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'Look I Like' organiseert Gentse Winterfeesten
2020, 2021 en 2022

Look I Like - E.M.O. BV organiseert de komende 3 edities de Gentse

Winterfeesten. De Stad Gent wijst de concessie toe nadat een jury het voorstel van

Look I Like verkoos uit zes ingediende dossiers. De ijspiste en het reuzenrad

komen terug, en het Gentse karakter staat centraal in het concept.

Gents cachet

⏲



De organisator trekt in het concept volop de kaart van Gent. Minstens één op de drie

verkoopstanden verkoopt Gentse producten of heeft een Gentse standhouder. Er komt ook een

Van Eyck-shop bij de Sint-Niklaaskerk en een chalet voor organisaties die zich inzetten voor de

strijd tegen kansarmoede. Om de kwaliteit van de eetstanden te stimuleren, zal de organisatie

een food award uitreiken aan het beste eetkraam. Elke eetstand biedt tot slot ten minste één

vegetarisch of vegan gerecht aan, en de drankstanden een ruim aanbod lokale producten.

Vijf attracties

Er komen vijf attracties, waaronder een reuzenrad en een ijspiste. De ijspiste komt opnieuw

onder de stadshal, met een stuk voorbehouden voor kinderen én voor wie het op het ijs graag

kalm aan doet. Look I Like biedt ook een uitgebreid programma activiteiten voor elke

leeftijdscategorie, met bijzondere aandacht voor kinderen. Voor de inkleding en decoratie van

het openbaar domein en de plaatsing van chalets houdt de organisator rekening met de

historische uitstraling van de binnenstad. Horeca en handelszaken blijven in het voorstel vlot

bereikbaar en toegankelijk.

'De Stad Gent ontving zes boeiende voorstellen van organisatoren om de
komende jaren de licht ingekorte Gentse Winterfeesten te organiseren. Het
voorstel van Look I like werd door de jury verkozen. Vingers kruisen dat de
omstandigheden het toelaten om de Gentse Winterfeesten komende winter te
organiseren.'
— Annelies Storms, schepen van Evenementen en Feesten

Zes kandidaten

De Stad Gent lanceerde op 3 april 2020 een oproep om een organisator te vinden om de

komende drie edities de Gentse Winterfeesten te organiseren. In totaal dienden zes kandidaten

een dossier in: Look I Like - E.M.O. BV, FK69 - Mana Event Team, Lucky Lemon - Wave

Agency, Gentse (Winter)Feesten vzw, Group Winterland BVBA en Clouds BV.

Een jury heeft elk dossier beoordeeld op onder meer de kwaliteit van de verkoop- en

eetstanden, waarbij rekening gehouden werd met een gevarieerd en lokaal aanbod, de

opstelling van verschillende attracties, programmatie van activiteiten en energiebesparende

maatregelen. Het voorstel van Look I Like kwam als beste uit de bus.

Data Gentse Winterfeesten



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.

2020: donderdag 10 december 2020 - donderdag 31 december 2020

2021: donderdag 9 december 2021 - vrijdag 31 december 2021

2022: donderdag 8 december 2022 - zaterdag 31 december 2022

Contact

Lien Braeckevelt, kabinet schepen Storms, gsm 0486 91 18 21, e-mail

lien.braeckevelt@stad.gent

Bevoegd

Annelies Storms
Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent
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