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Veilige cultuurzomer in Gent: van Bijloke
Wonderland tot Jan Hoet-route

Nu de coronamaatregelen versoepelen, stellen de Stad Gent en partners alles in

het werk om deze zomer een coronaproof cultuurprogramma aan te bieden. Zo

komt er een intiem festivalprogramma op de Bijlokesite, zorgt Film Fest Gent voor

openluchtfilms en komt er een Jan Hoet-route. En uiteraard laat Jan van Eyck

weer van zich horen.

Bijloke Wonderland

⏲



Muziekcentrum De Bijloke en LOD muziektheater slaan samen met verschillende partners de

handen in elkaar voor het festival 'Bijloke Wonderland', dat plaatsvindt van 1 augustus tot en

met 13 september 2020 op de Bijlokesite. Er staat jazz, klassiek en nieuwe muziek op het

programma, maar ook muziektheater, piano op zondagochtend, literatuur,

familievoorstellingen en lezingen. Het festival vindt plaats in de binnentuin van de Bijlokesite,

een groene oase uitstekend voor kleine en veilige voorstellingen.

Het festival zal voornamelijk Gentse en Belgische artiesten een podium bieden. Op het

programma staan nu al klinkende namen zoals Josse De Pauw & Kris Defoort, Astrid Stockman,

Gorges Ocloo, Lieselot De Wilde, Pieter De Buysser, Inne Goris en Daan Janssens. Meer details

over de affiche en de ticketverkoop worden verwacht vanaf 1 juli 2020.

'We maken alvast 400.000 euro vrij om tijdens deze speciale zomer cultuur
aan te bieden, de sector zuurstof te geven en om creativiteit ten volle aan te
moedigen. Met een gevarieerd en kwaliteitsvol programma zetten we tijdens
deze ‘Zomer van Cultuur’ meer dan ooit de spotlights op cultuur.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur 

Jan Hoet-route en films in openlucht

In samenwerking met Puur Gent organiseren de Stad Gent en partners een Jan Hoet-route

doorheen de stad. 350 kunstwerken uit de privécollectie van de familie van Jan Hoet krijgen

een plaats in etalages van Gentse winkels en horecazaken. Een bijhorende wandelkaart toont de

weg en geeft ook meer informatie over de kunstwerken en handelszaken.

Film Fest Gent zorgt voor een filmzomer met voorstellingen in openlucht op de Bijlokesite. Eind

augustus trekt Film Fest Gent ook naar de rand van de stad en de deelgemeenten. Film krijgt zo

een plek in buurten waar doorgaans minder activiteiten zijn. De buurtbewoners zijn het

publiek, de films worden geprojecteerd op witte buitenmuren. De zoektocht naar de mooiste

muren in de verste uithoeken van de stad is begonnen, en ook de zomerpleinen zijn een optie

als mogelijke filmlocatie.

En er is meer



Uiteraard maakt ook het Van Eyck-jaar een doorstart met als eerste blikvanger de opening van

Lights on Van Eyck op 26 juni in de Sint-Niklaaskerk. De Seven Senses Tour gaat op 2 juli van

start. Kleureyck, de tentoonstelling in het Design Museum, opende opnieuw de deuren en ook

de tentoonstelling van Kris Martin in het S.M.A.K. is nog te bezoeken tot eind augustus.

 

In de Sint-Baafskathedraal kunnen bezoekers vanaf 1 juli opnieuw het Lam Gods integraal

bewonderen. De Gentse musea zorgen voor een gevarieerd aanbod en enkele  historische huizen

(Gravensteen, Belfort, Sint-Pietersabdij) zijn opnieuw  te bezoeken. De stadspaleizen Hotel

d’Hane Steenhuyse en Huis Arnold Vander Haeghen in de Veldstraat openen vanaf 20 juni

opnieuw de deuren voor een gratis bezoek. Ook de Sint-Baafsabdij is vanaf 20 juni terug gratis

te bezoeken.

 

Ook de artiestengids van de Stad Gent 'Artiest zkt...' doet een duit in het zakje.

Bewonersgroepen en stadsdiensten zullen de muzikanten uit die gids al vanaf 1 juli kunnen

boeken voor kleine optredens in een veilige setting.

 

Meer informatie vind je via onderstaande websites.
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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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