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Gentse muzikanten trakteren ouderen hele
zomer op muziek aan balkon

Zo'n 20 Gentse artiesten en bands geven deze zomer in totaal 68 optredens aan de

balkons van de assistentiewoningen van de Stad Gent. Met het project 'Artiest zkt

assistentiewoning' wil de Stad Gent zowel muzikanten als ouderen een hart onder

de riem steken.

Hele zomer lang

De coronacrisis is voor de Gentse artiesten en kunstenaars een bijzonder moeilijke periode.

Daarom werd het project 'Artiest zkt...' zo snel mogelijk weer opgestart. Via dat platform

kunnen organisatoren van buurtfeesten en huiskamerconcerten Gents artistiek talent boeken

voor een coronaproof optreden.

Nu is er ook 'Artiest zkt assistentiewoning'. Gentse artiesten en bands zullen de hele zomer lang

elke week een aangepast repertoire brengen aan de balkons van de assistentiewoningen van de

Stad Gent om de ouderen een hart onder de riem te steken.

⏲

https://cultuur.stad.gent/nl/artiestzkt


'Tot eind augustus staan maar liefst 68 optredens gepland aan
assistentiewoningen doorheen de ganse stad en de deelgemeenten. Een 20-
tal artiesten en groepen zet mee zijn schouders onder dit warme initiatief.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Programma

Alle concerten vinden telkens van 14 uur tot 15 uur plaats op vaste dagen op volgende locaties:

Wibier (Quinten Metsijsstraat in Sint-Amandsberg), het Antoniushof (Meelstraat 41), Ter

Pielvaecx (Begijnhofdries 15), Zonnetuin (Hutsepotstraat 31, Zwijnaarde) en de

Botermarktpoort (Jozef Vervaenestraat 2, Ledeberg).

De deelnemende artiesten zijn De Straatschenders, Damast Duo, La Chantinelle de la Chanson,

Wiewieneke, Trio Farfoel, Denwood & Joyce, Mom Trio, Vette Pistons, Chanter Karo-oké, Les

Chants Elisés, Quetzal Duo, Juan Sampé, Ultra Vioolet, Freddy Wally, Hilde De Clercq, Suzanne

Burdorf, ELLIS, Les Somnambules, Circo Daparro, Urga, Be-Flat en Mary & Jay.

'Zowel artiesten als ouderen zijn zwaar getroffen door de coronacrisis.
Muzikanten zagen optredens geschrapt, ouderen moesten hun dagen in hun
flat doorbrengen. Door hen samen te brengen, willen we langs beide kanten de
pijn wat verzachten.'
— Rudy Coddens, schepen van Seniorenbeleid

Contact

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

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

laurens.teerlinck@stad.gent

Bevoegd

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@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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