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Goeie Gensche Fieste!!

Beste Gentenaars,
Beste bezoekers,

Eens u dit programmaboekje in han-
den hebt, kan het feesten al beginnen. 
Wat te kiezen? Het aanbod is weer 
overweldigend. Gelukkig is er voor 
elk wat wils. Gaat u voor een inspi-
rerend debat, wervelend optreden, 
bijzondere voorstelling, verrassend 
straattheater,… of een feestelijke mix 
van dat alles? Laat u gaan, Gent is er 
helemaal klaar voor. Hopelijk u ook?

Het zullen mijn eerste Gentse Feesten zijn als burgemeester. Ik zal er 
zijn, om me samen met u en vele andere feestvierders onder te dom-
pelen in onze bruisende stad. Misschien kom ik u wel tegen. Want 
ook dat is zo fi jn aan de Gentse Feesten: mensen ontmoeten er el-
kaar, kunnen bijpraten, genieten allemaal samen van dit unieke Gent-
se feest. Tuupe tegoare!

Een grote dank trouwens aan iedereen die er vorig jaar bij was: u 
zorgde mee voor 27 procent minder afval op de grond. Dankzij de 
herbruikbare drinkbekers werden maar liefst 1,6 miljoen wegwerp-
bekers minder gebruikt, goed voor 15 ton afval minder. Ja santé mijn 
ratse, zeggen we dan in Gent. Laten we afspreken dat we dit jaar al-
len samen nóg beter gaan doen. Zo draagt u als feestvierder ook bij 
tot een beter klimaat. Voor een optimaal feestklimaat kunnen we dan 
weer dag en nacht rekenen op onze veiligheidsdiensten. Dank dus 
ook aan hen.

Vorig jaar was een feesteditie met 175 jaar Gentse Feesten, dit jaar 
bestaan de Gentse Feesten van Trefpunt Bij Sint-Jacobs 50 jaar, en 
dat zal extra gevierd worden. Trakteer Guido De Leeuw gerust op 
een pint als u hem tegenkomt. Hij zorgde bij Trefpunt mee voor de re-
vival van de Feesten, waarvoor dank. Hij is dan wel met pensioen, 
hij zal zeker nog regelmatig opduiken. 

Draag zorg voor elkander, hou het plezant en denk ook aan de be-
woners van de Feestenzone. Zo blijven de Gentse Feesten een feest 
voor iedereen. 

Ik wens u van harte een goeie Gensche Fieste!

Mathias De Clercq
Burgemeester
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Info tijdens de Gentse Feesten 2019
Infopunt onder het Belfort (Botermarkt 17A):

• Open van vrijdag 19 t.e.m. zondag 28 juli van 13 tot 22 uur
(op vrijdag en zaterdag open tot 23 uur)

• Alle vragen tussen 8u en 19u: Gentinfo: +32 (0)9 210 10 10 - gentinfo@stad.gent
• Bezoek de Gentse Feestenwebsite voor meer nieuws, foto’s, fi lmpjes en het 

programma: gentsefeesten.be

 De Stad Gent kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop de evenementen 
vermeld in dit programmaboekje worden georganiseerd en de gebeurlijke schade die zich zou kunnen voor-
doen naar aanleiding van het plaatshebben van deze evenementen. De Stad Gent kan bovendien geens-
zins verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van dit programmaboekje. Zij kan op geen enkele 
manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden in dit programmaboek-
je, noch voor de gevolgen van het gebruik van in dit programmaboekje voorkomende incorrecte informatie.
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Annelies Storms is de nieuwe Feestenburgemeester

“Ik wil me volledig 

onderdompelen in het aanbod”
Nadat voormalig Feestenburgemeester Christophe 

Peeters de voorbije jaren een heuse mistral door het 

Feestenlandschap joeg, neemt Annelies Storms die 

vernieuwersrol graag van hem over. “Verder gaan op 

dat elan van vernieuwing, en voor de rest verdiepen en 

verbreden. Dat is de stempel die ik op de komende edi-

ties graag wil drukken”, zo klinkt het ambitieus.
Katrien Bonne

Voor wie het zich mocht afvragen: hoe word je eigen-

lijk Feestenburgemeester?

“Wie tot schepen van Evenementen en Feesten wordt verkozen, krijgt 
de bevoegdheid van Feestenburgemeester er automatisch bij. Al bij 
al is het dus vrij eenvoudig, de moeilijkheid schuilt vooral in het effec-
tief verkozen worden.” (lacht)

Hoe is de overdracht met de vorige Feestenburge-

meester verlopen?

“Uiteraard hebben wij samen een goed gesprek gehad. Daarnaast 
zijn er ook tal van diensten bij de organisatie betrokken, zij vormen 
het levende geheugen van de Feesten en zorgen er met hun kennis 
en expertise voor dat de continuïteit gewaarborgd blijft. Het is fi jn 
te merken hoe intens er achter de schermen wordt samengewerkt 
door heel diverse partijen: niet alleen alle pleinorganisatoren, ook de 
dienst Evenementen en Feesten, de politie en brandweer, de milieu-
dienst, Ivago, de toegankelijkheidsambtenaar, de noodplannings-
ambtenaar, de mensen van de wegendienst, De Lijn, noem maar op. 
Weinig Gentenaars zijn zich daarvan bewust, denk ik.”

Is er een bepaald ritueel dat u tot Feestenburgemees-

ter kroont?

“Zeker. De eerste dag overhandigt de burgervader gewoontege-
trouw de sleutel van de stad aan de Feestenburgemeester, als een 
soort van symbolische overdracht van de macht. Een mooie traditie, 
waar altijd wel het nodige spektakel bij komt kijken.” (glimlacht)

Bent u van plan het beleid van uw voorganger verder 

te zetten?

“We gaan zeker door op dat elan van vernieuwing. Zelfs na 175 jaar 
Gentse Feesten is dat voor het voortbestaan een pure noodzaak: dat 
de edities zich blijven (her)uitvinden en steevast een antwoord zoeken 
op de verzuchtingen van hun tijd. Door te schuiven met de start- en 
slotdag, door de geluidsoverlast en het wildplassen aan te pakken 
en meer activiteiten naar het namiddagblok te loodsen ten voordele 
van jonge gezinnen, heeft Christophe zeker ingespeeld op een aan-
tal prangende vragen die al een tijdje leefden. De organisatie die op-
kwam voor leefbare Feesten vond zelfs dat daarmee haar doel be-
reikt was en heeft zichzelf ontbonden. Een puik resultaat dat ik graag 
wil behouden: erop toezien dat de levenskwaliteit van de omwonen-

den niet te veel wordt aangetast door de recent genomen maatrege-
len te handhaven en waar nodig bij te sturen. Daarnaast wil ik verder 
inzetten op de Feesten als een groots en cultureel ontdekkingsfestival. 
Nog meer ruimte vrijmaken voor jonge collectieven, nog meer aan-
dacht geven aan frisse ideeën vanuit de meest uiteenlopende achter-
gronden. De diversiteit van onze stad zou nog meer mogen doorsij-
pelen... Artistieke verdieping dus, geen horizontale uitbreiding want 
de Feesten zijn al groot genoeg. Intussen wil ik er ook op toezien dat 
er voldoende zekerheid heerst over de fi nanciering. Op termijn wil-
len we aan de pleinorganisatoren zelfs meerjarensubsidies toeken-
nen. Weten welke middelen ter beschikking staan, geeft rust in de 
hoofden, wat de programmatie alleen maar ten goede kan komen. 
Daartoe wil ik een nieuwe regeling uitwerken die moet ingaan van-
af 2021.”

Nodigt u als Feestenburgemeester ook andere burge-

meesters uit?

“We hebben de fi jne gewoonte om elk jaar met de provinciegouver-
neur en de leden van de bestendige deputatie op stap te gaan, maar 
burgemeesters uit andere steden of landen uitnodigen, is eerder het 
voorrecht van de burgemeester zelf. In het verleden is dat zeker al 
voorgevallen bij het aanhalen van de band met onze zustersteden uit 
het buitenland. We hebben natuurlijk ook heel wat te demonstreren: 
niet alleen cultureel, maar net zo goed wat de organisatie achter de 
schermen betreft.”

Hoe ziet een modale dag tijdens de Feesten er voor u 

uit?

“In de voormiddag starten we met een overleg met alle bevoegde dien-
sten die het organisatiecomité vormen. De problemen van de vorige 
dag worden geëvalueerd, soms zijn er aanpassingen nodig in het ka-
der van de veiligheid of om een betere doorstroming te garanderen, en 
tevens bekijken we de komende 24 uur. Nadien komen de organisato-
ren erbij om hun vragen en/of moeilijkheden te bespreken. Na de ver-
gadering en de dagelijkse persontmoeting duik ik het feestgewoel in. 
Ik ben vast van plan mij 100 procent onder te dompelen in het gigan-
tische aanbod, in de geruststellende wetenschap dat achter de scher-
men voldoende diensten instaan voor een veilig verloop. Al blijf ik uiter-
aard de hele tijd door bereikbaar en beschikbaar, tien dagen en nach-
ten lang.”

“Op termijn willen we aan de 

pleinorganisatoren meerjarensubsidies 

toekennen. Weten welke middelen ter 

beschikking staan, geeft rust in de hoofden”
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Lange dagen, korte nachten dus?

“Ik heb me voorgenomen om het einde van de Feesten te halen. 
(lacht) Het wordt dus belangrijk aandacht aan mijn nachtrust te schen-
ken, zodat ik er ten volle kan van blijven genieten. Het plan is om elke 
ochtend fi t op te staan. Ik schaf me zeker nog een nieuw paar sport-
schoenen aan, ideaal om overal vlot te geraken. En ik heb een ge-
heim wapen: ik ben een zeer matige drinker – van een houten hoofd 
zal ik alvast geen last hebben.” (lacht)

Wat is uw mooiste herinnering aan de Feesten tot 

dusver?

“De concerten. Die zijn uniek door de enorme variëteit, en gratis 
bovendien. Tot vrij laat kan het publiek genieten van muziek uit al-
le windstreken. Waar vind je die combinatie nog? Als kind kwam 
ik vooral naar de Gentse Feesten voor het poppentheater van Pier-

ke. Dat houten marionetje in het Huis van Alijn markeerde telkens 
opnieuw een hoogtepunt, niet in het minst omdat er na afl oop lolly’s 
werden verkocht. (lacht) Nu ga ik met mijn zoon naar datzelfde Pier-
ke. Dat is zo mooi aan de Feesten: dat sommige tradities er van ge-
neratie op generatie worden doorgegeven. Ik hoop stiekem dat mijn 
zoon ooit met zijn eigen kinderen de binnentuin van het Huis van Alijn 
bezoekt. Naar Pierke kijk ik elk jaar opnieuw uit.”

En waar vinden we u tijdens de Feesten zeker terug?

“De laatste jaren hebben de kinderactiviteiten dankzij mijn zoon een 
streepje voor, en hetzelfde geldt voor het culturele programma dat ik 
als voormalig schepen van Cultuur nog altijd graag op de voet volg. 
Dat maakt de Gentse Feesten zo uitzonderlijk boeiend: naargelang 
de levensfase waarin je vertoeft, kan je je voorkeuren helemaal af-
stemmen op een aanbod dat uiteenlopende smaken en leeftijden be-
dient. Zo heb ik de voorbije jaren ontzettend kunnen genieten van de 
kinderprogrammatie die onder impuls van het stadsbestuur fors werd 
uitgebreid. Maar ook een danske placeren, doe ik graag: voor een 
podium waar muziek wordt gespeeld, kan ik onmogelijk stil blijven 
staan.”

Na anderhalve week zijn de Feesten alweer voorbij…

“Niet voor mij. (lacht) De volgende ochtend zitten we opnieuw aan 
de vergadertafel, voor een grondige evaluatie met de pleinorganisa-
toren en het organisatiecomité. Maar toegegeven, nadien knijp ik er 
wel even tussenuit: in het mooie Italië kom ik tot rust. En laad ik de bat-
terijen weer op voor het komende drukke najaar.”

Foto: Katrien Bonne

“Ik schaf me zeker nog een nieuw paar 

sportschoenen aan, ideaal om overal vlot 

te geraken”



Bent u op zoek naar een 

groter wooncomfort?

