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'Sorry, Not Sorry' zoekt jonge curatoren om
programma mee vorm te geven

De vijfde editie van kunstenfestival 'Sorry, Not Sorry' vindt in mei 2024 plaats in

De Porre in Gentbrugge. Gent is volgend jaar ook 'European Youth Capital' en gaat

daarom op zoek naar jonge curatoren om het festivalprogramma mee vorm te

geven. Een voorstel indienen kan tot en met 16 april 2023, en dat individueel of als

collectief.
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Voor de vijfde editie van het kunstenfestival slaat 'Sorry, Not Sorry' opnieuw de tenten op in de

Gentbrugse wijk Moscou-Vogelhoek, waar Wijkpark De Porre van 17 tot en met 19 mei 2024 het

kloppend hart wordt van het festival. Volgend jaar draagt Gent ook de titel ‘European Youth

Capital’ en daarom kijkt de Stad in de richting van jonge curatoren (tussen 16 en 30 jaar oud)

om het programma van de kunstendriedaagse mee te bepalen.

Kandidaten voor deze open oproep kunnen tot en met 16 april 2023 een voorstel indienen,

individueel of als collectief. Voor de uiteindelijke curatoren wordt werkingsbudget en

professionele coaching voorzien om een eigen artistiek programma te realiseren.

'Sorry, Not Sorry' heeft een mooie traditie om jonge kunstenaars en
creatievelingen een moment te geven om te schitteren. Nu gaan we nog een
stap verder en laten we jongeren mee beslissen over het programma van die
driedaagse.
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

De focus van het 'Sorry, Not Sorry'-festival, dat telkens in een wijk buiten het centrum van de

stad plaatsvindt, ligt op creatieve 'underground' en 'out of the box'-kunst. Het biedt een podium

aan jonge kunstenaars en organisaties. Het festival wil kunst dicht(er) bij de mensen brengen en

hen verbinden door artistieke bruggen te bouwen.

Alle info over de open oproep op cultuur.gent/SNScuratoren

https://cultuur.stad.gent/nl/activiteiten/sorry-not-sorry-straatkunstenfestival
https://cultuur.stad.gent/nl/activiteiten/sorry-not-sorry-kunstenfestival-2024-zoekt-jonge-curatoren
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Contact voor de pers

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

Vince Delhaye, Cultuur Gent, gsm 0472 49 00 39, e-mail vince.delhaye@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

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

Hafsa El-Bazioui
Schepen van Personeel, Jeugd, Facilitair Management en Internationale Solidariteit; stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 40, e-mail schepen.elbazioui@stad.gent
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