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Zintuiglijke stadswandeling trekt Van Eyck-jaar
opnieuw op gang

Vanaf donderdag 2 juli 2020 trekt de 'OMG! Seven Senses Tour' het Van Eyck-jaar

opnieuw op gang. Een wandelkaart leidt deelnemers langs bekende en minder

bekende plekjes, achter de schermen van ambachtelijke winkeltjes, voorbij

straatkunstwerken, en doorheen enkele opmerkelijke zintuiglijke installaties in

iconische gebouwen.

Zien en proeven

⏲



De zintuigen, daar draait het om in deze stadswandeling, de ogen de kost geven. Een deel van

het parcours wordt bijvoorbeeld per boot afgelegd. In de tunnel onder het François

Laurentplein is er een spel van licht en klank te aanschouwen, en in het Groot Vleeshuis kan je

een muurschildering van 1448 bewonderen. Ook de smaakpapillen worden niet verwaarloosd,

want op een van de haltes kunnen deelnemers in een weer tot leven gebracht 'pensenhuisje'

proeven van een ambachtelijk en lokaal geproduceerde lekkernij.

'Om de tijdsgeest van Jan van Eyck vandaag te ervaren heb je een zesde,
zelfs zevende, zintuig nodig. Tijdens de Seven Senses Tour beweeg je door
een middeleeuws Gent dat je nog niet kende, van het Geraard de Duivelsteen
tot zelfs onder de gewelven van het François Laurentplein. Een unieke
beleving.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur



Ruiken, horen en voelen

Een van de haltes is het Geeraard de Duivelsteen, waar bezoekers zich dankzij de geurinstallatie

in de paradijselijke tuin van de gebroeders Van Eyck wanen. Ze ontdekken er onder meer hoe

de bloemenrijke weide van het Lam Gods zou ruiken in het echte leven.

In de Achtersikkel kunnen bezoekers genieten van een muzikale soundscape. Een ervaring die

de luisteraar onderdompelt in de geschiedenis en geheimen van het gebouw. Verder brengt de

kaart bezoekers naar de Sint-Jacobskerk, waar installatiekunstenaar Honoré d’O met zijn

tentoonstelling ‘De Handdoek van Van Eyck’ focust op spirituele tactiliteit.

https://persruimte.stad.gent/images/356804
https://persruimte.stad.gent/images/357466
https://persruimte.stad.gent/images/357458
https://persruimte.stad.gent/images/357460


Internationale straatkunst

De route brengt bezoekers ook langs hedendaagse streetartwerken van internationale

topartiesten die speciaal voor het Van Eyck-jaar naar Gent afzakten. Hyuro, Pastel, STROOK en

Isaac Cordal lieten zich inspireren door het Lam Gods en maakten een kunstwerk op het

parcours van de OMG! Seven Senses Tour. Verder liggen er op de route winkeltjes van

ambachtelijke Gentse makers die deelnemers een unieke blik achter de schermen gunnen en de

geheimen van hun vakmanschap prijsgeven.

Kom meer te weten over de zintuiglijke installaties van de 'OMG! Seven Senses

Tour'
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https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/62000/documents/42464-1592914209-Conceptnota%27s%20Seven%20Senses%20Tour-30b8fb.pdf


Veiligheidsmaatregelen

De OMG! Seven Senses Tour is volledig aangepast aan de laatste nieuwe veiligheidsnormen in

het kader van de bestrijding van het coronavirus. De opgelegde social distancing van

anderhalve meter wordt te allen tijde gegarandeerd. Deelnemers kunnen aan de hand van een

kaart de tour individueel of met hun bubbel volgen. Op de verschillende stopplaatsen is er

alcoholgel voorzien. Vrijwilligers houden een oogje in het zeil. Op de boot wordt slechts de helft

van de maximumcapaciteit ingevuld en is het dragen van een mondmasker verplicht.

Een zomer vol Van Eyck

https://persruimte.stad.gent/images/356803
https://persruimte.stad.gent/images/356802
https://persruimte.stad.gent/images/356800
https://persruimte.stad.gent/images/356801


Met de start van de OMG! Seven Senses Tour heeft het Van Eyck-jaar de draad weer opgepakt.

Veel activiteiten zijn intussen heropgestart of aangevangen. Deze zomer kunnen Gentenaars en

bezoekers terecht in twee musea: het Design Museum Gent voor de ‘Kleureyck’-expo en het

S.M.A.K. voor de overzichtsexpo ‘Kris Martin|Exit’. Op 26 juni opent ‘Lights on Van Eyck’ in de

Sint-Niklaaskerk voor een multimediaal spektakel. Vanaf 1 juli kan het echte Lam Gods

opnieuw bewonderd worden in de Sint-Baafskathedraal waar nog tot eind deze zomer de

tijdelijke expo ‘De terugkeer van het Lam’ loopt.

Praktisch

De OMG! Seven Senses Tour start aan de Van Eyck-shop onder het Belfort, Sint-Baafsplein 2A.

Tickets zijn te koop in de Van Eyck-shop of online. Gentenaars betalen 7 euro, UiTPAS-houders

met kansentarief en jongeren tot en met 18 jaar betalen 2,80 euro. Kinderen tot 12 jaar krijgen

gratis toegang. Deelnemen aan de tour kan elke donderdag, vrijdag en zaterdag van 2 juli 2020

tot en met 31 oktober 2020.

Contact

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

OMG! Seven Senses Tour, info en tickets

mailto:steven.heyse@stad.gent
https://visit.gent.be/nl/agenda/omg-seven-senses-tour
https://persruimte.stad.gent/images/356799


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.

Astrid Van Ingelgom, projectcoördinator 'OMG! Van Eyck was here', gsm 0478 78 15 59, e-

mail astrid.vaningelgom@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
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