
 18 oktober 2019, 15:45 (CEST)

Bekendmaking winnaar ontwerpwedstrijd ‘Open
Oproep’ Design Museum Gent op woensdag 23
oktober 2019 om 10 uur
Beste lezer

 

Via de selectieprocedure ‘Open Oproep’ van de Vlaamse Bouwmeester werden uit 96

kandidaatstellingen vijf ontwerpteams geselecteerd voor een bijzondere ontwerpopdracht: een

nieuwe vleugel voor Design Museum Gent. Zij hebben elk een ontwerpvoorstel ingediend. Eén

ontwerpteam werd aangeduid als winnaar en dat team zal het ingezonden ontwerp in nauw

overleg met Design Museum Gent en gedelegeerd bouwheer sogent verfijnen voor de

uitvoering.

 

Graag nodigen we je uit voor de officiële bekendmaking van de winnaar van deze Open Oproep

en de presentatie van het ontwerp op woensdag 23 oktober om 10 uur in Design Museum Gent

(ingang Jan Breydelstraat 5).

Programma

⏲



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de

10.00 uur: verwelkoming en inleiding door directeur Katrien Laporte

10.10 uur: toelichting door Sami Souguir, schepen van Stadsontwikkeling en Cultuur en

voorzitter sogent

10.20 uur: toelichting door Filip Watteeuw, schepen bevoegd voor Architectuurbeleid

10.25 uur: toelichting door Annelies Storms, schepen van Facility Management

10.30 uur: motivatie jury en voorstelling van de ontwerpers door stadsbouwmeester Peter

Vanden Abeele

10.40 uur: voorstelling van het ontwerp door de laureaten

10.55 uur: vragen en antwoorden

Design Museum Gent opent op donderdag 24 oktober twee belangrijke tentoonstellingen: Lina

Bo Bardi Giancarlo Palanti. Studio d’Arte Palma 1948 - 1951 en Off the Grid. Belgisch grafisch

ontwerp uit de jaren 60 en 70 door de ogen van Sara De Bondt. Het museum biedt de

aanwezige pers na afloop van het persmoment over de nieuwe vleugel een rondleiding aan in

beide tentoonstellingen.

Graag je aanwezigheid bevestigen via sandra@catscommunication.be.

 

Je bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

 

Contact

Barbara Dubaere, communicatieverantwoordelijke sogent, tel. 09 269 69 75, e-mail

barbara.dubaere@sogent.be

Simon Adriaensen, communicatie Design Museum Gent, tel. 09 323 64 88, e-mail

simon.adriaensen@stad.gent

 

http://designmuseumgent.be/bobardi
http://www.designmuseumgent.be/offthegrid
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tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info
via www.stad.gent.
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