
 18 november 2019, 08:30 (CET)

Voorstelling programma Week van het Gents op
woensdag 20 november 2019 om 11 uur
Beste lezer

Graag nodigen we je uit voor de voorstelling van het programma van de Week van het Gents

op woensdag 20 november 2019 om 11 uur in Café Romain, Walpoortstraat 13, 9000 Gent.

Van 24 november tot en met 5 december 2019 vindt de vierde editie van de Week van het Gents

plaats, een week waarin het Gents dialect centraal staat. De uitdaging dit jaar is om zoveel

mogelijk kinderen en volwassenen van de Gentse poppenkast te laten genieten en op die manier

de bestaande poppentheaters extra in de kijker te zetten.

Naast het poppentheater zijn er op en top Gentse activiteiten zoals zangstondes, koozeriejen en

lezingen. Gentse horecazaken kunnen ook dit jaar opnieuw deelnemen aan de strijd om de

Geiwene Foersjet. De culinaire prijs gaat naar het restaurant dat de beste Pierkesplat op tafel

zet. Het gerecht moet door de hele familie gesmaakt worden, daarom wordt er deze keer ook

een kinderjury aangesteld.

De persvoorstelling vangt aan om 11 uur. Schepen van Cultuur Sami Souguir geeft een

toelichting, daarna wordt het volledige programma voorgesteld.

Je bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

⏲



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.

Contact

Jo Van Herreweghe, Cultuur Gent, tel. 09 323 61 51, e-mail jo.vanherreweghe@stad.gent

Annie Lens, Cultuur Gent, tel. 09 323 61 82, e-mail annie.lens@stad.gent
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