
 11 juni 2020, 14:50 (CEST)

Voorstelling 'Zomer van Cultuur' op vrijdag 12
juni 2020 om 14.15 uur
Beste lezer  

Graag nodigen we je uit voor de voorstelling van de 'Zomer van Cultuur' op vrijdag 12 juni 2020

om 14.15 uur in het Anatomisch Theater op de Bijlokesite. Ingang via Bijlokekaai 7, 9000 Gent.

De coronacrisis veroorzaakte ook in Gent een ongeziene leegte in de cultuurhuizen en een

oorverdovende stilte in de concertzalen. De cultuursector kreeg zware klappen en elke artiest

werd geraakt. De Stad Gent steekt deze zomer dan ook meer dan ooit de handen uit de mouwen

om het culturele landschap in Gent opnieuw leven in te blazen. In lijn met de geldende

coronamaatregelen én anticiperend op eventuele toekomstige maatregelen/versoepelingen

ontstond de 'Zomer van Cultuur'.

Mogen we vragen om je komst te bevestigen via pers@stad.gent. Gelieve steeds de afstandsregel

van 1,5 meter te respecteren.

Programma

14.15 uur: Verwelkoming en toelichting 'Zomer van Cultuur' door schepen Sami Souguir

14.30 uur: Toelichting door Geert Riem van Muziekcentrum De Bijloke

14.35 uur: Toelichting door Jan Hoet Jr.

14.40 uur: Slotwoord door burgemeester Mathias De Clercq

Je bent van harte welkom.

⏲
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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.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

Steven Heyse, kabinet schepen Souguir, tel. 09 266 54 82, e-mail steven.heyse@stad.gent

Thomas Dierckens, kabinet burgemeester, gsm 0477 38 29 37, e-

mail thomas.dierckens@stad.gent
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