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Unieke producten van Gentse makers in Van
Eyck-shop en meeting point

De Stad Gent opent op 1 februari 2020 in het kader van het cultureel-toeristisch

themajaar 'OMG! Van Eyck was here' een Van Eyck-shop in de Lakenhalle onder

het Gentse Belfort, Sint-Baafsplein 2. Voor de exclusieve producten die er te koop

zullen zijn, deed de stad een beroep op hedendaagse Gentse makers.

Gentse ambachten

Het startschot van het Van Eyck-jaar wordt weldra gegeven. Naast de unieke Van Eyck-

tentoonstelling in het Museum voor Schone Kunsten opent de Stad Gent op 1 februari ook een

shop met unieke producten die uitsluitend werden vervaardigd door Gentse makers. Zoals in de

15de eeuw aan een meester in zijn vak werd gevraagd een product te vervaardigen, zo werd

vandaag op zoek gegaan naar welke meesters Gent rijk is. Zij kregen dan de vraag om een

product te maken geïnspireerd op het Lam Gods, het meesterwerk van de gebroeders Van Eyck.

⏲



Heel wat Gentse makers engageerden zich om deel uit te maken van het Van Eyck-jaar. Ze

vertegenwoordigen heel uiteenlopende ambachten, waardoor er een grote diversiteit aan unieke

producten te verkrijgen zal zijn: juwelen, hoeden, boeketten, bier, tapijten, sjaals, handtassen,

keramiek, glaswerk… Het aanbod is bijzonder.

'Speciaal voor dit feestjaar werden prachtige producten ontwikkeld door een
70-tal Gentse makers. Naast een conceptstore wordt de Lakenhalle ook het
meeting point voor het themajaar 'OMG! Van Eyck was here'. Zo wordt de
locatie het startpunt van een aantal activiteiten en kunnen bezoekers er terecht
voor informatie. De shop zal vanaf 1 februari 7 op 7 geopend zijn van 10 uur
tot 18 uur.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur 

Download hier de lijst met de deelnemende Gentse makers

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/62000/documents/41357-VanEyckMakersdef-aa5362.pdf


OMG! Van Eyck was here

Gent brengt in 2020, in het kader van het overkoepelende project 'Vlaamse Meesters' van

Toerisme Vlaanderen, een jaar lang hulde aan Jan van Eyck. Naast de tentoonstelling en de Van

Eyck-shop zullen er heel wat boeiende evenementen plaatsvinden gedurende het themajaar. Zo

komt er een gloednieuw bezoekerscentrum in de Sint-Baafskathedraal, kunnen bezoekers

tijdens de '7 Senses Tour' de stad ontdekken door de ogen van Jan van Eyck, viert de Stad Gent

het Midzomernachtfeest, en ga zo maar door. Het volledige programma vind je hier.

https://visit.gent.be/nl/omg-van-eyck-was-here
https://persruimte.stad.gent/images/342562
https://persruimte.stad.gent/images/342564
https://persruimte.stad.gent/images/342565


Contact

Steven Heyse, kabinet schepen Souguir, tel. 09 266 54 82, e-mail steven.heyse@stad.gent

Van Eyck-jaar algemeen, tel. 09 210 10 32, e-mail info@vaneyckwashere.be

Bevoegd

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent
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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.
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