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Lichtfestival Gent: in twee periodes en langs
koeren en binnentuinen

Het Lichtfestival Gent vindt in 2021 plaats in twee periodes. Bezoekers reserveren

per locatie een tijdslot en de route gaat langs binnentuinen en koeren. Zo kan deze

editie veilig verlopen en toch trouw blijven aan het concept: op een

laagdrempelige manier bezoekers in vervoering brengen.

Kunstwerken gebundeld

In 2018 bezochten 835.000 mensen het Lichtfestival Gent. In tijden van Covid-19 is het

onmogelijk om zoveel mensen in zo’n korte tijd in Gent te ontvangen. Daarom wordt het

Lichtfestival Gent op een andere manier gespreid in tijd en ruimte.

⏲



OVER STAD GENT

Het Lichtfestival duurt langer dan vorige keer en vindt nu plaats van woensdag 27 januari tot en

met zondag 31 januari 2021 en van woensdag 3 februari tot en met zondag 7 februari 2021. Alle

lichtkunstwerken worden gebundeld op verschillende locaties, verspreid over de stad.

Bezoekers reserveren op voorhand en per locatie een tijdslot.

'Regelmatig krijg ik vragen uit het binnen- en buitenland of het festival zal
kunnen plaatsvinden. Het Lichtfestival is een van de meest toegankelijke
cultuurfestivals en mensen snakken naar cultuur. We zullen het Lichtfestival
daarom organiseren, al zal het enige aanpassing vergen van ons en de
bezoekers.'
— Annelies Storms, schepen van Evenementen

Intieme locaties

Het Lichtfestival Gent vindt plaats op verschillende locaties met binnentuinen of koeren.

Organisatorisch biedt dat voordelen wat betreft publieksmonitoring en verkeersmaatregelen.

Op die manier komt de bezoeker bovendien in contact met bepaalde plekken in de stad die

soms minder gekend zijn.

De nieuwe werkwijze laat ook toe om naast grote en spectaculaire installaties meer oog te

hebben voor kleinere en meer intieme lichtkunstwerken. Net zoals voorgaande jaren wil het

festival bovendien lokale en aanstormende talenten in de kijker zetten.  
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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.
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