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Financiële steun voor 31 projecten in kader Van
Eyck-jaar

De Stad Gent verleent extra financiële steun aan 31 initiatieven die het themajaar

'OMG! Van Eyck was here' in 2020 mee zullen vormgeven. Het gaat om een bedrag

van in totaal ongeveer 500.000 euro. De initiatieven hebben oog voor diverse

leeftijden en diversiteit: vele vinden plaats in het centrum, maar er zijn er ook

gepland in de deelgemeenten en wijken.

Uitstraling buiten de stadsgrenzen

In 2020 brengt Gent met het cultureel-toeristische themajaar 'OMG! Van Eyck was here' een

jaar lang hulde aan Jan Van Eyck. De Stad Gent voorziet niet alleen een eigen programmatie,

maar wil ook verschillende initiatiefnemers uit de culturele, toeristische en economische

sectoren de kans geven om het themajaar mee vorm te geven. Daarom werd binnen het

bestaande stadsmarketingfonds een extra subsidielijn opgericht. Begin 2019 maakte de Stad

bekend dat initiatieven met uitstraling buiten de stadsgrenzen een beroep kunnen doen op die

subsidies.
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'Het Van Eyck-jaar geven we samen vorm met tal van organisaties actief in
onze stad. Zo zorgen ze mee voor een bredere internationale uitstraling van
het themajaar.'
— Mathias De Clercq, burgemeester

57 aanvragen, 31 goedgekeurd

De Stad Gent ontving in totaal 57 projectaanvragen voor een ondersteuning via het

stadsmarketingfonds. In de eerste ronde 24 dossiers, in de tweede ronde 33. Een ambtelijke

jury met de algemeen directeur als voorzitter beoordeelde de aanvragen. Van de 57 aanvragen

werden er uiteindelijk 31 goedgekeurd.  Gisteren, op donderdag 14 november 2019, keurde het

schepencollege de laatste juryadviezen goed. In totaal zal de Stad ongeveer 500.000 euro steun

verlenen aan 31 goedgekeurde projecten.

Mix met oog voor diversiteit

'In 2020 verandert onze Arteveldestad in een Van Eyck-stad! Het Van Eyck-
jaar verbindt organisaties en verenigingen doorheen de hele stad en de
deelgemeenten, waardoor het themajaar een project wordt van én voor alle
Gentenaars.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur 

Mede dankzij de steun van het stadsmarketingfonds zullen inwoners én bezoekers in 2020

kunnen genieten van een mooie mix aan activiteiten. Het gaat niet alleen om tentoonstellingen,

theatervoorstellingen, beeldende kunst en andere culturele activiteiten, maar ook om

sportprojecten, lezingen, tv-programma's en zelfs heel verrassende zaken, zoals een project dat

in workshops en een expositie de brug legt tussen biotech en kunst. De initiatieven hebben oog

voor diverse leeftijden en diversiteit: vele vinden plaats in het centrum, maar er zijn er ook

gepland in de deelgemeenten en wijken.

In de bijlage vind je een volledig overzicht van alle 31 initiatieven die steun van de Stad krijgen.

De activiteiten die een subsidie kregen in de eerste ronde staan al vermeld op de 'OMG! Van

Eyck was here'- website en in de programmabrochure. Begin 2020 plant het stadsbestuur een

nieuwe versie van die brochure.

https://visit.gent.be/nl/omg-van-eyck-was-here


Andere financiële ondersteuning

Kleinere Gentse initiatieven van individuele artiesten of culturele organisaties die in het kader

van het Van Eyck-jaar toch nog een activiteit op poten willen zetten, kunnen nog een beroep

doen op culturele projectsubsidies. Zowel opkomend talent als gevestigde waarden komen in

aanmerking, op voorwaarde dat ze in Gent gevestigd zijn en het project buiten hun reguliere

werking valt.

Contact

Astrid Van Ingelgom, algemeen coördinator 'OMG! Van Eyck was here', Cultuur Gent, gsm

0478 78 15 59, e-mail astrid.vaningelgom@stad.gent

Els Uytterhoeven, Dienst Internationale Relaties en Netwerken, gsm 0476 46 52 80, e-mail

els.uytterhoeven@stad.gent

Bevoegd

Voor meer informatie over culturele projectsubsidies 

mailto:astrid.vaningelgom@stad.gent
mailto:els.uytterhoeven@stad.gent
https://persruimte.stad.gent/documents/40955
https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/cultuur/ondersteuning-en-subsidies-voor-culturele-projecten/subsidies-voor-culturele-projecten/subsidies-voor-culturele-en-artistieke-projecten


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.

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
mathias.declercq@stad.gent

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
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