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Lichtfestival klokt af op 810.000 bezoekers

Tijdens deze editie van het Lichtfestival zijn 810.000 bezoekers afgezakt naar

Gent. De laatste dag verliep traditioneel vrij rustig, met 120.000 bezoekers.

Minder evidente omstandigheden, wel een succes

Het Lichtfestival van 2021 was ondanks de minder evidente omstandigheden een succes met in

totaal 810.000 bezoekers. Dat zijn er 25.000 minder dan de editie van 2018. Donderdag 11

november was veruit de drukste avond met 240.000 bezoekers. Dankzij strikte maatregelen en

goede opvolging verliep alles zonder noemenswaardige incidenten. Gentinfo beantwoordde 809

vragen van bezoekers en bewoners, en het Rode Kruis verzorgde 66 mensen.
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Gent staat bekend als feest- en evenementenstad en we hebben allemaal
samen die naam eer aan gedaan: bezoekers, stadsdiensten, medewerkers op
het terrein, kunstenaars, politie en brandweer... Ons vijfde Lichtfestival is
letterlijk, ondanks de minder evidente omstandigheden, het schoonst mogelijke
licht in de duisternis.
— Annelies Storms, schepen van Feesten en Evenementen

Fietsparkings gretig gebruikt

Opvallend deze editie was dat de bewaakte fietsparkings gretig gebruikt werden. De parking

Sint Michiels, die voor het eerst grotendeels omgevormd werd tot een heuse fietsparking, werd

door 8.520 fietsers gebruikt. Ook de bewaakte fietsparking in het Coyendanspark was een

succes, met 10.270 gebruikers. 2.190 bezoekers plaatsten hun fiets dan weer in de tijdelijke

fietsparking aan DOK.

De centrumparkings liepen elke avond vol, met uitzondering van zondagavond. Meer dan

12.000 wagens vonden doorheen het festival hun weg naar de park-and-rides aan de rand van

de stad.

Lichtfestival leeft ook op sociale media

Wie er zelf niet bij kon zijn op het Lichtfestival, kon via sociale media toch meegenieten van al

het moois. De evenementenpagina op Facebook bereikte meer dan 1 miljoen mensen. Heel wat

mensen deelden ook foto's van hun favoriete werk. Vooral Museum of the Moon aan de

Korenlei, Diving in the sea of colors op de Vlasmarkt en La Cattedrale di luce in het Prinsenhof

kwamen vaak voorbij op sociale media. Opvallend veel positieve reacties kwamen er ook over

Gentse kunstwerken zoals de projectie van levensgrote portretten van Gentenaars in het

Coyendanspark en Insectarium van Pol Cosmo en Bram Van Quickenborne.



Contact

Daan Nelen, kabinet schepen Storms, gsm 0479 31 22 51, e-mail daan.nelen@stad.gent

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

mail thomas.dierckens@stad.gent

Sofie Aelterman, kabinet schepen Watteeuw, gsm 0471 90 57 04, e-

mail sofie.aelterman@stad.gent
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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

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

Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent
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