Bij Vettenburg kan u terecht voor zonwering, raam-
decoratie, rolluiken, buitenjaloezieën en outdoor 
living. Wij geven u graag professioneel advies op 
basis van bijna 200 jaar ervaring. Aarzel niet om 
langs te komen in de showroom of contact met ons 
op te nemen voor een vrijblijvende afspraak. We 
helpen u graag in uw zoektocht naar het juiste pro-
duct op maat van uw levensstijl.

Openingsuren: 

Maandag - do: 08.30 u. - 12.00 u. / 14.00 u. - 17.30 u.

Vrijdag: 08.30 u. - 12.00 u. / 14.00 u. - 16.00 u.

Zaterdag : 10.30 u. - 14.30 u.  |  Gesloten op zondag

VETTENBURG bvba  •  Kortrijksesteenweg 202 B  •  9830 Sint-Martens-Latem
Tel.: 09 225 26 55  •  Fax: 09 223 94 20  •  Email: info@vettenburg.be
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Ben jij de Gentse 
Feesten-
kampioen?

Weet jij alles over de Gentse Feesten? Meer dan je papa 

of je mama? Neem allemaal een blaadje papier en vul 

elk apart de onderstaande dertien vragen in. Kijk nadien 

wie van jullie de meeste antwoorden juist heeft en dus de 

enige echte Gentse Feestenkampioen is! Klaar? Start!

Mario De Koninck

1)  Hoe lang duren de Gentse Feesten?

a)   Een jaar
b)  10 weken
c)  10 dagen
d)  10 minuten

2)  Wanneer vinden de Gentse 

Feesten plaats?

a)  In de winter
b)  In de zomer
c)  In de lente
d)  In de herfst

3)  Waar vinden de Gentse Feesten 

plaats?

a)  Op de maan
b)  In de Gentse binnenstad
c)  In het huis van de burgemeester van Gent
d)  Elk jaar in een andere stad

4)  Hoe wordt de laatste dag van 

de Gentse Feesten genoemd?

a)  De dag van het groot verdriet
b)  De dag dat we kruipen
c)  De dag van de kleine oogjes
d)  De dag van de lege portemonnees

5)  Wat is er verboden tijdens de 

Gentse Feesten?

a)  Trakteren
b)  Plassen
c)  Wildplassen
d)  Dansen

6)  Wat staat er op de 

Gentse Feesten- affi che 

dit jaar?

a)  Een surfend koppel
b)  Een kussend koppel
c)  Een vechtend koppel
d)  Een drinkend koppel

7)  Wat bedoelen ze in Gent met 

‘madaam Piepie’?

a)  Een vrouw die veel naar het toilet moet
b)  Een vrouw die in haar broek plast
c)  Een vrouw die zich verkleedt als man
d)  Een vrouw die de toiletten proper houdt

8)  Wat is de bijnaam van Gente-

naars?

a)  Strippendragers
b)  Stroppendragers
c)  Trappendragers
d)  Slippendragers

9)  Waar kunnen kinderen tijdens 

de Gentse Feesten helemaal uit 

de bol gaan?

a)  In het Zuidpark, waar elke dag te gekke 
kindernamiddagen gepland zijn

b)   In het Baudelohof, waar de Circusplaneet 
zijn tenten opslaat

c)  In de Kammerstraat, waar Free-Time uit-
pakt met een heuse kinderstraat

d)  In zowel a, b als c én op nog tal van an-
dere locaties! 

10)  Hoeveel Gentse Feesten waren 

er al?

a)  Dat weet niemand, want helemaal in het 
begin konden de mensen nog niet tellen

b)  Gent bestaat bijna 1.400 jaar, dus al bij-
na 1.400 Gentse Feesten

c)  Dit jaar zijn het de 176ste Gentse Feesten
d)  Dit jaar vieren we de 50ste Gentse Feesten

11)  Elk jaar is er tijdens de Gentse 

Feesten een Feestenburge-

meester. Wat krijgt die?

a)  Zin om te feesten
b)  Van elke bezoeker een pintje waardoor 

hij heel snel heel dronken is
c)  Een kostuum zodat hij eruitziet als een ech-

te burgemeester
d)  De stadssleutels

12)  Hoe zeg je ‘Gentse Feesten’ in 

het Gents?

a)  Hentse Feesten
b)  Gentsche Feesten
c)  Gensche Fieste
d)  Fentsche Gieste

13) Hoe luidt de Gentse Feesten-

kreet dit jaar?

a) Ja Aloha!
b)  Hola Pola!

c) Jo Olaho!
d)  Oh Lalala!

Oplossingen

1)c; 2)b; 3)b; 4)d; 5)c; 

6)a; 7)d; 8)b; 9)d; 10)c; 

11)d; 12)c; 13)a
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Edith & Simone 

Speeldata: 18/07, 19/07, 20/07 en 28/07om 20u 
                   21/07, 26/07 en 27/07/2019 om 15u 

Inkom: volw.: 19€ (incl. reservatie) 
            60+ :  17€ (incl. reservatie) 
            Studenten: 13€  (incl. reservatie) 
            Sodiganda leden: 16€  (incl. reservatie)- gelieve te bellen voor reservatie 

Verkeerde hulp op de eerste hulp 
Speeldatum:  22 en 25 Juli om 21u 
                          23 juli om 14u 
                          24 juli om 17u30 
                          27 juli om 20u 

Prijzen: Normaal: €17.00 (incl. reservatiekost) 
                 60+:  €16.00 (incl. reservatiekost) 
                 Student: €10.00 (incl. reservatiekost) 

Tussen de sterren 
Goe were aan de zuid 

Speeldata: 20/7 om 15u 
                   21/7 om 20u 
                   22/7 en 24/7 om 14u 
                   23/7 en 25/7 om 17u30 

Prijs: €18 (incl. reservatiekost) 

Deel mij 
Veerle Malschaert 

Speeldatum:  26 Juli om 20u 

Prijzen: Normaal: €17.00 (incl. reservatiekost) 
                 60+:  €15.00 (incl. reservatiekost) 
                 Student: €11.00 (incl. reservatiekost) 
                 Studenten €10

From  Broadway à Paris 
Lieven Debrauwer en Marc Maes 

Speeldatum:  28 Juli om 15u 

Inkom: €15.00 (incl. reservatiekost) 

Aperitiefconcert 
Data: zaterdag 20 en 27 juli om 11u 

          zondag 21 en 28 juli om 11u 

Inkom: €15.00 (incl. reservatiekost) 

Leute 

Data: maandag   22 juli om 17u30 
           dinsdag      23 juli om 21u 
           woensdag  24 juli om 21u 
           donderdag 25 juli om 14u 

Inkom: €15.00 (incl. reservatiekost) 

Met: Lynn Vandenbroeck, Manon Soberon, Alain 
Devos,Christophe Peeters, Patrick Pevenage, 
Monique De Bock, Hilde Higuet, Claude Maris-
sael, Lezz Wauters, Marleen Bassez en Indra Van 
Impe 

Muzikanten: Danny Martien, Lahyona Versini en 
Jean Paul Mahieu 

Met: Pieter Depouillon, Caressa De Vogelaere, 
Claude Marissael, Monique De Bock , Ine Van 
Durme, Ann Fleur, Jan Van Beversluys, Johan 
Van Hoorde en Marleen Bassez  

Met:  
Dirk Lajoie, Michele Dequin en Willem Vander 
Noot 

Muzikale omlijsting: Ann Lemaitre 
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Luisterplein viert

jubileum met nieuwe naam 

Feest op het François Laurentplein dit jaar, want Uitbu-

reau viert tijdens de Gentse Feesten de tiende editie van 

het Luisterplein. Dat wordt voortaan ‘ONS Luisterplein’, 

omdat er zoveel samenwerkingen lopen. En er wordt 

getrakteerd, zoals dat hoort als er een verjaardag ge-

vierd wordt. Ja toch, Dirk Schockaert en Ilse Everaert?
Sabine Van Damme

Dirk: “Absoluut! De eerste avond is iedereen welkom voor een half uur 
gratis drank, van 19 tot 19.30 uur. We trakteren voor ons tienjarig be-
staan en we hebben ook een aantal jarigen op het podium dit jaar.”

Ilse: “Speciaal voor onze verjaardag hebben we ook extra geïnves-
teerd in de programmatie. We zeggen het elk jaar, maar nu zijn we 
het zeker: dit wordt de beste editie ooit!”

Waarom veranderen jullie de naam van het Luister-

plein?

Dirk: “Om te benadrukken dat het plein er is voor élke Gentenaar, en 
dat bij ons iedereen de kans krijgt om er iets leuk van te maken. Dit 
jaar hebben we liefst zeven samenwerkingen. Dat gaat van de Pup-
petbuskers en het dichterscollectief Humus, tot Muziekmozaïek, de 
Floraliën, het Muzikantenhuis, Velt vzw, die workshops komt geven en 
het VLAM dat zorgt voor biodrank en -food.”

Ilse: “Maar ook op het podium wordt er samengewerkt. 70 procent 
van de acts die tussen 21.30 en 23 uur op ons podium staan, toeren 
doorheen het jaar in culturele centra. Maar Gent heeft niet zo’n cultu-
reel centrum waardoor heel wat van deze programma’s niet in Gent 

te zien zijn. Dus mogen wij zeggen dat wij het openlucht-cultureel 
centrum van de Gentse Feesten zijn. We kiezen resoluut voor een cul-
tureel en kwaliteitsvol programma.”

Wat is er veranderd, in al die jaren?

Ilse: “Ik merk vooral dat wij in de beginjaren moesten sméken om 
artiesten naar ons plein te krijgen. Nu is het eerder omgekeerd. Ze 
kiezen er bewust voor om op het Luisterplein te staan, want hier is er 
nooit discussie over gages én ze spelen voor een publiek dat speci-
fi ek naar hen komt luisteren. Toevallige passanten heb je hier niet zo-
veel. Neem nu Willem Vermandere. Ik heb zes jaar lang naar zijn 
manager gebeld, maar Willem wilde altijd op Trefpunt spelen. Uitein-
delijk is het dan toch eens gelukt, en sindsdien komt hij elk jaar. Hij is 
ook de enige die elk jaar mag komen. En het zal je misschien verras-
sen: hij lokt heel wat jong volk.”

Dirk: “Jongeren leren bij ons muziek kennen die ze de max vinden. 
Onze obers bijvoorbeeld zijn jonge gasten. In die zin geven wij hier 
dus muziekgeschiedenis.” 

Ilse: “Wij organiseren ook nog steeds Zondag Vosdag. Luc De Vos 
was hier thuis, op ons plein. Als bezoeker en als artiest op ons podi-
um. Dit jaar is dat op 21 juli, en we sluiten af met Lieven Tavernier, 
een vriend en bewonderaar van Luc.”

Hoe zien jullie de toekomst?

Dirk: “Financieel blijft het een moeilijk verhaal. Elke bezoeker drinkt 
bij ons gemiddeld 1,2 drankjes. Met dat geld kunnen wij geen cultu-
reel programma betalen. We zijn dus afhankelijk van sponsors en ho-
pen op een indexering van de subsidies in de toekomst. Als we er de 
fondsen voor hebben, gaan we zeker nog jaren door.”
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Wij vragen, 

de feestenorganisatoren 

antwoorden

Hoe zou je jouw plein omschrijven aan iemand 

die de Gentse Feesten niet kent?

Ivan Saerens

(Sint-Baafsplein)

“Net zoals het Sint-Baafsplein de Sint-Baafskathedraal verbindt met het Belfort, wil Onder De 

Draak vzw, de organisator van de Gentse Feesten op het St.-Baafsplein, gedurende tien da-

gen mensen verbinden via muziek en optredens. Wij bieden een breed gamma kwalitatieve, 

live optredens voor alle leeftijden en alle interesses: van kleinkunst over jazz tot levenslied, 

kinder animatie, pop, rock, concertbands, covergroepen en dj’s.”

