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27ste editie van 'Jazz in ’t Park' in tuin Sint-
Pietersabdij

Het Gentse festival 'Jazz in ’t Park' gaat door. Van donderdag 3 tot en met zondag

6 september 2020 vormt de tuin van de Sint-Pietersabdij het decor voor het beste

en nieuwste binnen de hedendaagse Belgische jazz. Het festival is gratis, maar

bezoekers moeten wel op voorhand een plaats reserveren. Per concert is er plaats

voor 200 mensen.

Gratis mits reservatie

Voor de 27ste editie verhuist Jazz in ’t Park naar de tuin van de Sint-Pietersabdij. Het festival

blijft gratis, maar bezoekers moeten op voorhand een ticket reserveren. Reserveren gebeurt per

concert en kan voor maximum 4 personen uit dezelfde bubbel. Voor elk concert geldt een

maximumcapaciteit van 200 personen, zodat er voldoende afstand bewaard kan worden tussen

de verschillende bezoekers. Alle concerten zijn bovendien zittend, en om verplaatsingen tot een

minimum te beperken, zorgt de organisatie voor de nodige bediening aan tafel. Per ticket wordt

een waarborg van 5 euro gevraagd, maar dit bedrag wordt integraal terugbetaald als de

bezoeker aanwezig was voor het gereserveerde concert.
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'Het doet bijzonder veel plezier dat het festival kan doorgaan, al is het dan in
bijzondere omstandigheden. Artiesten een podium bieden en Gentenaars laten
genieten van een fijn evenement, daar doen we het voor. De betoverende
abdijtuin, met op de achtergrond de ruïnes van de abdij, vormt een prachtig
kader voor het beste dat de Belgische jazz te bieden heeft.'
— Annelies Storms, schepen van Evenementen

Programma

Op donderdag en vrijdag zijn er 4 concerten gepland (lunch- en avondconcerten). Op zaterdag

en zondag staan er 3 concerten op de agenda.

Op donderdag treedt onder meer het trio Baron - De Looze - Verheyen op. Robin Verheyen en

Bram De Looze behoren tot de meest vooraanstaande figuren van de hedendaagse Belgische

jazzscene. Vrijdag zorgt Filip Verneert & Enrique Simon Quartet voor een primeur, want ze

stellen hun album 'Lucentum' voor de eerste keer voor aan het publiek.

Op zaterdag komt pianist, producer en arrangeur Eric Legnini voor de eerste keer naar Jazz in 't

Park, en op zondag zorgt Kleptomatics, gekend voor hun ijzersterke live reputatie, voor een

denderde afsluiter van deze editie.

Deze editie verloopt in samenwerking met Historische Huizen Gent. Historische Huizen heeft

zich de afgelopen maanden al meerdere malen solidair getoond met de muzieksector, zoals de

concerten in de tuin van d’Hane Steenhuyse tijdens de Gentse Feesten. Nu wordt de gezellige

abdijtuin vier dagen lang 'the place to be' voor jazzliefhebbers.

Tickets kunnen gereserveerd worden vanaf woensdag 26 augustus om 10.30 uur, via telefoon

(09 233 77 88), via de website www.uitbureau.be of aan de balie van Uitbureau, Veldstraat 82B

in Gent.

Contact

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Storms, gsm 0484 68 12 59, e-mail

laurens.teerlinck@stad.gent

Jeroen De Weder, organisatie en programmatie Jazz in ’t Park, tel. 09 323 63 20, e-

mail jeroen.deweder@stad.gent

Bekijk het volledige programma op www.stad.gent/jazzintpark
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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.

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

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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