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Binnenkijken in gerenoveerd Wintercircus met
gratis expo

Het gerenoveerde Wintercircus in hartje Gent opent in 2023 de deuren als

centrum voor technologie en entertainment, maar het iconische gebouw bezoeken

kan al vanaf vrijdag 10 juni 2022. Dan opent de tijdelijke, gratis expo 'Wat een

cirk!'.
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Het Wintercircus, dat intussen zo goed als klaar is, heeft vele gezichten gekend. Na het Nieuw

Circus en garage Mahy zal het iconische gebouw in 2023 de deuren openen voor het grote

publiek als een veelzijdige ontmoetingsplaats rond technologie en entertainment. Wie dat wil,

kan eerder al een kijkje komen nemen. Op 10 juni opent stadsontwikkelingsbedrijf sogent de

gratis expo 'Wat een Cirk!', die de rijke geschiedenis van het gebouw belicht aan de hand van

beeldmateriaal en projecties.

Na vijf jaar is het Wintercircus klaar voor een tweede leven. De definitieve
invulling is voorzien voor begin 2023, maar we willen de Gentenaars niet zo
lang laten wachten. Deze tentoonstelling maakt het mogelijk om eindelijk nog
eens binnen te kijken in dit historisch gebouw.
— Sami Souguir, schepen van Cultuur en Stadsontwikkeling

https://stad.gent/nl/binnenstad/nieuws-evenementen/wintercircus-zo-goed-als-klaar-auditorium-vergaderruimtes-en-olifantenhelling-afgewerkt


De expo toont de vele gezichten van het Wintercircus. Rondom de middenpiste ontdek je het

verhaal van het gebouw zelf. In de vroegere paardenmanege kom je meer te weten over het

Nieuw Circus. De loopcirkels van de paarden komen in beeld en geluid terug. In de vroegere

toonzaal langs de Lammerstraat prijken opnieuw twee oldtimers uit het tijdperk van garage

Mahy. Ook de oude benzinepompen zijn terug. In de gerestaureerde smeerputten hangen dan

weer prachtige foto's van de wagens van weleer. En de renovatiewerken komen aan bod aan de

hand van werffoto's en architectuurtekeningen.
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De gratis expo is toegankelijk vanuit de Sint-Pietersnieuwstraat en is te bezoeken op vrijdag,

zaterdag en zondag telkens van 10 tot 17 uur. Tijdens de Gentse Feesten is de expo elke dag

open. Je kan tijdens de openingsuren van de expo ook het gebouw bezoeken met gids. Alle

informatie over de rondleidingen vind je terug op sogent.be/expowintercircus.

http://sogent.be/expowintercircus
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Contact

Erik De Troyer, kabinet schepen Souguir, gsm 0473 83 00 12, e-mail erik.detroyer@stad.gent

Julie Verbruggen, communicatie sogent, gsm 0472 90 11 86, e-

mail julie.verbruggen@sogent.be

Bevoegd

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent
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