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Talentenjacht gaat op zoek naar nieuw lied ‘in
schuune Gentse taole’

In het kader van de vijfde editie van de Week van het Gents organiseert de Stad

Gent de talentenjacht 'De Gentse Crochet'. Gentse artiesten kunnen zich vanaf

vandaag, 29 juni 2020, kandidaat stellen door een lied te maken in het Gentse

dialect.

Op zoek naar nieuw talent

Tijdens de vijfde Week van het Gents, van 22 november 2020 tot 4 december 2020, gaat de

Stad Gent met De Gentse Crochet op zoek naar nieuw of minder bekend muzikaal talent dat

met het Gentse dialect aan de slag wil. Kandidaten kunnen een nieuw liedje maken of een oud

melodietje in een nieuw jasje steken.

⏲



'Met de talentenjacht De Gentse Crochet gaan we tijdens de Week van het
Gents op zoek naar dé nieuwe Gentse oorwurm. Kandidaten kunnen hun liedje
insturen vanaf 29 juni 2020.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur 

De naam van de talentenjacht komt van 'radio-crochet', een zangwedstijd ontstaan in Frankrijk

in de jaren 30. Het publiek elimineerde de deelnemers die het niet goed deden door ‘crochet’ te

roepen, waarna de kandidaten van het podium werden gehaald met een haak of crochet.

Ambassadeurs en coaches

Kurt Burgelman, Gloria Boateng en Mustafa Avsar zetten mee hun schouders onder het project

en zullen op verschillende manieren ruchtbaarheid geven aan de oproep om jong Gents talent te

stimuleren een lied in de ‘schuune Gentse taole’ in te zenden.

De Gentse Crochet wordt ook uitgedragen door een zorgvuldig samengesteld team van coaches.

Zij selecteren de inzendingen die het meeste talent tonen. De gekozen muzikanten worden

uitgenodigd om deel te nemen aan een coachingtraject waarin er gewerkt wordt aan het dialect,

de muziek, performance, maar waar ook management en marketing aan bod komen. Het team

bestaat uit Wim Claeys, Jits Van Belle, Yilmaz Koçak, Peter Van Haelter, Thomas Beyls, Jan

Hoozee en Sanne Werkers.

Show als hoogtepunt

Het hoogtepunt wordt de talentenshow ‘De Gentse Crochet’ op vrijdag 4 december 2020, als

afsluiter van de Week van het Gents 2020. Daar worden alle kandidaten voorgesteld en krijgen

ze de kans om het hart van het publiek te veroveren. Ook de coaches geven die avond het beste

van zichzelf.

Alle informatie op cultuur.gent/gentsecrochet en deelnemen gebeurt via het invulformulier.

http://cultuur.gent/gentsecrochet


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.

Contact

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

Jo Van Herreweghe, Cultuur Gent, tel. 09 323 61 51, e-mail jo.vanherreweghe@stad.gent

Annie Lens, Cultuur Gent, tel. 09 323 61 82, e-mail annie.lens@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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