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Gentse Feesten gaan niet door, Stad Gent blijft
organisatoren ondersteunen

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, verbiedt de Nationale

Veiligheidsraad alle massa-evenementen tot en met 31 augustus 2020. De Gentse

Feesten, gepland van 17 tot 26 juli 2020, zullen bijgevolg niet plaatsvinden. Door

in totaal bijna 1 miljoen euro subsidies te heroriënteren, wil de Stad Gent

organisatoren helpen om 2020 te overbruggen, en hen stimuleren om creatief op

de situatie in te spelen.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, verbiedt de Nationale Veiligheidsraad

alle massa-evenementen tot en met 31 augustus 2020. De Gentse Feesten, gepland van 17 tot 26

juli 2020, zullen bijgevolg niet kunnen plaatsvinden. Na overleg met sector heeft de Stad Gent

een aanpak om organisatoren te steunen. Het leeuwendeel van de subsidies aan organisatoren

wordt geheroriënteerd om ze in staat te stellen om de editie van 2020 te overbruggen, en op een

andere manier toch artiesten te programmeren en publiek te bereiken.
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'Het is van de periode van de Eerste Wereldoorlog geleden dat de Gentse
Feesten niet zijn doorgegaan. Maar het laatste dat we willen, is dat het virus
ook de toekomstige edities van de Gentse Feesten hypothekeert. Daarom
stellen we organisatoren in staat om 2020 te overbruggen en creatief op de
situatie in te spelen.'
— Annelies Storms, schepen van Evenementen en Feesten

'De Gentse Feesten maken deel uit van ons Gents DNA. Veel Gentenaars
kijken jaarlijks uit naar dat moment. Dit doet pijn, maar we moeten hier samen
door. We zijn als Gentenaars veerkrachtig. Samen met de organisatoren zullen
we er als stadsbestuur voor zorgen dat de Gentenaars volgend jaar dubbel zo
hard kunnen feesten. We gaan de organisatoren daarom krachtig
ondersteunen.'
— Mathias De Clercq, burgemeester

Organisatie feestkernen

De Stad Gent voorzag voor de organisatie van de Gentse Feesten 2020 ruim 900.000 euro om

de pleinorganisatoren, Miramiro, Circusplaneet en Puppetbuskers te ondersteunen. Nu de

Gentse Feesten worden afgelast, zal de Stad Gent deze organisatoren tot 80% van de voorziene

subsidie uitbetalen. Organisatoren krijgen 50% van het voorziene bedrag om 2020 te

overbruggen als ze zich engageren om mee te werken aan een spetterend openingsevenement

voor de editie in 2021. Organisatoren krijgen daarenboven 30% van het voorziene bedrag als ze

een creatief alternatief ontwikkelen om hun publiek te bereiken tijdens de Gentse Feesten-

periode 2020, in overeenstemming met de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad op

dat moment.

Andere initiatieven

Om de talloze andere initiatieven tijdens de Feesten te ondersteunen (denk aan experimentele

voorstellingen, intieme concerten, lezingen, geleide wandelingen, enzovoort) voorzag de Stad

Gent 200.000 euro. De Stad Gent geeft die organisatoren nu de kans om hun initiatief op een

andere datum en locatie te organiseren. 

Informatie



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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