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'Reveil' zorgt voor muziek en verhalen op
Gentse begraafplaatsen

Op 1 november 2019 kunnen bezoekers zich tussen 17 en 18 uur verwarmen aan

muziek en lokale levensverhalen tijdens 'Reveil'. Dit jaar strijkt het project

opnieuw neer op de begraafplaatsen van Gentbrugge, Sint-Amandsberg,

Wondelgem en op de Westerbegraafplaats.

Muziek en lokale levensverhalen

Veel bezoekers hebben er behoefte aan om meer te doen op Allerheiligen dan een chrysant neer

te zetten op het graf van een dierbare. 'Reveil' is een non-profit project dat mensen dichter bij

elkaar brengt op de begraafplaatsen. De organisatie wil van de begraafplaatsen een

verzamelplaats maken waar duizenden verhalen de wortels van een gemeenschap vormen.
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'We zijn blij dat Reveil een vaste waarde is geworden op de Gentse
begraafplaatsen op 1 november. Op een sfeervolle, maar ingetogen manier
kunnen bezoekers onze begraafplaatsen zo ook op een andere manier leren
kennen.'
— Mieke Van Hecke, schepen van Burgerzaken en Protocol

Programma 2019

Begraafplaats van Gentbrugge

Op de begraafplaats van Gentbrugge kan iedereen luisteren naar drie persoonlijke,

waargebeurde verhalen. Erik Lievens zorgt voor muzikale afwisseling met zijn accordeon. De

twee non-profit organisaties Reveil en Relaas slaan er de handen in elkaar.

 

Westerbegraafplaats

Op de Westerbegraafplaats omkadert muziek van Kuusi en Sobertrist lokale levensverhalen.

Daarnaast is er op 1 en 2 november een gratis expo van Saar De Buysere. Met haar reeks 'Died

Today' vereeuwigt Saar bekende mensen in een portrettekening zonder gezicht, op de dag dat ze

gestorven zijn. De expo is te bezoeken op 1 november van 15 tot 20 uur en op 2 november van

14 tot 17 uur in de afscheidsruimte aan Palinghuizen.

 

Begraafplaats van Sint-Amandsberg

Op Campo Santo in Sint-Amandsberg is iedereen welkom aan de kapel bovenaan de heuvel,

voor ingetogen nummers uit het 'Requiem' van T.L. da Victoria door kamerkoor El Grillo. Elise

Miche brengt gedichten van Christine D'haen, één van de belangrijkste dichteressen van het

Nederlandse taalgebied. Het Beschermcomité van Campo Santo herdenkt D'haen, die tien jaar

geleden overleed, met een expo in de Sint-Amanduskapel. Aimée Bruyninckx vertelt dan weer

een aantal lokale levenshistories.

 

Begraafplaats van Wondelgem

In Wondelgem ligt de focus op diverse geloofsovertuigingen. Vertegenwoordigers van

verschillende geloofsgemeenschappen lezen op het kerkhof aan de Sint-Catharinakerk

(Vroonstalledries) teksten voor. Violiste Anouk van SOS Viool zorgt voor muzikale intermezzo’s.

Ook Wondelgem Swingt en Cultuurplatform Wondelgem werken mee.

Meer info



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 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
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. Meer info via www.stad.gent.

Inschrijven is niet nodig, deelname is gratis. Iedereen wordt uitgenodigd om een lichtje mee te

brengen.

Contact

Elke Aerts, Groendienst, gsm 0496 96 41 36, e-mail elke.aerts@stad.gent

 

Bevoegd

Bezoek de website van Reveil

Volg Reveil op Facebook

Mieke Van Hecke
Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, e-mail schepen.vanhecke@stad.gent
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