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10 poëzieconcerten op 10 begraafplaatsen
bieden troost in tijden van corona

Door de coronamaatregelen was afscheid nemen van een overledene niet altijd

mogelijk, of kon het enkel gebeuren in heel intieme kring. Met 'Adieu', 10 gratis

poëzieconcerten op 10 Gentse begraafplaatsen, willen de Stad Gent, 123-piano en

curator Gaea Schoeters alsnog mooie vaarwelmomenten creëren. Iedereen is

welkom.

Poëzie, zang en piano

De mogelijkheid om samen te rouwen en elkaar te ondersteunen werd door de

coronamaatregelen sterk ingeperkt. Veel Gentenaars hebben dan ook nog steeds nood aan een

volwaardig vaarwelmoment. Daarom is er nu Adieu, een reeks van 10 poëzieconcerten op 10

Gentse begraafplaatsen. Elk poëzieconcert brengt artiesten samen die een intiem en sereen

moment creëren met poëzie, zang en piano. Auteur Gaea Schoeters cureert, pianiste Lies

Colman begeleidt.
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'Wie iemand verloor tijdens de coronacrisis kon vaak geen afscheid nemen
zoals het hoort, zoals we dat gewoon zijn en zoals we dat nodig hebben. Ik
hoop van harte dat veel Gentenaars in de serene poëzieconcerten van Adieu
en in de ingetogen omgeving van onze begraafplaatsen troost vinden en die
troost kunnen gebruiken om het afscheid van een dierbare een plaats te
geven.'
— Mieke Van Hecke, schepen van Burgerzaken

'Kunst troost, en ook die troost moesten we tijdens de quarantainemaanden
missen. Muziek raakt ons recht in ons gevoel, poëzie weet te vatten wat
moeilijk zegbaar is. Adieu wordt een eerbetoon aan diegenen die we verloren,
maar ook een hulde aan het leven. Omdat verdriet en liefde altijd samengaan,
want alleen om hen van wie we hielden, rouwen we. En aan hen koesteren we
warme en levendige herinneringen.'
— Gaea Schoeters en Frederik Sioen, bezielers van Adieu

Inschrijven

De poëzieconcerten van Adieu vinden elke zondagvoormiddag plaats van 19 juli tot en met 20

september, telkens op een van de tien geselecteerde Gentse begraafplaatsen. De

poëzieconcerten zijn gratis én coronaproof. Inschrijven is noodzakelijk, iedereen is welkom. Het

project wordt georganiseerd in samenwerking met het Poëziecentrum en Vonk&Zonen, en kan

rekenen op de steun van Literatuur Vlaanderen & Reveil.
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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.

Contact

Laura Mahieu, woordvoerder schepen Van Hecke, gsm 0486 69 83 89, e-

mail laura.mahieu@stad.gent

Bevoegd

Alle praktische informatie over 'Adieu'

Mieke Van Hecke
Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, e-mail schepen.vanhecke@stad.gent

Stad Gent

http://www.stad.gent/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_stadgent
mailto:laura.mahieu@stad.gent
https://www.123-piano.be/adieu
mailto:schepen.vanhecke@stad.gent
http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/



