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Gent hernieuwt samenwerkingsakkoord met
zusterstad Kanazawa
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Gent en de Japanse stad Kanazawa hernieuwen hun samenwerkingsakkoord. Ook

de komende vijf jaar wisselen de twee steden studenten uit en bouwen ze verder

aan academische en culturele kruisbestuivingen. De band met de zusterstad

bestaat intussen al 50 jaar.

Digitale plechtigheid

Het vriendschapsverdrag tussen Gent en Kanazawa werd in 1971 getekend. Om dat te vieren,

werd in juli in het Citadelpark het kunstwerk ‘Happy 50th Anniversary’ van Clara Spilliaert

onthuld. Op woensdag 10 november 2021 ondertekenen beide steden bovendien een vernieuwd

samenwerkingsakkoord voor de periode 2021-2026. De ondertekening, die wegens de

coronapandemie digitaal plaatsvindt, is vanaf 10 uur live te volgen via deze link.

Uitwisselingen en delen van ervaringen

Het vernieuwde samenwerkingsakkoord focust nog meer op de uitwisseling van studenten. Veel

van die studenten worden benoemd tot ambassadeur in de 'Gent-Kanazawa Supporters Club' en

dragen actief bij tot de samenwerking en de promotie van beide steden. Op academisch vlak

blijven zowel de UGent, de Hogent als de School of Arts intensief samenwerken met hun

evenknie in Kanazawa.

De vriendschapsband tussen Gent en Kanazawa is sterker dan ooit. De vele
structurele uitwisselingen op cultureel, artistiek, sportief, culinair en
onderwijsvlak zijn daar een mooi bewijs van.
— Mathias De Clercq, burgemeester

Ook op cultureel vlak blijven Gent en Kanazawa elkaar ondersteunen en promoten. Zo volgt

bijvoorbeeld nog een tweede editie van uitwisseling tussen het Ghent Youth Jazz Orchestra en

de JAZZ-21 jeugdbigband van Kanazawa. Op het vlak van sport zullen beide steden een

deelname aan elkaars marathon aanmoedigen en op culinair vlak worden uitwisselingen tussen

patissiers en chef-koks een vaste waarde.

Ten slotte wordt kennisuitwisseling nog belangrijker: Gent en Kanazawa zullen nog actiever

praktijkervaringen delen. Zo streven beide steden bijvoorbeeld naar een samenwerking waarbij

ze zich inzetten om de Sustainable Development Goals (SDG’s) te realiseren.

https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/nieuws-evenementen/kunstwerk-onthuld-ter-ere-van-50-jaar-vriendschap-gent-kanazawa
https://www.youtube.com/watch?v=wusdKxb7DJM


Contact

Thomas Dierckens, kabinet burgemeester, gsm 0477 38 29 37, e-

mail thomas.dierckens@stad.gent

Inge Willemsen, Dienst Internationale Relaties en Netwerken, gsm 047747 12 94, e-mail

inge.willemsen@stad.gent

Bevoegd

Meer informatie over alle activiteiten rond het jubileumjaar

Meer informatie over de samenwerking

Blijf op de hoogte van alle nieuwe initiatieven

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
burgemeester.declercq@stad.gent
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