
 22 juni 2020, 09:30 (CEST)

Voorstelling 'OMG! Seven Senses Tour' op
woensdag 24 juni 2020 om 11 uur
Beste lezer

Graag nodigen we je uit op de voorstelling van de 'OMG! Seven Senses Tour', op woensdag 24

juni 2020 om 11 uur aan het Groot Vleeshuis (Groentenmarkt 7) in Gent.

Op donderdag 2 juli 2020 gaat de OMG! Seven Senses Tour van start. Deze zintuiglijke

stadswandeling laat bezoekers de stad door de ogen van Jan van Eyck ontdekken en stimuleert

hen om dat net zoals de grootmeester met alle zintuigen te doen. De OMG! Seven Senses Tour

kadert in het Gentse themajaar rond de Vlaamse meester Jan van Eyck en zijn wereldberoemde

kunstwerk het Lam Gods.

Programma

11 uur: toelichting door Sami Souguir, schepen van Cultuur

11.10 uur: proevertje en bezichtigen fresco in het Groot Vleeshuis

11.25 uur: boottocht met licht- en klankspel in de tunnel onder het François Laurentplein

12 uur: slot met mogelijkheid tot vragen en interviews

Omwille van de veiligheidsmaatregelen in het kader van de bestrijding van het

coronavirus vragen wij je aanwezigheid op voorhand te bevestigen via

laura.deboel@stad.gent. Het dragen van een mondmasker tijdens de boottocht is

verplicht.
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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.

 

Je bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

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

Astrid Van Ingelgom, projectcoördinator 'OMG! Van Eyck was here', Cultuur Gent, gsm 0478

78 15 59, e-mail astrid.vaningelgom@stad.gent
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