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Heren Loebas en Stad Gent winnen goud op
prestigieuze Henry van de Velde Awards

Het Gentse communicatiebureau Heren Loebas en de Stad Gent hebben met de

campagne B401 Bruggenbouwers een gouden award gewonnen tijdens de

uitreiking van de Henry van de Velde Awards in BOZAR in Brussel. Dat zijn de

belangrijkste designprijzen in België. Heren Loebas was genomineerd in de

categorie Graphic en Communication.

Gedurfde campagne

In de categorie Graphic en Communication lauwert de jury een nieuw of verbeterd product,

dienst of systeem, geprint of digitaal, waarbij een vorm van de communicatie of de

communicatiedrager duidelijk een meerwaarde heeft en zorgt voor een heldere communicatie

die de doelgroep effectief bereikt.
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OVER STAD GENT

‘Ik ben heel trots dat we de Gold Award hebben gewonnen. Heren Loebas en
de diensten Stedelijke Vernieuwing en Beleidsparticipatie hebben dan ook een
gedurfde en opvallende campagne uitgewerkt. Maar ik ben ook bijzonder
dankbaar voor de 14 Gentenaars die hun portret en visie hebben gedeeld voor
dit project.'
— Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte

Gentenaars met visie

Bij het project B401 Bruggenbouwers kozen Heren Loebas en Stad Gent enerzijds voor het

uitbouwen van een (online) community. Anderzijds werden de portretten van 14

bruggenbouwers, Gentenaars met een toekomstvisie over het viaduct B401, metershoog

aangebracht op de pijlers van het viaduct om zo rechtstreeks in interactie te gaan met de

voorbijgangers en de gebruikers van het viaduct. Het project wordt tentoongesteld in BOZAR in

Brussel en is te bezichtigen tot 24 maart 2020.

'We zijn zeer blij met de erkenning. Het project toont een inhoudelijk traject dat
vertaald werd op een zeer persoonlijke en authentieke manier. Het doet deugd
om te zien dat dit aanspreekt en de jury wist te overtuigen.'
— Stijn D'Hondt, creatief directeur Heren Loebas

Contact

Nele Vanhooren, Stedelijke Vernieuwing, tel. 09 266 82 37, e-mail

nele.vanhooren@stad.gent

Sofie Aelterman, woordvoerder schepen Watteeuw, gsm 0471 90 57 04, e-mail

sofie.aelterman@stad.gent

Bevoegd

Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent
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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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