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Deelnemers liedjeswedstrijd Gentse Crochet
stellen zichzelf online voor

In het kader van de Week van het Gents werden Gentenaars uitgedaagd om een

nieuw Gents liedje te maken. Uit 30 inzendingen heeft een team van coaches nu 10

kandidaten geselecteerd. Zij stellen zich tijdens de Week van het Gents online

voor en worden daarna begeleid om hun creaties te brengen tijdens een

wervelende show in 2021.

Klassiekers in de maak

⏲

http://persruimte.stad.gent/


Als onderdeel van de Week van het Gents wordt er vanaf 1 december 2020 elke dag een van de

10 deelnemers van de Gentse Crochet voorgesteld via de Facebookpagina van Cultuur Gent, met

de bekwame hulp van 'de recensent van Gent'. Zo krijgen de artiesten een platform in

afwachting van de slotshow. Hier zijn de (artiesten)namen: KNET en zijn Vikings, Wetekikda,

De Straatschenders, Jonas De Rave, Honorez Quartet, Toujours Banane, Tsiepmuile ft.

Shapeshifted, Sem Lannau, Freddy Vereecke en Tjingel Tjangel. 

Deze tien kandidaten zijn nu misschien nog onbekend talent, maar wie weet
wordt een van deze tien liedjes wel een Gentse klassieker van het kaliber van
’t Vliegerke. Dankzij deze liedjeswedstrijd houden we ons Gents dialect en
onze Gentse artiesten onder de aandacht.
— Sami Souguir, schepen van Cultuur 

De slotshow stond oorspronkelijk gepland op 4 december 2020 in de concertzaal van Trefpunt,

maar werd uitgesteld vanwege de covid-maatregelen. Een van de mogelijke alternatieven is om

de slotshow te organiseren tijdens de Gentse Feesten. De 10 deelnemers worden in de loop van

volgend jaar alvast begeleid door enkele ervaren coaches om er een succes van te maken. Onder

meer Wim Claeys, Jits Van Belle, Peter Van Haelter, Thomas Beyls, Sanne Werkers, Jan Hoozee

en Yilmaz Koçak werken mee.

Week van het Gents in digitaal jasje

Tijdens deze vijfde editie van de Week van het Gents wordt het Gents dialect in de kijker gezet

via digitale initiatieven. Gentse bakkers strijden voor de prijs van de beste mastel, waarbij

klanten online kunnen stemmen. Twee nieuwe boeken, een Gentse vertaling van De Kleine

Prins en De Gruffalo in ’t dialect, zetten de Gentse taal in de kijker. In Tournée Staminee, een

documentaire over de Gentse volkscafés, staan kijkers mee achter de toog en leren ze de mens

achter de cafébaas kennen.

Contact

Bekijk het digitale programma van de Week van het Gents

https://www.facebook.com/cultuurgent
https://soundcloud.com/bibdekrook/boekvoorstelling-de-kleine-prins-23112020
https://cultuur.stad.gent/nl/activiteiten/week-van-het-gents-2020


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.

Erik De Troyer, kabinet schepen Souguir, tel. 09 266 54 85, e-mail erik.detroyer@stad.gent

Jo Van Herreweghe, Cultuur Gent, tel. 09 323 61 51, e-mail jo.vanherreweghe@stad.gent

Annie Lens, Cultuur Gent, tel. 09 323 61 82, e-mail annie.lens@stad.gent
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