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Stad Gent zet Charlotte de Witte in de
bloemetjes op vrijdag 31 januari 2020 om 18 uur
Beste lezer

Graag nodigen we je uit voor de feestelijke ontvangst van Charlotte de Witte in de

pacificatiezaal van het Gentse stadhuis op vrijdag 31 januari 2020. Om 18 uur is er een

verwelkoming met een drankje, om 18.30 uur wordt Charlotte de Witte in de bloemetjes gezet

door burgemeester Mathias De Clercq en schepen Sofie Bracke. Daarna neemt

marketingconsultant en oprichter van I Love Techno Peter Decuypere het woord en volgt er een

netwerkmoment voor de Gentse nightlifesector. Je bent van harte welkom.

Charlotte de Witte (Evergem, 21 juli 1992), vroeger bekend als Raving George, is een Belgische

dj en producer. Ze heeft België op de kaart gezet als de eerste vrouwelijke techno-dj die

internationaal doorbrak. De laatste jaren was ze bijna voortdurend op tour, in 2018 draaide ze

180 sets wereldwijd. Maar op 31 januari 2020 draait ze nog eens in Gent. Een jubileumset, want

haar populaire technoconcept KNTXT bestaat 5 jaar en ook de locatie zelf, Kompass Klub,

blaast dit jaar 5 kaarsjes uit.

Met vriendelijke groeten
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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.

Thomas Dierckens, kabinet burgemeester De Clercq, gsm 0477 38 29 37, e-mail

thomas.dierckens@stad.gent

Eline Creve, kabinet schepen Bracke, gsm 0473 83 75 82, e-mail eline.creve@stad.gent

Laura Mahieu, kabinet schepen Van Hecke, gsm 0486 69 83 89, e-mail

laura.mahieu@stad.gent
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