Eline Vyncke

(Planeet Sierk)

“Planeet Sierk is een festival waar voor iedereen van het gezin iets te beleven valt. Je kan er 

naar circus kijken, maar ook effectief meedoen. Bovendien zie je er heel wat uiteenlopende 

artiesten aan het werk. En dat alles in de namiddag, wanneer er nog niet veel te doen is op de 

Feesten. Bovendien zitten we dit jaar niet op één, maar op twee locaties: in het vertrouwde 

Baudelohof, maar daarnaast, in samenwerking met Miramiro, voor het eerst op de Sint-Baafs-

site.”

Jan Hoozee

(Walter De Buckplein)

“De Gentse Feesten op ’t pleintje bij Sint Jacobs stond bij de eerste editie in 1970 op de 

affi che. In de jaren 2000 werd dat Trefpunt Festival, als aparte entiteit binnen een enorm 

volksfeest. Maar, en niemand zal dit in twijfel trekken, de ziel van de huidige Gentse Feesten, 

het kloppend hart, de plek waar artistieke kwaliteit, diversiteit, vernieuwing en traditie hand 

in hand gaan, ligt nog steeds onder de klokkentoren van de Sint Jacobskerk.”

Xavier Cloet

(Batastunt)

“Batastunt, zoals het initiatief van cirQ dit jaar heet, is een goed bewaard geheim, je moet het 

weten zijn. Het is bovendien het meest interactieve festival van de hele wereld én het langste 

cross-mediale feest in duur per dag – namelijk 9 uur. Ieder jaar wordt er door een communi-

ty van 200 medewerkers op maat van de Gentse Feesten een nieuw project uitgewerkt. Alles 

met een hoek af, voor een publiek van 1 tot 99 jaar. Verwacht je aan onnozelheid, sensatie en 

dé echte Gentse Feesten.”

Freddy Claeys

(International 
Puppetbuskersfestival)

“Het International Puppetbuskersfestival staat model voor wat de Gentse Feesten moeten 

zijn: een cultureel volksfeest. Op diverse locaties in de binnenstad worden gedurende tien da-

gen iets meer dan 100 poppentheatervoorstellingen gespeeld. Op straat en op pleinen, zodat 

de barrière maximaal een stoeprand is. Omdat ons prospectieteam angstvallig de kwaliteit 

van de voorstellingen bewaakt, bieden wij aan het publiek een staalkaart aan van wat er in de 

wereld van het fi gurentheater leeft en beweegt.”

Frank Batslé

(Groentenmarkt)

“De Groentenmarkt is hét scoutingplein van de Benelux. Het is het plein met dé meest vernieu-

wende muziekgenres en bands op de Gentse Feesten – van disco tot dance. Veel bands die op 

de Groentemarkt optreden, worden gescout door andere pleinorganisatoren om dan bij hen op 

te treden het jaar nadien.”

Céline Verkest

(Miramiro)

“Miramiro is de verborgen parel van de Gentse Feesten. Voor wie even wil ontsnappen aan het 

drukke feestgedruis in het centrum en op zoek is naar culturele meerwaarde zijn er op 14 lo-

caties hoogstaande circus- en circusgerelateerde voorstellingen uit binnen- en buitenland. Dit 

jaar is het festival aan de 25ste editie toe en dat is reden voor een feest. Als kers op de taart 

componeren de muzikanten van circuscollectief Les Malunés de muziekscore voor het jaarlijk-

se Gentse Feestenvuurwerk.”

Tineke De Rijck 

(Korenmarkt)

“Tien dagen lang kuieren de mensen doorheen het feestgewoel. Ze wandelen van plein tot 

plein en vertoeven waar het goed is. De Korenmarkt is het centrum van heel dit gebeuren, met 

activiteiten voor elke leeftijd, voor ieders keuze en voor ieders feestgevoel. Dan spreek ik over 

beginnende artiesten en grote namen, café chantant en bal populaire met top dj’s tot in de 

vroege uurtjes. Ook een kinderworkshop in de Sint-Niklaaskerk is voorzien. Kortom, de Koren-

markt is een plein met een feestprogramma waar pit in zit.”
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Waarom vind je de Feesten zo leuk, 

uniek, belangrijk?

Waar kunnen we jou nog vinden tijdens 

de tiendaagse, behalve op jouw plein?

“De Feesten zijn uniek omwille van de grote verscheidenheid aan activiteiten en optredens. 

Bovendien is er zowel indoor en outdoor heel veel te doen. Verder staan de Gentse Feesten 

voor unieke traditie en Gentse eigenheid. Dat alles wordt geïllustreerd door ons Sint-Baafs-

plein, dat openstaat voor alle genres en voor alle leeftijden. Wij staan, net als de Feesten zelf, 

voor no-nonsense. En iedereen is  welkom.”

“Mocht ik zelf als bezoeker naar de Gentse Feesten komen, dan zou ik uiteraard een van de meer 

dan vijftig optredens van live-artiesten en groepen meepikken op het Sint-Baafsplein. Daarnaast 

zou ik genieten van de optredens op pleinen van de collega-organisatoren, of gewoon kuieren 

door de feestenzone en mij verwonderen over de unieke straatanimatie. Vervolgens zou ik eindi-

gen op een van de vele mooie terrasjes en restaurantjes die Gent rijk is.”

“Omdat er in mijn stad, waar ik geboren en getogen ben, gedurende tien dagen zoveel ver-

schillende dingen samenkomen. Bovendien blijven er altijd nieuwe zaken te ontdekken, zelfs 

voor Gentenaars. Wat ik ook heel leuk vind: voor organisatoren zijn de Gentse Feesten in de 

eerste plaats hard werken, maar daarnaast blijft er tijd en ruimte om echt goed te feesten. De-

ze combinatie maakt de Feesten voor mij uniek.”

“Op woensdagavond 24 juli, de laatste dag van ons festival, plannen we met een groep arties-

ten een special appearance in de Spiegeltent, een soort late night cabaret. Daar gaan we volledig 

loos en testen we van alles. Dus daar ben ik zeker bij. Ik doe ook mee aan een voorstelling van 

Miramiro. En voor het overige laat ik me tijdens de Gentse Feesten gewoon leiden door wat de 

dag zelf brengt.”

“De meer dan een miljoen binnen- en buitenlandse bezoekers komen naar de Gentse Fees-

ten voor de sfeer, de ambiance die op elk plein anders is en het historische kader van de stad. 

Een unieke combinatie die je nergens anders ter wereld vindt. Het is voor elke organisator een 

droom en een enorme kans om in dergelijk kader het talrijke publiek te overtuigen met kwali-

teit en te verrassen met ongeziene podiumkunsten.”

“Ik ben geïnteresseerd in elke mogelijke sfeer, dus mocht ik tijd hebben, dan zou ik overal probe-

ren langs te gaan. We proberen met de grote pleinorganisatoren trouwens samen te werken rond 

herbruikbare bekers, cashless betaalsystemen en veiligheid. Als kersvers organisator kijk ik er 

naar uit om de Gentse Feesten meer samenhang te verlenen, zonder daarom perse de artistieke 

eigenheid van elk plein op te geven.” 

“Een jaar lang leven we er naartoe met heel veel medewerkers. Voor cirQ is het een soort 

showcasefestival waar we alles geven en proberen met niets rekening te houden. Met long-

ontstekingen en depressies in augustus als gevolg van te diep te gaan. De Gentse Feesten 

hebben mijn leven ook voor een stuk bepaald. Ik weet dat ik met mijn ouders en een bende 

duivenmelkers in de jaren 80 naar de Feesten ging. De zoo van rariteiten, waauw!”

“In de perfecte situatie sta ik ‘s morgens om 5 uur op en trek ik naar de Vlasmarkt. Vervolgens 

doe ik overdag wat terrasjes op de Kouter en houd ik in de vooravond een foorsafari: dan ga ik 

naar de kermis en beloer haar bezoekers vanop een terras op de Vrijdagmarkt. Ik pik ook Mira-

miro mee voor de verrassing, Trefpunt voor het bier en de gezonde rock ‘n’ roll die er heerst, en 

ten slotte Boomtown voor de vernieuwing op festivalgebied.” 

“De Gentse Feesten zijn uniek omdat er voor elk wat wils is. Zelfs als je geen eigen dagpro-

gramma samenstelt, kan je je laten verrassen door wat op je pad komt. Steeds zal er iets te 

zien of horen zijn dat van een kwalitatief goed niveau is. Voor velen zijn die tien dagen ook 

een periode om zich onbevangen te ontspannen met vrienden en familie. Daarvoor wordt van-

daag vaak te weinig tijd gemaakt.”

“Ik probeer na een overvolle festivaldag plekken op te zoeken waar ik kan uitblazen bij een goed 

glas, dat mij verzorgd en vriendelijk wordt aangeboden. Daar mag best nog veel volk aanwezig 

zijn en als het kan ook nog een tof optreden. Dan kom ik bijna automatisch uit op één of ander 

festivalplein, en nogal vaak is dat het Luisterplein of Place Musette. Ook langsgaan bij Sint-Ja-

cobs en Baudelo behoort tot mijn vaste uitlooproute.”

“De Gentse Feesten staan voor mij vooral voor de mogelijkheid om onbekende en kwalitatief 

hoogstaande nieuwe bands te ontdekken. Wij bieden hen een concrete springplank om door 

te breken in binnen- en buitenland. Maar het belangrijkste bij dit alles is dat het in symbiose 

met het publiek gebeurt en dat iedereen zich   gedurende tien dagen enorm amuseert. Voor de 

Feesten geldt: de afwezigen hebben altijd ongelijk.”

“Mij vind je tijdens de Gentse Feesten alleen op de Groentenmarkt. Ik moet namelijk continu 

klaar staan om alles in goede banen te leiden en indien nodig bij te sturen. Om nog te zwijgen 

van alle mensen die ons komen bezoeken of die ons willen feliciteren voor onze organisatie.”  

(lacht)

“De Gentse Feesten, dat is een verzameling van verschillende festivals en evenementen die 

op hetzelfde moment op dezelfde plaats plaatsvinden. Muziek, theater, circus, kermis … op 

podia of gewoon op straat, binnen en buiten, serieus of vol zottigheid – er is voor elk wat wils. 

De Gentse Feesten zijn niet te omschrijven: je moet ze ervaren, elke keer opnieuw.”

“Mocht ik tijd hebben, dan ga ik graag eens kijken bij het Jeugdcircusfestival, om van dichtbij 

mee te maken wat de toekomst van het circus ons te bieden heeft. Het leuke is dat ik hier dit jaar 

niet ver voor moet lopen, want er komt voor het eerst een tweede poot van het Jeugdcircusfesti-

val bij Miramiro, op ons eigenste Coyendanspark. Als ik tijd heb om me wat verder te wagen, dan 

kies ik voor Batastunt, voor mijn dosis zottigheid tijdens de Feesten.”

“In Gent valt er altijd wel iets te beleven! Indien je daar nog aan zou twijfelen, moet je eens 

een bezoekje aan de stad brengen tijdens de Gentse Feesten. Dan zie je een centrum dat los-

barst van energie, vol muziek, een ongekende ambiance tot in de vroege uurtjes. Zeker op de 

Korenmarkt is het tijdens die tien dagen een volks feest. Daarmee bedoel ik ‘voor iedereen’, 

en net dat maakt het zo’n bijzonder plein.”

“Wanneer je het goed wil doen en bij de pinken wil zijn, heb je geen tijd om rond te kuieren. Het 

is tien dagen aanwezig zijn. Wel zou ik graag eens gaan kijken naar andere pleinen, vooral om te 

zien hoe zij het aanpakken. Zoals Boomtown en het Luisterplein, omdat het twee totaal andere 

pleinen zijn. Zo leer je uit de ervaring van anderen. Maar als organisator blijf je beter ter plaatse, 

en voor mij is dat op de Korenmarkt.”
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Wij vragen, 

de feestenorganisatoren 

antwoorden

Hoe zou je jouw plein omschrijven aan iemand 

die de Gentse Feesten niet kent?

Bertrand Flamang 

(Mardi Gras)

“Het Mardi Gras Festival ruilt het lokale in voor een feest met internationale allure. Elke dag 

daalt het roemruchte carnaval van New Orleans neer in Gent met ruim 35 muzikanten en per-

formers op verschillende podia. Overdag ligt de klemtoon op swingende concerten en passeert 

er op het plein ook een onvervalste carnavalstoet. ’s Avonds barst het feest los met burleske, 

cabaret, dragqueens, vuurartiesten en – uiteraard – ook dan weer bloedhete jazz en funk.”

