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Opnieuw steun voor kleinschalige evenementen
tijdens Gentse Feesten

Hoewel het nog niet zeker is dat de Gentse Feesten dit jaar doorgaan, zijn de

voorbereidingen al volop aan de gang. Naast een samenwerking met de

pleinorganisatoren voorziet de Stad Gent opnieuw subsidies voor kleinere

initiatieven. De Stad roept iedereen met creatieve ideeën op om voor 1 maart een

voorstel in te dienen.
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De Stad Gent geeft jaarlijks een subsidie aan organisatoren van kleinschalige culturele

projecten tijdens de Gentse Feesten. Hoewel nog niet geweten is of de Gentse Feesten 2022

veilig kunnen doorgaan, zijn de voorbereidingen al gestart. Dat geeft organisatoren de tijd om

voorstellen uit te werken en de stadsdiensten om alles te evalueren en administratief te

verwerken. Organisatoren van kleinschalige culturele projecten kunnen tot 7.500 euro krijgen

om hun project te helpen realiseren. Een subsidie aanvragen kan tot 1 maart 2022.

De Gentse Feestenkoorts begint te stijgen, ik merk het overal en voel het zelf
ook. De stadsdiensten zijn volop en met heel veel goesting bezig met de
voorbereidingen. We gaan er 200 procent voor, zoveel is zeker. Ondertussen
blijft het hopen dat corona zich koest houdt.
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Feesten

Diversiteit

Met deze subsidieoproep zorgt het stadsbestuur mee voor een diversiteit aan activiteiten op de

Gentse Feesten. Projecten worden beoordeeld op de mate waarin ze een eigen creatie zijn en de

mate waarin ze vernieuwend en laagdrempelig zijn. Ook het Gentse karakter van het project en

de diversiteit van het beoogde publiek spelen mee. Er zijn ook voorwaarden op vlak van

afvalpreventie en -inzameling. Tot slot worden ook de financiële haalbaarheid en de mate van

samenwerking met andere Gentse actoren in rekening gebracht.

Contact

Joris Wauters, kabinet schepen Van Braeckevelt, gsm 0498 28 70 23, e-

mail joris.wauters@stad.gent

Bevoegd

Subsidie voor activiteiten tijdens de Gentse Feesten

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Openbare Netheid, Toerisme, Werk, Evenementen en Feesten, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent
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