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Stad Gent programmeert cultuur in
woonzorgcentra met UitinGenTV

In vier woonzorgcentra van de Stad Gent (De Liberteyt, Het Heiveld, Zuiderlicht

en De Vijvers) kunnen bewoners kijken naar tal van culturele voorstellingen op

het interne tv-kanaal. Theater- en cultuurhuizen zijn daarvoor speciaal in hun

archief gedoken. Ook de virtuele rondleiding door de Van Eyck-expo staat op het

programma. Geen overbodige luxe nu de bezoekmogelijkheden beperkt zijn en

ook de bewoners 'in hun kot' moeten blijven.

Verstrooiing

Nu de bezoekmogelijkheden beperkt zijn vanwege de coronamaatregelen, hebben de bewoners

van de woonzorgcentra nood aan een zinvolle dagbesteding en verstrooiing. Er zijn tal van

online initiatieven, maar voor ouderen die niet vertrouwd zijn met computers, is dat aanbod

vaak moeilijk toegankelijk. Daarom komt de Stad Gent met een nieuw proefproject.
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'Cultuur in onze woonzorgcentra binnenbrengen, vind ik bijzonder belangrijk.
Omdat het niet anders kan, moeten geplande projecten en voorstellingen in de
woonzorgcentra worden uitgesteld of afgelast. UitinGenTV biedt een
waardevol alternatief. Ik hoop dat deze mooie samenwerking met de
cultuurhuizen kan worden verdergezet na de COVID-19 crisis.'
— Rudy Coddens, schepen van Zorg en Seniorenbeleid

UitinGenTV

De Stad Gent is bij verschillende cultuurhuizen en culturele organisaties gaan aankloppen op

zoek naar opnames van hun producties. Die opnames worden op vaste dagen en tijdstippen

getoond op het interne infokanaal van de woonzorgcentra. Zo kunnen de bewoners vanop hun

kamer genieten van een gevarieerd en kwalitatief aanbod. Het proefproject werd UitinGenTV

gedoopt.

'Met het nieuwe proefproject UitinGenTV brengen we nu ook cultuur tot bij de
ouderen in onze woonzorgcentra. Zo kan iedereen de gedachten eens
verzetten met een toneelstuk, een dansvoorstelling of een musical. Als we het
project positief kunnen evalueren kan gekeken worden naar een verlenging,
ook na het coronatijdperk, en een uitbreiding naar andere woonzorgcentra in
Gent.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Programma

UitinGenTV ging van start met het toneelstuk Het Gezin Van Paemel, een productie van De

Kwelm, met Jo De Meyere als boer Van Paemel. Verder worden er voorstellingen getoond van

Kunstencentrum Vooruit en van het Gentse theaterhuis Ultima Thule samen met Zefiro Torna.

Voor de komende weken staan onder meer het slotconcert van OdeGand 2019 en een virtuele

rondleiding door de Van Eyck-expo in het Museum voor Schone Kunsten op het programma,

net als producties van NTGent, Opera Ballet Vlaanderen, Victoria Deluxe, Campo, Compagnie

Cecilia en het Vernieuwd Gents Volkstoneel (Minard). Behalve MSK bieden ook S.M.A.K., Huis

van Alijn en Design Museum opnames van rondleidingen in hun tentoonstellingen aan.

Bovendien worden de uitzendingen gecombineerd met de Gentse Filmaktualiteiten, de gekende

DASKA-films, die het STAM en het Gentse Stadsarchief ter beschikking stelden.



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.

Cabaret vanuit de woonkamer

De Gentse cultuurhuizen en culturele organisaties bewogen hemel en aarde om mooie,

kwaliteitsvolle voorstellingen aan te bieden. Zo ging accordeoniste en cabaretière Tine

Vandenbussche bij gebrek aan opnames van haar shows aan de slag in een geïmproviseerde

studio in haar woonkamer. Het resultaat is pakkend, en komt de volgende weken op de

schermen in de vier Gentse woonzorgcentra.

Contact

Miet Demuynck, Cultuur, Sport & Vrije Tijd, gsm 0470 22 71 71, e-mail

miet.demuynck@stad.gent

Koen Duyck, Ouderenzorg, gsm 0487 47 60 00, e-mail koen.duyck@stad.gent

Steven Heyse, kabinet schepen Souguir, gsm 0485 39 50 12, e-mail steven.heyse@stad.gent

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

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent

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