Dirk Schockaert 

(Luisterplein)

“Wij zijn hét muziekplein, waar artiesten en hun muziek in the picture staan. Zowat 70 pro-

cent van de groepen op ons podium tourt doorheen het jaar in de culturele centra. En aange-

zien Gent niet echt over een cultureel centrum beschikt, zijn velen daarvan dus voor het eerst 

in Gent met hun oeuvre. Daarnaast is het vooral ons Luisterplein, dankzij de goede samenwer-

king met partners als MuziekMozaiek, Puppetbuskers, Mensen Zeggen Dingen, Muzikanten-

huis en vele andere!”

Marc Mornie 

(Place Musette)

“Place Musette op het Beverhoutplein is een beetje terugkeren naar de oorsprong van de 

Gentse Feesten: een klein podium, geen massa volk, maar fi jne muzikanten die elke avond 

louter en alleen Franstalig werk brengen – dat gaat van chanson tot onvervalste musette. 

Place Musette is een plaats waar vrienden elkaar treffen in een gemoedelijke sfeer, waar we 

samen aan tafel zitten om te genieten van de muziek!”

Gerald Claes 

(Vlasmarkt )

“De Vlasmarkt is het enige openlucht dansfeest van de Gentse Feesten. Alle andere pleinen fo-

cussen voornamelijk op concerten, maar wij gaan echt tien dagen voor feest. Bovendien gaan 

wij hier ook het langst door: dit is zowel het plein voor de vroege vogels die om 16 uur willen 

beginnen als de late vogels die tot 8 uur ’s ochtends willen doorgaan. Tot 21 uur hebben we 

live radio van Urgent, en vanaf 21 uur dj’s. Nogmaals: feest tot ’s ochtends!”

Jo Bonte

(Polé Polé)

“Polé Polé, dat kan ik alleen maar beschrijven met enkele trefwoorden, je moet het nu een-

maal zelf ervaren hebben. Ons festival staat voor zuiderse zinderingen, sfeer, gezelligheid, 

een massa mensen, exotische muziek waar je helemaal blij van wordt, een bepaalde groots-

heid die toch helemaal niet te groot is. Met als kers op de taart de aanwezigheid van het water 

en de historische setting van de Gras- en Korenlei.”

Jeroen Vereecke 

(Boomtown)

“Boomtown is the place to be voor de liefhebbers van alternatieve muziek. Iedereen die houdt 

van pop, rock, hiphop en aanverwanten, vindt er iets naar zijn goesting. Als bonus is de kans 

groot dat je er iets ontdekt dat je nog niet kende. Als de avond valt en het donker wordt, voelt 

de Kouter meer aan als een openlucht concertzaal dan als een festival. Naast de gratis concer-

ten op de Kouter kan je ook terecht in de mooiste zaal van Gent: de Opera. Je geniet er in een 

comfortabele stoel van een binnen- of buitenlandse artiest in een unieke setting.”

Jan Hoozee 

(Baudelohof)

“Het Baudelohof is met zijn waaier aan activiteiten uniek binnen de Gentse Feesten. Gratis 

dansinitiaties ’s middags, concerten ’s avonds, circusshows, workshops dans, interactieve 

muziekinstallaties ... In de Spiegeltent neemt AVS dagelijks ‘Es ‘ter iets te doen misschien’ 

op, strijden Vlaamse, Waalse en Zeeuwse groepen om de Jonge Wolven-prijs, en vullen tien 

Gentse organisaties de avond en nacht in met muziek, circus, spoken word, comedy en dans.”

Nico Cremers

(Veerleplein)

“Het Veerleplein is één van de leukste pleinen van de Gentse Feesten, omdat het een écht 

volkspleintje is, waar je de Feesten kan ervaren zoals die vroeger waren: elkaar ontmoeten, 

ambiance meemaken, een Gentse Augustijn of Gulden Draak drinken uit een glas … Jong en 

oud is hier welkom, de sfeer is optimaal en het is er nooit té druk, aangezien wij niet de grote 

namen programmeren. En als kers op de taart is er het uitzicht op het Gravensteen.”

G E N T S E  F E E S T E N  2 0 1 9

12 Reportage



Waarom vind je de Feesten zo leuk, 

uniek, belangrijk?

Waar kunnen we jou nog vinden tijdens 

de tiendaagse, behalve op jouw plein?

“De Feesten zijn het kloppende hart van de stad, en een viering van de Gentse volksaard. De 

Gentenaar laat aan de wereld zien dat niemand hem opnieuw de strop zal omdoen. Eigenzin-

nig doen we tien dagen lang wat elders niet meer kan. Met veel goesting, veel lef, veel lawaai 

én veel liefde. In de tijden van steeds verder doorgedreven intolerantie maken we een stevige 

vuist, in het midden van de stad!”

“Als alles vlot loopt, gaan we overdag al eens een volle herbruikbare beker drinken op de Koren-

markt. De organisator daar, Zaf, is zowat familie. En na de sluiting kun je ons vaak vinden op de 

Vlasmarkt. Traditioneel eindigen we de nacht dan met een boterham met kaas van het Botram-

kot. Miramiro blijft dan weer één van de creatieve lichtpunten van de Gentse Feesten, en de con-

certen op Boomtown zijn natuurlijk ook zeer de moeite.”

“Uitbureau ontstond 29 jaar geleden vanuit de Gentse Feesten met een gezamenlijke tic-

keting. Daarna zijn wij gestart met muziekoptredens op de Graslei en het Sint-Baafsplein, tot 

we uiteindelijk onze eigen stek hebben gevonden: het Laurentplein. De sfeer van de Gentse 

Feesten is uniek, ook het feit dat we elke groep heel bewust en zelf kiezen, is een belangrij-

ke factor. Maar ook en vooral de positieve sfeer tussen bezoekers, bewoners én onze talrijke 

vrienden!”

“Gesteld dat ik daar tijd voor heb, loop ik over naar ons andere plein (Place Musette op het Bever-

houtplein), of ik loop binnen in Uitbureau in de Veldstraat, de mooiste ticketbalie van Gent. Na-

tuurlijk passeer ik ook eens in Tinnenpot waar we een Gentse Feesten-editie organiseren van ons 

kindertheaterfestival Spekken. Dat staat elke dag voor kwaliteitsvol kindertheater.”

“Reeds 29 jaar brengen wij onze vrije tijd door op de Gentse Feesten, maar werkend, om de-

ze tien dagen georganiseerd te krijgen. Anderzijds is dit hét sociale en muzikale evenement 

waar we vrienden ontmoeten en genieten van heerlijke concerten. Ook onze jonge en gedre-

ven medewerkers dragen bij aan een unieke tiendaagse. Zij doen me denken aan die jonge 

gast die ik zelf was toen ik de Gensche Fieste ontdekte, eerst werken om dan een stapke te 

zetten.” (lacht)

“Aangezien wij pas ‘s avonds starten, passeer ik overdag al eens langs de Kammerstraat, waar 

onze andere vzw met ‘Oase’ een tof project heeft opgestart. De binnentuin van de Jeugddienst 

wordt omgetoverd tot een rustplek, met rustige workshops voor kinderen, een blotevoetenpad, 

een zandbak … Allemaal begeleid door ervaren monitoren van vzw Free-Time. Ook ik geniet 

ervan om daar even neer te ploffen in een strandzetel en even te bekomen van de drukte op de 

straten.”

“Nergens elders ter wereld vind je wat hier gebeurt. Er zijn ook wel elders stadsfestivals of 

tiendaagse evenementen, maar een tiendaags stadsfestival waar je – op de Vlasmarkt – tot 

8 uur kunt doorgaan? Dat is alleen in Gent mogelijk. Bovendien kan je hier tien dagen lang in 

principe 24 uur genieten: er is altijd wel ergens iets te doen, de klok rond. En eigenlijk duren 

ze zelfs elf dagen, want de dag ervoor is de sfeer al te proeven en staat alles al klaar.”

“Ik zou beginnen bij cirQ, om er te genieten van de onnozeliteiten. Vervolgens zou ik naar Bau-

delo trekken om iets te eten, bijvoorbeeld in sociaal restaurant ’t Mosselke. Dan ben ik als mu-

ziekliefhebber helemaal klaar voor de concerten op de Graslei, Boomtown en Trefpunt. Gewoon 

pendelen van het ene optreden naar het andere. Eindigen doe ik sowieso op de Vlasmarkt, meer 

bepaald de Kinky Star: heel puur, lekker dicht op elkaar en zweten maar.”

“Het unieke aan de Gentse Feesten, dat is de identiteit van elk plein. Geen twee zijn dezelf-

de qua sfeer en programmatie. Bovendien gaat het veel verder dan de pleinen: er is de ran-

danimatie, er zijn de concerten op straat … Kortom, achter elke straathoek wacht wel weer 

een andere verrassing. Het is ook allemaal zo divers, en het gaat door van ’s middags over 

de avond tot diep in de nacht. Maar vooral de muzikale kwaliteit en diversiteit is ongekend.”

“Dan zou je mij sowieso op de Vlasmarkt vinden. Ik vind dat nog altijd het plezantse plein van 

heel de Gentse Feesten. Het is klein, er heerst gekheid en het is er nooit zonder sfeer. Op Polé 

Polé werken wij door tot 2 à 3 uur, dus het gebeurt soms wel eens dat ik tot daar afzak. Ik heb ui-

teraard een extra reden: met Bar des Amis heb ik er mijn eigen café. Dus de Vlasmarkt is ook een 

beetje mijn plein.” (lacht) 

“De Gentse Feesten bieden een unieke mix van de meest toegankelijke activiteiten. Die gaan 

van theater over comedy tot de meest obscure underground concerten. Dat dit mogelijk is 

gedurende tien dagen (en nachten) in het centrum van onze mooie stad, dat is zonder meer 

uniek te noemen. De Feesten bereiken bovendien een zeer divers publiek en horen intussen 

even hard bij Gent als het Gravensteen of de Boekentoren.”

“Ik hou ervan om te genieten van de ongeloofl ijke mengelmoes die de Feesten zijn. Inhoude-

lijk kijk ik altijd het meest uit naar wat de mensen van cirQ weer hebben verzonnen. Altijd als ik 

denk ‘vorig jaar was het écht wel straf’, komen ze toch weer met iets voor de dag waar ik even 

niet goed van ben. De manier waarop zij humor, maatschappijkritiek én schoonheid verweven is 

uniek. Niemand snapt en gebruikt de context van de Gentse Feesten beter dan cirQ.”

“De Gentse Feesten vormen samen een kluwen van grote en kleine organisatoren, van ont-

dekkingen en constante verbazing, van nieuwe ontmoetingen en oude vrienden, van uitbun-

dig feesten en intiem genieten. In de huidige diverse samenleving kan een evenement als de 

Gentse Feesten bijgevolg een niet te onderschatten rol spelen. Zowel in het aanvaarden van 

de stedelijke diversiteit als in het verbinden van mensen.”

“Als ik de tijd ervoor zou hebben, wil ik tijdens de Gentse Feesten luisteren naar klassieke mu-

ziek in de Miry-zaal, auteurs aan het woord horen tijdens Literair Zomerlief, de recordpogingen 

van cirQ meemaken, reuzen spotten op de Korenmarkt, concerten meepikken van Dubioza Ko-

lektiv op Polé Polé en Stikstof op Boomtown, de Gantoise zien op Sint-Baafs, in het carnaval van 

Rio onder de stadshal duiken, dansen op de Vlasmarkt en de zon zien opkomen met mijn lief.”

“Omdat er op de Gentse Feesten altijd voor iedereen wel iets te beleven valt. Bovendien heeft 

elk plein zijn eigen, uitgesproken profi el en is iedereen ook overal welkom. Ik ben zelf een 

fi ere Gentenaar en heb ze al van jongs af meegemaakt, dus ik kan echt wel beweren dat ze 

uniek zijn. Maar de grootste troef, naast die muzikale verscheidenheid, is het feit dat ze gratis 

zijn. Waar elders ter wereld vind je zo’n concept?”

