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Stad roept Gentenaars op om mooiste
herinneringen over Gentse Feesten te delen

De Stad Gent dient een aanvraag in om de Gentse Feesten te laten erkennen als

immaterieel cultureel erfgoed. Zo zijn de Feesten beschermd en voor eeuwig

verankerd in het Gentse DNA. Om die aanvraag extra kans tot slagen te geven,

roept de Stad iedereen op om zijn mooiste herinneringen over de Gentse Feesten

te delen.

⏲

http://persruimte.stad.gent/


Immaterieel cultureel erfgoed is, kort samengevat, een verzamelnaam voor tradities, feesten en

gebruiken die we erfden van onze voorouders en vandaag nog steeds van grote waarde zijn. Als

de Gentse Feesten deze officiële erkenning krijgen, dan kan de Stad dit cultureel volksfeest

beschermen en borgen. Zo kan de Stad het bewaren, voor eeuwig verankeren in het Gentse

DNA en doorgeven aan de volgende generaties.

Mooie herinneringen

Om de kandidatuur extra kracht bij te zetten, roept de Stad nu alle Gentenaars op om mooie

verhalen, toffe anekdotes en waardevolle herinneringen te delen. Snuisteren door de straten,

genieten van een straatoptreden, of al feestend de zon zien opkomen. Alle herinneringen

worden meegenomen in de erkenningsaanvraag, en elke bijdrage verhoogt de kans op slagen.

De Gentse Feesten zijn niet weg te denken uit mijn leven. De verwondering
toen ik als kind aan de hand van mijn ouders door het gewoel wandelde, de
euforie toen ik als prille tiener voor het eerst alleen op stap mocht, het gevoel
van onoverwinnelijkheid toen we met de vrienden bleven feesten tot Ivago ons
kwam opvegen. Elke dag een nieuwe ontdekkingstocht waarin muziek en
vriendschap centraal staan, dat zijn de Gentse Feesten voor mij.  
— Astrid De Bruycker, die tijdelijk schepen van Feesten en Evenementen Annelies Storms vervangt

Een herinnering of verhaal delen, of steun betuigen voor de Gentse Feesten als immaterieel

cultureel erfgoed kan tot en met 31 maart via www.stad.gent/erfgoedgentsefeesten.

Samen met heel wat partners

De Stad Gent dient de aanvraag in, en verschillende organisatoren, artiesten en erfgoedpartners

steunen deze oproep en werken samen aan dit dossier. Histories, een erkende dienstverlenende

erfgoedorganisatie, begeleidt de Stad Gent en de vele partners bij deze aanvraag.

Contact

Daan Nelen, kabinet schepen De Bruycker en schepen Storms, gsm 0479 31 22 51, e-mail

daan.nelen@stad.gent

Frea Vancraeynest, stafmedewerker Histories, gsm 0496 71 81 13,

frea.vancraeynest@historiesvzw.be
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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

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent
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