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Sint-Baafskathedraal, Gravensteen en Belfort
vertellen zelf over coronaperiode
In drie timelapse-filmpjes vertellen het Gravensteen, de Sint-Baafskathedraal en

het Belfort zelf over hoe ze de coronaperiode ervaren. Stadsraconteur Wouter

Deprez was het medium en schakelde ook Maaike Cafmeyer en Robrecht Vanden

Thoren in om aan de gebouwen hun stem te lenen.

Ook in coronatijden vertelt stadsraconteur Wouter Deprez het historische verhaal van Gent en

zijn inwoners. In drie online timelapse-filmpjes laat hij de historische gebouwen een brug slaan

tussen heden en verleden, tussen het coronavirus, de Spaanse griep en de middeleeuwse pest. 

'Het coronavirus houdt stadsraconteur Wouter Deprez niet tegen. Hij laat onze
historische gebouwen er ons aan herinneren hoe de Gentenaars zich ook in
het verleden hoopvol door moeilijke periodes hebben geslagen, op weg naar
feesten en betere tijden.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur 

Het Belfort, met de stem van Robrecht Vanden Thoren, blikt terug op 1918 en vergelijkt het

coronavirus met de Spaanse griep. Het Gravensteen klinkt op een bewolkte ochtend als Wouter

Deprez en mijmert over hoe Gent in 1849 feest vierde toen het ergste van de choleraplaag

voorbij was. De Sint-Baafskathedraal blikt met de stem van Maaike Cafmeyer terug op de

vreemde taferelen die zich afspeelden in 1349 om de pest weg te krijgen.

 

De filmpjes zullen verspreid worden via de sociale media van Historische Huizen en kunnen

ook bekeken worden op cultuur.gent/timelapsefilmpjes. Bezoekers kunnen intussen weer

genieten van het Belfort, de Comedy Tour van Wouter Deprez in het Gravensteen en ‘Heeren

vertrekt! In de kop van de Koers’ in de Sint-Pietersabdij. Tickets moeten op voorhand

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

Annie Lens, Cultuur Gent, tel. 09 323 61 82, e-mail annie.lens@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.
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