“Wij beginnen op het Veerleplein al van ’s middags – in tegenstelling tot heel wat pleinen die pas 

in de namiddag of ’s avonds beginnen – en we gaan door ’s nachts. Als ik tussendoor of daarna 

nog de fut heb, passeer ik heel misschien nog eens aan de cafeetjes die ons plein omringen: ’t Ge-

duld, Den Alchemist of ’t Begin van ’t Einde. Bijvoorbeeld om iets te eten. Maar doorgaans ben ik 

te bekaf. Dus ofwel vind je mij op mijn eigen plein, ofwel in mijn bed.” (lacht) 
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JAZZ 
ON THE
ROOF

Ten laatste reserveren en betalen tegen 12 juli 2019. 

Plaatsen zijn beperkt. Info: www.zilversterre.be/jazzontheroof

Optreden Tars Lootens & Steph Van Uytvanck met barbecue
Dinsdag 23 en donderdag 25 juli 2019 • 19.oou
Volwassene: 30,00 Euro • Kind t.e.m. 11 jaar: 25,00 Euro

Op de daktuin van Zilversterre
Kortrijksesteenweg 775, 9000 Gent
T: 09 330 20 35 • E: info@zilversterre.be
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Roland viert 75ste verjaardag 

op Gentse Feesten

“De muziek “De muziek 

houdt mehoudt me

jong”jong”

Op 25 juli viert Roland Van Campenhout zijn 75ste verjaar-

dag. Een verjaardag die uitgebreid zal worden gevierd 

op het podium bij Sint-Jacobs en op het Luisterplein. De 

verjaardags taart zelf is voor tijdens deze Gentse Feesten, 

maar aan de vooravond van driekwart eeuw Roland moch-

ten wij alvast even op de koffi e met de grootmeester zelf. 
Stijn Terrie

Die koffi e hoef je niet te letterlijk te nemen. Want Roland was onze af-
spraak in een bekend Gents toevluchtsoord voor artiesten domweg 
vergeten. “Maar schrijf alsjeblieft niet dat het aan de leeftijd ligt”, 
grapt de muzikale duizendpoot. “Ik was zoals wel vaker in de mu-
ziekstudio terechtgekomen en vergat door de muziek een aantal ge-
maakte afspraken.” 

Wie op de voicemail van Roland terechtkomt, wordt 

er al op gewezen: ‘this is the voicemail of the old Ro-

land Van Campenhout’. Maar je bent maar zo oud als 

je jezelf voelt. Toch Roland? 

“Absoluut. Ik voel mij mentaal nog altijd zo jong als een pasgeboren 
veulen. Weliswaar in het lijf van een werkpaard dat slijtageverschijn-
selen vertoont. Maar de muziek houdt me jong.” 

Wij zouden van iemand die zoveel rock ’n roll uit-

straalt net denken dat de muziek je er niet jonger op 

maakt.

“Het verstand komt met de jaren, om het met nog een cliché te be-
noemen. Ik besefte op tijd dat ik als muzikant een natuurtalent kon uit-
spelen dat je niet zomaar naar de kloten mag helpen door overma-
tig drankgebruik. Als mensen ’s avonds naar jou komen luisteren, dan 

moet je er ook voor zorgen dat je hen op een correcte manier waar 
kan geven voor hun geld en voor hun geïnvesteerde tijd. De tijden dat 
ik een liter sterke drank vanuit een cowboylaars naar binnen kapte op 
een podium liggen dus gelukkig ver achter mij.” 

We kennen jou als een geëngageerd muzikant die 

zich niet graag in één muzikaal hokje laat vangen. 

Denk je dat je hierdoor kansen hebt gemist in een 

welbepaalde muzikale scène?

“Ik heb daar eigenlijk nooit bij stilgestaan. Ik ben iemand die van-
daag leeft, niet gisteren. Ik zou het ook verschrikkelijk vinden om jaren 
na elkaar steeds hetzelfde repertoire te moeten spelen voor hetzelfde 
soort mensen in een zelfde setting. Ik huiver bij die gedachte. Als pak-
weg Bart Kaëll me straks belt om samen te werken, zeg ik meteen vol-
mondig ja. Muzikale hokjes houden me niet tegen. Als kunstenaar heb 
je het privilege om het allemaal in eigen handen te kunnen houden.” 

Je bent nog één van de weinige artiesten die de revi-

valjaren van de Gentse Feesten onder Walter De Buck 

bewust heeft meegemaakt. Hoe blik je daarop terug?

“Ik heb daar alleen maar mooie momenten aan overgehouden. Ik 
was gedeserteerd uit de zeemacht in Oostende en moest straftijd uit-
zitten in de Nieuwe Wandeling. Zo ben ik in Gent terechtgekomen. 
Het was mijn eerste kennismaking met mannen met lang haar, sanda-
len en een rebels trekje. Kort nadien stond ik mee op het podium, ge-
maakt van bierbakken aan Sint-Jacobs. De rest is geschiedenis.” 

Wat mogen we de komende jaren nog verwachten?

“Ik wil nog met zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk dingen ma-
ken. Want hoe je het ook draait of keert: een muzikant kan de mens-
heid een therapeutisch middel bieden dat geen enkel farmaceutisch 
bedrijf op de markt kan brengen. Die gedachte houdt me jong.”

Foto: Meyer Originals
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Voor meer informatie over 

Solidariteit voor het Gezin of 

actuele prijsinformatie van 

Seniorcity 

 www.solidariteit.be

  09 264 18 11 

 Seniorcity Gent

 Tijgerstraat 12-22

 9000 Gent

	 Assistentiewoningen

 Zorghotel (Woonzorgcentrum)

 Kortverblijf

 Restaurant

 Dienstencentrum Nestor

 Dagverzorgingscentrum

	 Therapeutisch	zwembad

 Wellness-straat

een uitstekende 

ZORGVERLENING

een hoge  

WOONKWALITEIT

en een brede 

WELZIJNSBELEVING

SENIORCITY GENT BIEDT U...

Seniorcity 

Gent
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Herr Seele

en de Gentse Feesten:

het perfecte huwelijk(saanzoek)
Iedereen die de Gentse Feesten bezoekt, houdt daar onverge-

telijke herinneringen aan over. En dat geldt des te meer voor 

Katia Belloy, die vorig jaar tijdens een voorstelling door 

‘haar’ Herr Seele werd verrast met een huwelijksaanzoek. 

Hannes Dedeurwaerder

Herr Seele, jij had al een band met de Gentse Feesten.

Herr Seele: “Inderdaad, je zou kunnen zeggen dat de gezamenlijke 
carrière van Kamagurka en mij daar in 1981 begonnen is. Ik had in 
de seventies al samen met hem opgetreden, in zijn band Kamagurka 
en de Vlaamse Primitieven. In die tijd begonnen we ook samen sket-
ches te schrijven. Tijdens de Gentse Feesten hebben we die voor het 
eerst als duo gebracht, in wat toen nog het Nieuwpoorttheater was 
(nu Campo, red.). Daarna hebben we jarenlang elk nieuwe show 
eerst op de Gentse Feesten gebracht, op die specifi eke locatie.”

Het was dus niet toevallig dat je tijdens de Feesten 

Katia ten huwelijk hebt gevraagd. Maar niét met een 

traditionele verlovingsring …

Herr Seele: “Nee: hoewel ik heel sterk geloof in het concept van ver-
loving, zal je mij zelf nooit op het podium met een ring zien. En wel 
hierom: als artiest wil ik op het podium terug mijn vijfjarige zelf wor-
den. Onbevangen, dommer dan dom, openstaand voor het absur-
de. Dan wil ik niet dat iets die illusie kapotmaakt. Daarom heb ik haar 
ook die avond geen ring, maar een schilderij van mijn grootmoeder 
gegeven. Een amateurartieste die als geen ander bloemen kon schil-
deren.”

Waarom eigenlijk en plein public een aanzoek doen?

Herr Seele: “Ik wilde per se een showbizz-huwelijksaanzoek doen. 
Kijk, na mijn eerste huwelijk ben ik acht jaar single geweest. In die 
periode heb ik enkele relaties gehad en ben ik daar regelmatig mee 
in de boekskes gekomen: een hoop geroddel en gezwans was dat. 
Daarom wilde ik de media met een groots en romantisch gebaar iets 
anders geven, iets toffers, iets waar ook de lezer iets aan heeft. Bo-
vendien op een voor mij heilige plek: het theater. We doen zo’n din-
gen trouwens veel te weinig in België, we kunnen hier best wel wat 
meer showbizz gebruiken.”

Katia, was jij volledig verrast door zijn aanzoek?

Katia: “Helaas, ik was het de avond ervoor te weten gekomen via 
een loslippige buurman. Maar ik dacht: we zijn nu al zover en voor 
de rest heeft heel onze omgeving het zo goed volgehouden, ik zal 
nog maar even meespelen. (lacht) Nu, Peter (Herr Seeles echte 
naam, red.) had al eerder zijn mond voorbijgepraat in De Zondag. 
Maar de dag dat het verscheen, waren we op vakantie.”

Herr Seele, jij staat deze zomer opnieuw op de Gentse 

Feesten met Kama.

Herr Seele: “Jazeker, en zonder overdrijven kan ik zeggen dat het de 
beste show is die we ooit hebben gemaakt. Het wordt erg uitputtend 
en fysiek – we gebruiken zo’n 300 attributen, die ik zelf allemaal in 
elkaar heb gestoken – maar de voldoening zal des te groter zijn. Ze-
ker omdat Kama de meest getalenteerde scenarist is die er bestaat. 
Dus: allemaal komen kijken naar The Return of the Comeback. Aan-
vankelijk gingen we onze show eigenlijk Lachen Gieren Condors 
noemen, maar dat bleek bij nader inzien te veel een doordenkertje. 
Ook kinderen zijn trouwens welkom, maar voor hen wordt het wel 
een les in seksuele opvoeding.” (lacht)

Katia, Kama en Herr Seele zijn naar eigen zeggen al 

met elkaar getrouwd. Heb jij het gevoel dat je je man 

met een ander moet delen?

Katia: “Nee, in die heilige relatie kom ik sowieso niet tussen, dat is 
iets van hen, het zou niet werken als ik dat probeer. Maar zoals Peter 
en Kama complementair zijn, zo zijn Peter en ik dat ook.”
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IN MIJN STROATJE ZIJN ’T ALLEMOAL

Popkoning - Jean Pierre Maeren 

T i jdens de Gentse feesten om 15u
Sint  P ietersabdi j ,  S int -P ietersple in 9,  9000 Gent

Info:  www.popkoning.be -  Reservat ies :  0477 79 36 60
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Jarig Trefpunt wil meer
rebellie en vrijheid

Trefpunt viert dit jaar 50 jaar Gentse Feesten bij Sint-Ja-

cobs, en dat zal opvallen. De vernieuwing van het plein 

is ingezet, en die grijpt terug naar het verleden. “Er 

mag weer wat meer vrijheid en rebellie in komen”, vindt 

Jan Hoozee, die samen met Joachim Matthys en Stefa-

nie Callens de fakkel overnam van Guido De Leeuw.
Sabine Van Damme

50 jaar, dat mag een eervolle verjaardag genoemd 

worden.

 “Absoluut, al waren we in 2012 ook al eens 50 jaar. In 1962 startte 
Walter De Buck immers met Trefpunt als muziekcafé, volkskeuken en 
ontmoetingsplek. Maar dit jaar is het 50 jaar geleden dat de eerste 
echte Gentse Feesten op het plein werden gestart, met een podium 
op bierbakken tegen de kerk.”

Hoe gaan jullie die verjaardag vieren?

“Er is niet echt één moment waarop we dat gaan doen, eerder de 
hele Gentse Feesten lang. Het moet iets speciaal worden. We moe-
ten een beetje zot doen, de sfeer van vroeger weer tot leven wekken, 
en niet alleen met muziek. Er zal van alles te beleven zijn voor, na en 
zelfs tussen de concerten, op én naast het podium. Behalve ons groot 
podium gaan we trouwens ook een klein podium voorzien, tegen de 
kerk, waar het ooit begon. En er zullen nog plekken op het plein zijn 
waar je actie mag verwachten. In de Triodos Bank aan het rond punt 
komt ook een overzichtstentoonstelling van 50 jaar Trefpunt, met fo-
to’s, affi ches en fi lmpjes.”

