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Kunstlabo op wielen brengt muziek en dans
naar Gentse wijken

Het themajaar 'OMG, Van Eyck was here' inspireert twee Gentse academies, De

Kunstbrug en de Academie voor Beeldende Kunst, tot een intense samenwerking.

Samen ontwikkelen ze Kunstkeet, een kunstlabo op wielen. Net zoals de

rondtrekkende troubadours uit de tijd van Van Eyck brengt Kunstkeet nog tot

eind december 2020 muziek, dans, woord en beeld naar de Gentse wijken.

In de Kunstkeet brengen leerkrachten en leerlingen optredens, beeldende werkmomenten en

exposities. Toeschouwers kunnen ook zelf deelnemen. Zo zullen leerlingen bijvoorbeeld

gedichten maken met woorden die voorbijgangers hen aanreiken.

Door zelf naar de wijken te trekken, willen de academies buurtbewoners op een laagdrempelige

manier kunst laten beleven. Het is ook een manier om het brede publiek te laten kennismaken

met de twee Gentse academies.

⏲



'De academies gaan keet schoppen in de Gentse wijken en ik mag dit project -
letterlijk- op gang schoppen op het start-event. Van Eyck inspireerde de
leerlingen om creatief aan de slag te gaan én om met hun werk naar buiten te
komen zodat iedereen kan meegenieten. De afgelopen weken werd in vele
ateliers verspreid over de stad geschilderd, gemusiceerd, gerepeteerd rond het
werk van Van Eyck. De kunstkeet trekt vanaf nu het hele jaar rond om in alle
wijken aangevuld te worden. Dit project van de academies, met een expo en
met activiteiten voor jong en oud, slaat de brug tussen hun werking en de
Gentse wijken.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Van wijk naar wijk

Kunstkeet kadert in het cultureel-toeristisch themajaar 'OMG, Van Eyck was here!'. Inspiratie

voor dit project vonden de academies bij de rondtrekkende troubadours uit de tijd van Van

Eyck. Voor de Kunstkeet verbouwden de twee academies een toiletwagen tot grote kijkdoos met

een podium en ontmoetingsplaats. Overdag kunnen buurtbewoners binnengluren en na de

schooluren kunnen ze genieten van de talrijke activiteiten die de leerkrachten en leerlingen van

de academies voor hen in petto hebben.

Praktisch

Iedere maand trekt het kunstlabo op wielen naar een andere wijk. Zo reist de Kunstkeet onder

meer naar Nieuw-Gent, de Brugse Poort, Sint-Amandsberg, het Prinsenhof, ... In iedere buurt

blijft de Kunstkeet ongeveer een maand staan. Gentbrugge komt als eerste aan de beurt. De

Kunstkeet staat van 15 februari tot 1 maart 2020 in het Frans Tochpark. Alle activiteiten zijn

gratis.

Op zaterdag 15 februari van 10 tot 13 uur vindt in het Braemkasteel (Braemkasteelstraat 1, 9050

Gent) de feestelijke opening plaats.

Contact

Kato Vanpoperinghe, coördinator Kunstkeet, gsm 0473 50 70 22, e-mail

kato.vanpoperinghe@onderwijs.gent.be

Bekijk het programma van de feestelijke opening

mailto:kato.vanpoperinghe@onderwijs.gent.be
https://stad.gent/nl/onderwijs-kinderopvang/nieuws-evenementen/kunstlabo-op-wielen-trekt-naar-de-gentse-wijken


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.

Sofie Rédelé, kabinet schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-mail

sofie.redele@stad.gent

Bevoegd

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

Stad Gent

http://www.stad.gent/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_stadgent
mailto:sofie.redele@stad.gent
mailto:schepen.decruynaere@stad.gent
http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/

