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Nieuw coronaproof boekenfestival palmt
weekend lang de stad in

De allereerste editie van het gratis festival '9000 boeken' vindt plaats op 3 en 4

oktober 2020 op verschillende locaties: De Krook, de Minard, het S.M.A.K. en 10

Gentse boekhandels. Op het programma staan tientallen lezingen, workshops en

signeersessies van bekende auteurs.

Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts, de Stad Gent en de Gentse boekhandels bundelen hun

krachten voor '9000 boeken', een nieuw, gratis boekenfestival dat Gent literair op de kaart zet

en de Gentse boekhandelaars extra zuurstof geeft in een uitdagende periode. Het initiatief is

bovendien een goed alternatief voor de afgelaste Antwerpse boekenbeurs.
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'Corona biedt gelukkig ook opportuniteiten. Het is fijn om vast te stellen dat
een uitgeverij als Borgerhoff & Lamberigts iets negatiefs weet om te vormen tot
iets moois. Ik zou zeggen: allen daarheen. Onze boekhandels kunnen onze
steun zeker gebruiken.'  
— Sofie Bracke, schepen van Economie en Handel en voorzitter PuurGent

De activiteiten zijn verspreid over Gent, in de intimiteit van 10 boekhandels en binnen de

muren van enkele cultuurhuizen zoals De Krook, het S.M.A.K. en de Minard. Heel wat bekende

auteurs komen hun werk voorstellen, zoals Sandra Bekkari, Pascale Platel, Eva en Nina

Mouton, Lieven Scheire, Stefaan Degand, Kris Martin, Servaas Bingé, enzovoort.

'Gent is een échte leesstad geworden. Op 14 februari lanceerden we al 'Gent
Leest', een platform en community voor en door Gentse lezers. Vandaag telt
Gent Leest maar liefst 459 gedreven en enthousiaste lezers. 9000 boeken
gaat als nieuw literair festival verder op dit succes in samenwerking met De
Krook, de Minard en het S.M.A.K.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Om het festival veilig te laten verlopen, volgens de coronamaatregelen, is inschrijven verplicht

voor alle activiteiten. Dat gebeurt via de website van het festival. Elke activiteit heeft een

maximaal aantal deelnemers, dat varieert van 5 tot 50 personen afhankelijk van de grootte van

de boekhandel of het cultuurhuis. Verder blijven alle coronamaatregelen gelden die sowieso in

elke winkel of cultuurhuis van kracht zijn. 

Alle informatie over 9000 boeken

https://www.9000boeken.be/


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.
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Eline Creve, kabinet schepen Bracke, gsm 0473 83 75 82, e-mail eline.creve@stad.gent

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

Bevoegd

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@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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