De sfeer van vroeger, zeg je. Is dat nostalgie?

“Vooral die eerste 25 jaar is er heel veel gebeurd dat ik wel terug 
zou willen zien. Die sfeer van rebellie en vrijheid, met Gust de Wor-
telschreper, koorddansers, kritiek op de politiek, vuren in het Baude-
lopark. Dat mis ik. Hier zijn dingen ontstaan die terug meer aandacht 

mogen krijgen. Jeugdcircus, de heropleving van het Gents, 
ik noem er maar een paar. Comedy moet hier bijvoor-
beeld een plek krijgen. Komieken schoppen het meest te-
gen de schenen, kunnen met een paar woorden alles on-
deruit halen. Walter De Buck vond zichzelf trouwens ook 
een nar.”

Komt er een absolute stijlbreuk, na 50 jaar en 

met een nieuw bestuur?

 “Neen, het blijft wel Trefpunt qua stijl. Het blijft belangrijk 
dat we kwaliteit brengen en de goede energie uitstralen. 
Het moet divers zijn, alle genres moeten aan bod komen. 
We willen tonen wat leeft in de wereld en ook hier. Som-
mige dagen zullen we vier bands brengen, andere dagen 
één groot doorlopend spektakel.”

Wat wil je nog veranderd zien?

“Wat ik jammer vind, is dat groepen die harde rock spelen 
niet willen komen naar Trefpunt. Sommigen spelen op an-
dere, grote festivals waar ze exclusiviteitscontracten heb-
ben, en dat is op zich al jammer. Maar anderen willen 
gewoon niet omwille van de geluidslimieten van de stad 
waar wij ons moeten aan houden. Nochtans, Arno heeft 
hier vorig jaar gespeeld, en dat was keihard én goed.”

Waar kijk je zelf naar uit?

 “Vooral naar het concert van de Turkse zangeres Selda 
Bagcan. Na jaren proberen heb ik haar eindelijk kunnen 
strikken. Roland komt hier zijn 75 jaar vieren, en ook folk-
groep RUM komt. Beiden waren er in 1969 ook al bij. Bel-
pop Bonanza wordt ongetwijfeld een publiekstrekker. En 
de laatste avond gaan we weer door met muziek tot 8 uur 
’s ochtends. Al zijn we nog steeds op zoek naar iemand 
die – Raymond van het Groenewoud-gewijs – zo’n hele 
avond kan vullen met goede muziek en ambiance. En er 
zijn uiteraard verrassingsacts voorzien. Het moet immers 
een gedenkwaardig jaar worden.”
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NIEUWE DRUKKERIJAFDELING
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industrie. Van 1750 tot vandaag. Proef mee van een inter-
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   INDUSTRIEMUSEUM / Minnemeers 10, Gent

GENTSE FEESTEN IN HET INDUSTRIEMUSEUM
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Ontdek het volledige feestenprogramma via www.industriemuseum.be. 
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Doe-het-zelf Gentse Feesten 

aan ‘nieuwe’ Reep
De heraangelegde Reep groeide in geen tijd uit tot een 

nieuwe hotspot in Gent. Een intrede op de Gentse Feesten 

kon dan ook niet uitblijven. Wim Claeys pakt er uit met een 

vrij podium-wedstrijd, een meespeelfeest en… vuile liedjes! 

Hannes Dedeurwaerder

Gedurende vier dagen (van donderdag 25 tot en met zondag 28 
juli) is er op de speelplaats van basisschool De Oogappel aan de 
Reep van alles te beleven. Maar dat laten we Wim Claeys, die voor 
het kindergedeelte in de namiddag samenwerkt met Leonthine van 
Wassenhove van de Goestedoeners, liever zelf uitleggen.

Waarom dit initiatief?

Wim: “Ik vind dat er te weinig vrij podium is op de Gentse Feesten. 
Vroeger, in de tijd van Walter De Buck, kon iedereen bij wijze van 

spreken op een omgekeerde bierbak zijn ding staan doen. Dat mis ik 
vandaag een beetje: voor mij mogen de Gentenaars gerust zélf de 
Gentse Feesten maken. Zoals in de jaren 80, toen de legendarische 
Guust de wurtelschreper tien dagen lang op de Vlasmarkt niets an-
ders deed dan wortels schrapen. Dat soort toestanden zou ik graag 
terugbrengen. Vandaar dus Wim For Live – ‘live’ met een ‘v’, omdat 
het een vrij podium is voor liveacts. Iedere Gentenaar die iets te zin-
gen, tonen of vertellen heeft op een podium is welkom. Kortom, doe-
het-zelf Gentse Feesten, waarbij niemand echt weet wat er gaat ge-
beuren.” 

Hoe verloopt het concreet?

Wim: “Elke dag is er vanaf 19 uur een voorronde met drie optredens 
van elk 45 minuten, waaruit telkens een winnaar wordt gekozen. De-
ze drie nemen het dan tegen elkaar op in de fi nale op zondag. Voor 
de eindwinnaar zijn er drie betaalde optredens weggelegd: Trefpunt, 
het Verhaelenfeest in Gentbrugge en Wim For Live 2020. De tweede 
wint een hespe, en voor de derde is er een bloende (lacht). Na Wim 
For Live treed ik dan om 21.30 uur zelf op – in de school zelf, tegen 
betaling. Donderdag met Tref, vrijdag met Zwartzak, zaterdag met 
mijn Vuile Liedjes en zondag met De Zwanenzang van Karel Waeri. 
DJ Dirk Dauw zorgt daarna voor muziek en rond middernacht sluiten 
we af.”

Er is in de namiddag ook een kindergedeelte …

Leonthine: “Inderdaad, van 16 tot 18 uur vindt er eerst het gratis 
Beestig Gentsefeestenmeespeelfeest plaats. Elk kind tot 15 jaar dat 
iets kan – muziek maken, acrobatie, goochelen, skaten … – mag dat 
op het podium komen tonen. Met al die acts – al dan niet spontaan 
of voorbereid – maken we dan die dag een beestige show, waarbij 
de kinderen het heft in handen nemen. Op die manier willen we een 
beetje een kampgevoel creëren. Om 18 uur is het weer aan Wim, 
die dan een Gentse zangstonde houdt met zijn kinderkoor De Stem-
band.”

Is het de bedoeling dat Wim For Live op termijn tien 

dagen duurt?

Wim: “Ja, maar aangezien het de eerste keer is, houden we het op 
vier dagen. Zodanig dat, als ik mijn broek eraan scheur, het maar 
een klein scheurke is. (lacht) Dus Wim For Live mag dit eerste jaar ge-
rust een verborgen parel zijn, maar liefst niet te verborgen – het is niet 
de bedoeling dat je daar in je bloot gat kunt rondlopen.”

Over bloot gat gesproken: moeten Vuile Liedjes kun-

nen in deze tijden van #metoo en politieke correct-

heid?

Wim: “Het zal wel zijn! Dat is lachen, gieren, brullen. Ik merk ook dat 
mensen daar meer dan ooit behoefte aan hebben. Zeker als er ook 
een paar vuile lollen aan gekoppeld worden. Er zijn ook veel vuile 
Gentse liedjes, dus waarom zou ik die af en toe niet eens brengen? 
De tijd van de katholieke kwezels ligt nu toch al ver achter ons, nee?”

Wie wil optreden kan een fi lmpje van maximum 2 minuten mailen 
naar wimforlive@gmail.com
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“Kom onze helden knuffelen”
Miramiro viert 25e editie tijdens Gentse Feesten

Miramiro is dit jaar aan zijn 25e editie toe. En alsof 

dat nog geen reden genoeg is om te vieren, komt het 

Belgische circuscollectief Collectif Malunés tijdens 

de Gentse Feesten tien verjaardagskaarsjes uitbla-

zen. De feestvarkens beloven “circus, dans, theater, 

muziek, eten, drank en heel veel zottigheid”. 

Hannes Dedeurwaerder

Waarom 

vieren jullie 

samen?

Celine Verkest (artis-
tieke leiding): “Toen 
we in het najaar 
van 2018 het ko -
mende festival aan 
het voorbereiden 
waren, kwamen we 
tot de vaststelling 
dat we aan de 25e 
keer toe waren. En 
net rond die peri-
ode liet Collectif 
Malunés – met wie 
we al verschillende 

keren hadden samengewerkt – ons weten dat ze hun tiende verjaar-
dag graag tijdens de Gentse Feesten zouden vieren. Dus dachten 
we: waarom combineren we dit niet gewoon? Bijgevolg komt het col-
lectief hier, samen met een heleboel vrienden en medemakers, een 
uniek spektakel voorbereiden en brengen, dat dus alleen maar in 
Gent zal te zien zijn.”

Wordt het vuurwerk aan Portus Ganda, dat jullie 

traditioneel verzorgen, ook extra speciaal?

“Vuurwerk is natuurlijk altijd speciaal. (lacht) Maar wij zien het echt 
als de symbolische kaarsen op onze verjaardagstaart. De muzikan-
ten van Collectif Malunés zullen trouwens zorgen voor de soundtrack 
bij het vuurwerk. Dus ook op dat vlak klopt het plaatje.”

Waarom klikt het eigenlijk zo goed tussen de Gentse 

Feesten en Miramiro?

“Ten eerste is het Internationaal Straattheaterfestival, zoals Mira-
miro tot 2008 heette, uit de Gentse Feesten ontstaan. In die zin zijn 
we een mooi voorbeeld van hoe de Feesten een unieke broeiplaats 
voor nieuwe initiatieven en creaties zijn, die kunnen uitgroeien tot iets 
moois en duurzaams. Het feit dat Collectif Malunés er meteen aan 
dacht om hun verjaardag tijdens de Gentse Feesten te vieren, zegt in 
dat opzicht ook genoeg, denk ik.”

Kan je enkele hoogtepunten opnoemen?

“Je begrijpt dat het voor mij heel moeilijk is om te kiezen uit al die 
mooie momenten. (lacht) Maar ik vermeld hier zeker graag de unie-
ke samenwerking tussen Circus Ronaldo en Compagnie Cecilia van 
enkele jaren geleden. Hun voorstelling – een blend van theater en cir-
cus – vond plaats in een tent waar het, gezien de hete zomer, enorm 
warm was. En dat terwijl acteur Johan Heldenbergh twintig minu-
ten lang in een berenpak op scène moest rondlopen. Ik denk dat hij 
na elke voorstelling vijf kilo lichter woog. (lacht) Ik denk ook aan de 
waanzinnig populaire Chileense clowns die het verkeer regelden op 
de Sint-Jorisbrug, of de Gentenaars die samen een 22 meter hoge 
kartonnen toren bouwden,… Maar eigenlijk zijn mijn beste herinnerin-
gen de momenten waarin je ziet dat alles in zijn plooi valt en dat het 
publiek geniet van een unieke ervaring. Ik ga daarom tijdens het fes-
tival ook altijd graag eens op ons terras zitten en luister naar mensen 
die vertellen over wat ze hebben meegemaakt: beter wordt het voor 
mij niet. Want dat betekent dat je festival een impact heeft. Ook voor 
de makers zelf geeft dat enorm veel voldoening.”

De cadeautip luidt: knuffel onze vrijwilligers in groe-

ne T-shirt. Dat is geen grap?

“Nee, mensen mogen dat echt doen. Sommige vrijwilligers staan ons 
al jaren bij, zonder hen is ons festival niet mogelijk. Ze zijn de helden 
van Miramiro, dus ze verdienen die erkenning dubbel en dik. Nu, we 
gaan die mensen wel verwittigen, zodat ze zich geen bult verschie-
ten wanneer ze plots omhelsd worden.” (lacht)

Wat wens je Miramiro toe voor de komende 25 edities?

