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'Al famielde van malkoar': sopraan zingt Gentse
versie van Europese hymne

De Gentse sopraan Annelies Buyssens heeft speciaal voor Europadag een Gentse

versie van de Europese hymne gezongen vanop haar balkon in Sint-Amandsberg.

Zeventien andere Europese steden volgen het voorbeeld van Gent en laten ook een

lokale zanger(es) de hymne zingen.

Oproep tot solidariteit

Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, zingt Annelies Buyssens elke avond om 20 uur

vanop haar balkon in Sint-Amandsberg een opera voor haar buren. Speciaal voor de Europadag

op 9 mei 2020 zong ze op vraag van de Stad Gent deze week een Gentse versie van de Europese

hymne, met tekst van Lieven Tavernier en pianobegeleiding van Yves Meersschaut. Een video

van haar optreden wordt op de sociale mediakanalen van de Stad Gent in het Nederlands en in

het Engels gedeeld.
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https://www.facebook.com/stadsbestuurgent/
https://twitter.com/ghentinternatio


Bologna,, Bonn, Braga, Boedapest, Edinburgh, Espoo, Firenze, Karlsruhe, Leipzig, Leuven,

Nicosia, Pau, Pesaro, Stuttgart, Tampere, Valladolid en Wenen volgen het Gentse voorbeeld en

lieten ook een zanger, zangeres of zelfs koor de hymne zingen. Het montagefilmpje van die

optredens wordt vandaag op Europadag zelf, 9 mei 2020, online geplaatst door Eurocities.

Hiermee roepen de steden op tot Europese solidariteit en samenwerking.

'Het is fijn dat ons Gents initiatief om de Europese hymne te zingen navolging
kent in heel wat Europese steden. Het coronavirus kent geen grenzen.
Europese solidariteit en samenwerking zijn meer dan ooit nodig.'
— Mathias De Clercq, burgemeester

Projecten met Europese subsidies

In Gent kan je op Europadag normaal een bezoekje brengen aan projecten die met Europese

subsidies tot stand kwamen, waaronder EFRO-middelen (Europees Fonds voor Regionale

Ontwikkeling). Dit jaar kan dat niet doorgaan. Voorbeelden van zo'n projecten zijn: de

circuskerk in Malem, de gerenoveerde Maria Gorettikerk (Blaisantkerk), de historische kranen

op de Oude Dokken en de Louisa D’havébrug aan de Zuiderpoort.

Eurocities is een netwerk van 140 Europese steden die hun expertise over stedelijk beleid delen

en die samen inzetten op beleidsmatige samenwerking met de Europese Unie. Gent is nauw

betrokken, burgemeester Mathias De Clercq is lid van het uitvoerend comité.
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Thomas Dierckens, woordvoerder burgemeester, gsm 0477 38 29 37, e-mail

thomas.dierckens@stad.gent

Virginie Verstraete, Dienst Internationale Relaties en Netwerken, gsm 0486 82 35 71, e-mail

virginie.verstraete@stad.gent

Els Uytterhoeven, Dienst Internationale Relaties en Netwerken, gsm 0476 46 52 80, e-mail

els.uytterhoeven@stad.gent

Isabelle Sioen, Dienst Strategische Subsidies, gsm 0485 43 21 27, e-mail

isabelle.sioen@stad.gent
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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.

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
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