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Lichtfestival Gent uitgesteld naar later te
bepalen datum

De Stad Gent heeft beslist om de komende editie van het Lichtfestival, dat eind
januari en begin februari in een alternatieve vorm zou plaatsvinden, uit te stellen
naar een later te bepalen datum. Ook het eindejaarsvuurwerk en de
nieuwjaarsdrink zullen niet plaatsvinden.
Gezien het stijgend aantal coronabesmettingen in ons land, heeft het stadsbestuur beslist om
het Lichtfestival, dat gepland was van 27 tot en met 31 januari en van 3 tot en met 7 februari
2021, uit te stellen. Eerder werd aangekondigd dat het Lichtfestival in een aangepaste vorm zou
plaatsvinden, met afgesloten sites en een reservatiesysteem. De huidige context dwingt de Stad
Gent echter tot meer ingrijpende beslissingen. Het vorige Lichtfestival in 2018 bracht 835.000
mensen op de been.

'Samen met mij keken heel wat Gentenaars uit naar het Lichtfestival. Maar we
kunnen niet anders dan rekening houden met de moeilijke omstandigheden.
Zorgen voor elkaar is nu het belangrijkste. Uitstel is zeker geen afstel: er komt
een Lichtfestival zodra de situatie het toelaat.'
— Annelies Storms, schepen van Feesten en Evenementen

Ook het eindejaarsvuurwerk en de nieuwjaarsdrink, die jaarlijks heel wat enthousiaste
bezoekers lokken, zullen niet doorgaan. Deze samenkomsten kunnen in de huidige, moeilijke
omstandigheden niet plaatsvinden.
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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.

Stad Gent