“Ik wens dat we als organisatie artiesten nog meer kunnen ondersteu-
nen in hun artistieke traject, zodat we blijven bijdragen aan het ont-
staan van nieuwe creaties en experimenten.”
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Het ABC van de Gensche Fieste

Wij wenschen ulder al tuupe te goare e goe Gensche 

Fieste! Wie al meteen naar een tweede leesbril moest 

scharte om deze openingszin te verstoan die ontfermt 

zich best even over onderstaand ABC van de Gentse 

Feesten want je loopt beter niet onvoorbereid de Gentse 

straten in tijdens ulder tiendoagse speelvwoijaazje. 
Stijn Terrie

(Scharte= grabbelen. Verstoan= begrijpen. Ulder tiendoagse 
speelvwoijaazje= jullie tiendaags plezierreisje) 

Afgebeustelt: Kraaknet, piekfijn. De manier om dag één van de 
Gentse Feesten in te zetten. 

Bal poepanleir: Volksbal, bij voorkeur in openlucht. De Gentse Fees-
ten zijn daar een perfect voorbeeld van. Zelfs een klein beetje regen 
schrikt de Gentenaar niet af om al 176 jaar lang van bal poepanleir 
te doen op en rond de centrumpleinen. 

Cafeeleute/Kafeeleute: Vrouw die veel koffi e drinkt. Het zijn vaak 
vrouwen die op een gemiddelde weekdag op zijn zondags al vanaf 
de middag op een terras zitten om te caleweijen (lanterfanten) over al 
wat er in hun gezichtsveld passeert. 

Duuvelke: Kacheltje. Wees dus maar 
voorzichtig als je een blond bier van 
hoge gisting bestelt op één van de ve-
le terrasjes. Als je bediend wordt door 
een échte Gentenaar mag je je aan 
iets warmer verwachten dan heerlijk 
fris gerstenat. 

Ekspeer: Een specialist. Wie voor het 
eerst naar de Gentse Feesten komt, 
neemt best nen ekspeer onder de arm 
om op tijd van het ene plein naar het 
andere te geraken via de ‘binnen-
baantjes’. Nen ekspeer verwijst ook 
naar een boekhouder. Geen overbo-
dige luxe voor wie tien dagen van 
plein naar plein zwalpt. 

Fuuramesuure: Langzamerhand. U 
zou zo fuuramesuure al een beetje 
Gents moeten praten. 

Galoens: Sierstukken op uniformen. 
Wanneer een lid van de Koninklijke 
familie op 21 juli het Te Deum komt 
zingen in de Sint-Baafskathedraal dan 
is dat in een uniform vol galoens. Dat 
kan niet gezegd worden van de dap-
pere mannen (en vrouwen?) die op 
vrijdag blootvoets door de Gentse 

straten lopen. Het enige galoen op hun sober gewaad is een strop 
rond de nek. 

H: H? Had hidder toch nie hedacht da me widder ier wok moa e 
bitje tied hongen moaken voa lessen in Nieuw Hents? He zie hieder 
nie hoe juuste zekerst? 

Iewilegoart: Tegenwerker, koppigaard. De Gentse Feesten worden 
traditioneel afgesloten op en rond de Vlasmarkt. De moedige afval-
ophalers moeten het dan telkens opnieuw opnemen tegen een aantal 
iewilegoarts die zicht infatiegaabel (onvermoeibaar) blijven smeiten 
(ongeremd doorgaan). 

Joekels: Grote borsten. In volle #metoo tijden moeten we opletten 
met wat we zeggen of schrijven. En toch zijn er nog vrouwen die hun 
marsjandiese (koopwaar) bewust etaleren zonder dat er moet over 
geneut (gezaagd) worden. Elke vorm van verzuring wordt in het Bot-
ramkot van de Vlasmarkt de kop ingedrukt. In 2016 werden er zelfs 
topless boterhammen gesmeerd. Alweer een mooi voorbeeld van 
hoe de Gentenaar averechts durft omgaan met hete hangijzers. 

Katrienspekke: Gents snoepje op basis van een ultrageheim recept. 
Katrienspekken waren een wondermiddel tegen de hoest. De naam 
is een verwijzing naar de bedenkster, ene Katrien Vandermaelen die 
er al in 1870 mee uitpakte. 
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Laveie: Slenteren. Wie naar de 
Gentse Feesten komt, moet er tegen 
kunnen dat er af en toe wordt gela-
veid. Wie bij het laveien toch liever 
een vitesse (versnelling) hoger scha-
kelt, doet dat steeds met respect 
voor de tegenliggers. 

Madaam piepie: Toiletdame. Mis-
schien wel de belangrijkste dames 
(en heren) van de Gentse Feesten. 
Zij zorgen dagelijks voor propere én 
gratis toiletten. Vergeet hen niet op 
tijd eens te bedanken! 

Nie neute, Nie pleuje: Niet za-
gen, niet opgeven. ‘Millegrijs mijn 
voete doen zier. Loetse, goame tos 
verre ieveranst neerpoefe want tes 
al van ’t noeneete geleen damme 
nog en gezete. Ket verre gat mee 
da roentzwalpe.’ Het enige juis-
te antwoord dat je dan als part-
ner hoort te geven? Nie neute, nie 
pleuje! 

Ooperdeeke: Voorzitter van de ge-
buurtedekenijen. Gents bekendste 
ooperdeke was wijlen Eli De Rijck. 
Hij overleed in april 2017 en laat 
ons niks dan fijne herinneringen. 
Zijn dochter Tinneke moet echter niet 
onderdoen voor papa. Zij organi-
seerde vorig jaar voor het eerst een 
stroppenommegang met vrouwen. 

Pietsjebluut: Poedelnaakt. In 1998 woonden vier Australiërs gedu-
rende tien dagen in een etalage in centrum Gent. Exact een jaar voor 
Big Brother voor het eerst te zien zou zijn op televisie waagden de 
heren zich aan een live experiment waarbij de voorbijgangers als 
ware voyeurs de heren in hun dagdagelijkse routines konden bekijken 
als waren het aapjes in de zoo. En het zal u wel niet verbazen dat er 
veel volk voor de vitrine stond wanneer de heren zich pietsjebluut gin-
gen wassen.

Que?: Bespaar je de moeite, een Gentenaar vervangt de letter q al-
tijd door een k!

Rakoersie: Kortere weg. Stel je wil van het optreden op de Koren-
markt naar het optreden op Sint-Jacobs maar je wil tussendoor niet 
langs de botsauto’s? Dan neem je best niet de route langs de Vrij-
dagsmarkt maar neem je de rakoersie die je langs de Hoogpoort en 
het graffi tistraatje tot in Onderbergen en de Serpentstraat brengt. Via 
de Kammerstraat en een klein stukje Belfortstraat kom je uit op Sint-Ja-
cobs. Geire gedoan!

Saluuweere: Begroeten. Bezint voor ge er aan begint. Want alle 
Gentenaars kenen elkaar. Stoppen om vrienden te begroeten, ge-
beurt op eigen risico. Want als je dat doet voor de ene moet je dat 
voor de rest van de dag ook blijven doen voor de andere. 

Tienootsje: T-shirt met korte mouwen. Een Marcelleke met wat meer 
stof dus. Voor mensen met meer censen in uldernen slekkestekker. 
(voor mensen met meer geld in de portemonnee.) 

Uugmiester: Oogarts. Wie straks na tien dagen feesten met kleine 
oogjes rondloopt, hoeft niet meteen naar de uugmiester te lopen. Een 
verkwikkende nacht- en dagrust van 355 dagen volstaat om volgend 
jaar opnieuw fris en monter een vrie wijze fi este te beleven. 

Vantieneneegen: Hoogstwaarschijnlijk. De kans dat uw portemon-
nee tijdens de laatste dag van de Gentse Feesten – de zogenaamde 
Dag van de Lege Portemonnee – wel degelijk leeg is? Vantienenee-
gen! 

Winduuft: Niet erg snuggere persoon. Iemand die zich vandaag de 
dag nog waagt aan wildplassen, is een echt winduuft. En al zeker 
als hij dat doet met zijn uuft in de wind. Ook dit jaar wordt wildplas-
sen bestraft met een gasboete. Dus voor eens en voor altijd: zit je met 
een volle ziezie? Ga naar Madam Piepie.

X-biene: Krijg je als je te lang wacht om naar Madam Piepie te lopen.

Ypsilon: De gemiddelde Vlaming zegt ‘Griekse Y’. Een echte Gente-
naar heeft nog nooit meegedaan met dat gemiddeld Vlaming zijn en 
heeft het over de ypsilon wanneer we het hebben over de voorlaatste 
letter van het alfabet. 

Zweinselwoater: Jenever. Traditie bij heel wat bezoekers van de 
Gentse Feesten. De Feesten inzetten met een jeneverke op de Koren-
markt en eindigen met eentje bij Sint-Jacobs waar Motte Claus vroe-
ger de glaasjes vulde tot aan het randje. Geniet, maar drink met ma-
te(n)!
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Vrijwilligers zijn onmisbaar
Aan werk geen gebrek tijdens de Gentse Feesten. Honderden 

arbeiders zijn voor en na de tiendaagse druk in de weer 

met de opbouw en de afbraak van de feestenzone en tijdens 

de Feesten werkt een leger medewerkers zich de longen 

uit het lijf om de bezoekers van het volksfeest een fantas-

tische beleving te bieden. Tussen al die vlijtige werkers 

lopen er ook heel wat vrijwilligers. Mensen die zich voor 

een T-shirt en een spreekwoordelijke boterham mé uuffl ak-

ke belangeloos inzetten voor hun tijdelijke werkgever. 

Stijn Terrie  

Steven De Jonge van Miramiro: “Onze organisatie heeft geen bud-
getten om alle medewerkers per gepresteerd uur te kunnen uitbetalen 
en dus rekenen wij al sinds ons ontstaan in 1991 op de inzet van een 
dertigtal vrijwilligers. Wij hebben voor hen evenveel respect als voor 
onze vaste medewerkers en artiesten. Meer nog: we doen er echt al-
les aan om de sfeer binnen de groep optimaal te houden. Onze vrij-
willigers krijgen een leuk t-shirt en de nodige drankbonnetjes en mo-
gen gratis naar de voorstellingen. Maar we organiseren ook leuke 
momenten om hen samen te brengen en te tonen dat we hen waar-
deren om wat ze doen en om wie ze zijn. De concurrentie binnen de 
Gentse Feesten is heel groot. Op zowat elk plein of in ieder café zijn 
er vacatures voor medewerkers, vaak tegen een niet onaardig uur-
loon. Maar we slagen er toch elk jaar in om het noodzakelijk aan-
tal vrijwilligers te vinden, dus dat toont aan dat ook zij tevreden zijn.” 

En dat wordt bevestigd door Wim Versluys (43). “Het is altijd leuk een 
complimentje te krijgen van een artiest, van de andere medewerkers 
of van het publiek maar op zich doe ik het daar niet voor. Gelukkige 
gezichten zien tijdens de vele optredens is al genoeg. De sfeer bij de 
medewerkers en vrijwilligers van Miramiro is ook altijd goed zodat 
het niet echt als werken voelt.” 

En het zijn niet alleen Gentenaars die zich belangeloos inzetten tij-
dens de Gentse Feesten. Michel Schoep (61) neemt er als Aalstenaar 
al meer dan twintig jaar vakantie voor. “De Gentse Feesten zijn voor 
mij het tweede belangrijkste event, na het onklopbare Carnaval Oiljst 
uiteraard. De erkenning van het publiek is groot. Als vrijwilliger krijg 
je veel vragen over het tijdstip, de exacte plaats en de inhoud van de 
optredens en de reactie op die hulp is altijd zeer positief. Het is ook 
onze taak om de artiesten op straat af te schermen en te begeleiden, 
en soms ook om het publiek op de juiste afstand te houden om de vei-
ligheid te verzekeren. Zowel met de artiesten als met het publiek ver-
loopt het contact steeds zeer correct. Als je de mensen beleefd en 
respectvol behandelt, en hen uitlegt wat kan en niet kan, dan krijg je 
ook respect en begrip terug.”

Maar vrijwilliger word je ook gewoon uit idealisme, zo getuigt Linde 
Reggers (39). “De niet-commerciële culturele wereld heeft het niet ge-
makkelijk. De organisaties moeten het vaak met heel weinig middelen 
doen en zijn veel te afhankelijk van subsidies, die verbonden zijn aan 
tal van regels en voorwaarden. Als vrijwilliger zet je je belangeloos in 
voor de organisatie. Je krijgt geen vergoeding, maar een lekkere maal-
tijd, een prachtige voorstelling én een dankjewel is minstens even mooi.” 

