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Subsidies voor 53 kleinschalige projecten
tijdens Gentse Feesten

De Gentse Feesten kunnen dit jaar niet doorgaan in hun traditionele vorm. Toch

zitten er heel wat creatieve, alternatieve projecten in de pijplijn. 53 van die

projecten krijgen nu een subsidie van de Stad, goed voor een totaalbedrag van

171.650 euro. Opvallend is dat er zich heel wat jonge artiesten hebben aangemeld.

De Stad Gent geeft jaarlijks een subsidie aan organisatoren van kleinschalige culturele

projecten tijdens de Gentse Feesten. Dit jaar werd het subsidiebedrag verhoogd van 150.000

euro naar 200.000 euro. In totaal kwamen 73 projecten in aanmerking voor een subsidie. 13

organisatoren, samen goed voor 15 voorstellen, trokken hun aanvraag in door de annulering

van de Gentse Feesten.

16 gloednieuwe projecten
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De jury beoordeelde 58 projecten. 53 projecten ontvangen een subsidie, goed voor een

totaalbedrag van 171.650 euro. 16 van de 53 projecten zijn gloednieuw en ontvangen voor de

eerste keer een subsidie. Hiermee is er een goede balans gevonden tussen kwaliteitsvolle

jarenlange tradities en nieuwe initiatieven die het aanbod verruimen en versterken. Opvallend

is dat er zich heel wat jonge artiesten hebben aangemeld.

Zo ontvangt Future Belge, in samenwerking met het digitaal muziekplatform Luminous Dash,

voor het eerst een subsidie om verschillende concerten van opkomende jonge Belgische

artiesten te programmeren. De Kolifokkers maken een monoloog en een installatie rond de

klimaatopwarming. Wijdoenkomedie brengt een comedyvoorstelling waarbij ze het volkstoneel

een andere invulling willen geven, en Bastiaan Vandendriessche belicht ijdelheid in een

performance met zelfportretten, waarbij hij zich liet inspireren door de klassieker The Picture

of Dorian Grey van Oscar Wilde. De Friterie, een gezelschap van professionele en niet-

professionele acteurs, krijgt een subsidie om het theaterstuk 'Na de regen' van Sergi Belbel te

brengen.

'De Gentse Feesten zijn uniek, ze vervangen is een onmogelijke opgave. Toch
wordt volop aan alternatieven gewerkt om de pijn te verzachten. 53
organisaties krijgen een subsidie om hun project voor de Gentse Feesten uit te
werken. Daarnaast komt er een digitaal platform en een Feestenmagazine op
AVS, én de organisatoren werken hard aan veilige alternatieven binnen de
richtlijnen van de nationale veiligheidsraad.'
— Annelies Storms, schepen van Feesten en Evenementen

Pleinen en feestkernen werken aan alternatief

Ondertussen werken ook de plein- en feestkernorganisatoren hun alternatief programma

verder uit. Begin juli maken ook zij hun digitaal aanbod bekend. Alle digitale en creatieve

projecten worden verzameld op het digitaal platform www.gentsefeesten.be. Het platform biedt

ook livestreaming aan tijdens de periode van de Gentse Feesten. Daarnaast zal AVS tijdens de

periode van de Gentse Feesten een alternatief Gentse Feestenmagazine uitzenden, met

aandacht voor de vele creatieve projecten die er tijdens de Gentse Feesten zullen zijn.

Contact

overzicht goedgekeurde subsidies Gentse Feesten.pdf
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http://www.gentsefeesten.be/
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/62000/documents/42338-1591713931-lijst%20subsidie%20kleine%20projecten%20Gentse%20Feesten-6e64fc.pdf


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.

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Storms, gsm 0484 68 12 59, e-mail

laurens.teerlinck@stad.gent

Henk Terryn, Dienst Feesten en Ambulante Handel, tel. 09 323 63 13, e-mail

henk.terryn@stad.gent

Bevoegd

Annelies Storms
Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent
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