“Een 

dankjewel 

is mooier

dan

een uurloon” 
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opel.be milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be.
Het verbruik en de CO2 uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) en de waarden werden ter vergelijking omgezet naar NEDC, volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/11.
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“Ploegvoorstelling AA Gent 

en Gentse Feesten

vormen de perfecte match”
Aan het begin van de nieuwe voetbalcompetitie wordt 

ook de nieuwe voetbalploeg van KAA Gent aan het 

grote publiek voorgesteld. Een groot volksfeest, tradi-

tioneel op de eerste maandag van de Gentse Feesten, 

waar uiteraard mascotte Buffalo Ben niet ontbreekt. 

Ook dit jaar is de vertrouwde indiaan aanwezig.
Hannes Dedeurwaerder

“Sinds ik mascotte van KAA Gent, ben, heb ik alle ploegvoorstellin-
gen op het Sint-Baafsplein meegemaakt. Fantastische momenten na-
tuurlijk: die zee van blauw en wit, de nieuw samengestelde ploeg die 
voor het eerst wordt getoond, de legendarische momenten, zoals die 
keer dat het publiek mij boven de hoofden tilde en ik van voor naar 
achter kon crowdsurfen.”

We moeten het helaas vragen: zal er dit jaar minder 

ambiance zijn na het missen van de beker en de dra-

matische play-offs?

“Ik denk het niet, omdat de ploegvoorstelling op de Gentse Feesten 
voor mij en vele anderen staat voor een nieuwe, frisse start. Er zijn 
transfers gebeurd, het seizoen is net nog niet of net wel afgetrapt … 
Uiteraard is het fantastisch om die voorstelling mee te maken als de 
ploeg vorig seizoen de titel of beker gewonnen heeft, maar het is ge-
woon het begin van iets nieuws. Dus sfeer zal er sowieso zijn. En het 
goede nieuws dit jaar is bovendien: slechter presteren dan afgelopen 
seizoen is onmogelijk.” (lacht)

Ik kan me indenken dat veel buitenlandse spelers, die 

de Gentse Feesten niet kennen, grote ogen trekken 

als ze daar op dat podium staan.

“Wees maar gerust. Zeker als een speler wat timide is en daar een 
speechke moet geven: dat kan soms overweldigend zijn. Anderzijds 
is het altijd leuk als ze zo’n buitenlandse speler kunnen overhalen om 
een liedje te zingen, al dan niet met knikkende knieën. (lacht) Je hebt 
er natuurlijk ook die zich daar op dat podium als een vis in het water 
voelen. Renato Neto bijvoorbeeld, die voor heel het plein Braziliaan-
se liedjes begon te zingen. Of Adekanmi Olufade, die de pluimen 
van mijn hoofd trok en die zelf opzette om zo het publiek te gaan 
groeten. Voor nieuwkomers bij KAA Gent is het bovendien heel leuk 
om in één moment mee te maken hoe een hele stad achter de ploeg 
staat.”

Zijn er – naast dat crowdsurfen – momenten die je 

nooit meer vergeet?

“Het jaar dat we met Heintje kampioen speelden staat voor mij met 
stip op één: heel dat plein dat We are the champions zong, Hein die 
duchtig meedeed … Traditioneel doe ik na afl oop van de ploegvoor-
stelling nog heel wat cafés aan. Dat jaar werd ik daar extra enthousi-

ast onthaald. (lacht) Wat ook altijd heel leuk was: destijds trokken de 
spelers na afl oop van het podium naar het VIP-gedeelte aan de an-
dere kant van het plein. Langs de massa. Dat was natuurlijk voor het 
publiek het gedroomde moment om in direct contact met de spelers 
te komen en foto’s te nemen.”

Waarom combineert de ploegvoorstelling zo goed 

met de Gentse Feesten?

“Omdat beide heel volkse gebeurtenissen zijn en zowel de ploeg als 
de Feesten een lange traditie hebben. Bovendien worden die mid-
dag ook de KAA Gent Ladies voorgesteld, die zelf al kampioen ge-
worden zijn en de beker hebben gewonnen. Dat maakt het allemaal 
nog mooier. De stad blijft na afl oop trouwens de hele nacht blauw-
wit kleuren, want al die supporters gaan natuurlijk niet meteen naar 
huis. Het is de perfecte match, dus ik denk dat het een traditie is die 
niet snel zal verdwijnen. Zeker omdat geen enkele andere stad zoiets 
unieks heeft.”
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“Ik hoop vooral dat de 
Feesten zichzelf blijven”

Geluidstechnicus Marc Van Hecke blikt terug op 50 jaar ‘Fieste’

Wie een vat vol Gentse Feestenanekdotes wil aanboren, 

kan alvast rijkelijk tappen bij Marc Van Hecke. Als ge-

luidstechnicus van het eerste uur en later losse medewer-

ker achter de schermen én bezoeker, kan de zeventiger 

terugblikken op een halve eeuw trouw Feestenbezoek. 

“Nochtans was de stad er allesbehalve gerust in, die 

eerste keer in 1970 met Walter De Buck”, lacht Marc.  

Katrien Bonne

Vertel eens Marc, hoe is de liefde voor de Gentse Fees-

ten eigenlijk ontstaan?

“Ik was al actief als geluidstechnicus, onder meer voor het Arca-thea-
ter. Een uur voor het eerste optreden op Sint-Jacobs van start ging bel-
den de organisatoren me op, want aan het geluid was niet gedacht. 
Als mensen me nu zeggen ‘Gij waart een man van ’t eerste uur’, dan 
kan ik dat letterlijk bevestigen. (lacht) Nu, om 19 uur zat het geluid 
wel goed, maar wat denk je dat er om 21 uur gebeurde? Juist, alles 
donker. Ook de verlichting was men vergeten!”

Dat moet een memorabele avond zijn ge-

weest, die eerste in 1970…

“De Feesten lagen toen al enkele jaren op sterven na 
dood. In Gent gebeurde er niets. Men zei altijd: Als 
je iets wilt organiseren, doe het dan in Antwerpen of 
Brussel. Niet in Gent, want daar lukt niets. Walter De 
Buck heeft het tegendeel bewezen.”

Maar de stad bekeek het initiatief wel met 

argusogen.

“Dat eerste jaar troepten zowat 200 man samen, 
voornamelijk uit het hippiemilieu. De Gent-
se bourgeoisie had het niet zo begre-
pen op wat zich daar afspeelde, mijn 
moeder schaamde zich dood dat ik 
voor hen het geluid regelde. 

Het enthousiasme die eerste 

dagen was groot, de omka-

dering iets minder.

“Er waren nauwelijks of geen techni-
sche voorzieningen. Iedereen nam 
gewoon stroom van het Trefpunt, 
ik ook. Dat ging meestal goed, tot 
er iemand in het café een warm 
drankje bestelde, want dan za-
ten we zonder elektriciteit. (lacht) 
Nu zou dat een drama zijn, toen 
werd dat gewoon opgelost.” 

Is het in die eerste jaren nooit uit de hand gelopen?

“Om het uur! (schatert) Als geluidstechnicus was ik de grote boosdoe-
ner voor de toenmalige hoofdcommissaris Mortier. Maar al waren 
we tijdens de Feesten water en vuur, de appreciatie was wel weder-
zijds. Een proces verbaal hebben we nooit gekregen. Omdat het 
stadsbestuur die eerste jaren zo dwars lag, vonden we op gegeven 
moment wel dat ze een passend cadeau verdienden: een blok be-
ton van 10 ton, mooi ingepakt met een grote strik errond. Kantelt dat 
blok toch wel ter hoogte van het stadhuis zeker… De openingsstoet 

kon niet meer voor- of achteruit. De chauffeur van de tractor is toen 
twee uur achter slot en grendel gevlogen.  Twee als agenten verk-

lede deelnemers aan de stoet zijn nog op dat blok geklauterd, 
waarna de kranten de volgende dag blokletterden: ‘Gent-

se politie tracht tien ton beton te verwijderen met twee 
man.’ (grinnikt) 

Na een halve eeuw Feesten: wat is volgens 

u de erfenis van Walter De Buck?

“Walter heeft het Gentse repertoire gered. Ik heb hem 
vaak zien zitten bij oudere mensen, vlijtig noterend op 
een bierviltje. Later zijn ook tal van festivals een kopie ge-
worden van de Gentse Feesten: de Paulusfeesten in Oos-

tende, de Peerse Feesten, noem maar op. ‘Fieste’ is 
een begrip geworden. Zelfs de heropleving van 

de Vooruit kan je zien in het licht van de 
knuppel die de Buck toen in het hoender-
hok heeft gegooid.” 

Wat wens je de Feesten nog toe?

“Ik hoop vooral dat de Feesten zichzelf 
blijven. Toen mijn Amerikaanse schoon-
broer op bezoek was, haalde hij in het 
hart van de Feesten opeens zijn porte-
feuille boven: ‘Ik denk dat ik per ongeluk 
ben binnengeglipt. Waar is de kassa?’ 
Hij kon maar niet geloven dat alles gratis 
was! Maar de openingsstoet: die vond 
hij maar een bizarre parade.” (schatert)

Foto: Katrien Bonne
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“De politie hield ons nauwgezet in de 

gaten. Het is nog voorgevallen dat ze een 

freejazzband letterlijk van de planken 

kwamen jagen”



24 AUGUSTUS 2019

INFO & TICKETS
LIVECOMEDY.BE/GENTSEFEESTEN

EN VELE ANDEREN: 
ZOE BIZOE / ELS DEJONGHE / DRIES HEYNEMAN / 
DE NIET ZO SERIEUZE SPROOKJES LIVE ALL STARS XXL

20 JULI
BADABOEM (FOR KIDS)

20 JULI
STEVEN VAN HERREWEGHE

21 & 25 JULI
XANDER DE RYCKE

23 JULI
ADRIAAN VAN DEN HOOF

24 JULI
ROOKIE COMEDY (FOR KIDS)

25 JULI
LIEVEN SCHEIRE

27 JULI
ELS DE SCHEPPER

26, 27 & 28 JULI
BART CANNAERTS

KUNSTENCENTRUM VOORUIT 

TICKETS:

GREENHOUSETALENT.BE

MILOW
LEAN INTO ME TOUR

15 FEB 2020ZAT.

LOTTO ARENA
ANTWERPEN

WITH ANTWERP PHILHARMONIC ORCHESTRA
& SPECIAL GUEST MATT SIMONS

E U R O P E A N  T O U R  2 019

2 9 S E P T  2 019

L O T T O  A R E N A • A N T W E R P E N

W I T H  S P E C I A L  G U E S T S R AY E &M A B E L 

EELS

TYLER CHILDERS  JOHN MORELAND

STEF KAMIL CARLENS  ISRAEL NASH

MICHELLE DAVID & THE GOSPEL SESSIONS

THE WATERBOYS
COURTNEY BARNETT

GREGORY ALAN ISAKOV

NEXT OF KIN ( FEATURING DAWN BROTHERS & DEWOLFF )

DYLAN LEBLANC  THE GRAND EAST  RUSTON KELLY

BAPTISTE W. HAMON  ERIKSSON DELCROIX

24 AUGUSTUS 2019

DUFF MCKAGAN FT. SHOOTER JENNINGS

axelle
red

axelle
red

electro
acoustic

tour

aalst • beersel
ieper • kortrijk

maasmechelen
puurs • roeselare

tongeren • turnhout
zaventem • zottegem

aartselaar • beringen
blankenberge • brugge • halle

herzele • lier • vilvoorde

2019

2020

S T E F  K A M I L  C A R L E N S

2 3 / 1 0   A N C I E N N E  B E LG I QU E   B RU S S E L

2 4 / 1 0   D E  K RE U N   KO RT R I J K

3 0 / 1 0   D E  C A S I N O   S I N T - N I K L A A S

0 9 / 1 1   C A C T U S  C L U B   B RU G G E

1 2 / 1 1   H E T  D E P O T   L E U V E N

2 6 / 1 1   H A N D E L S B E U R S   G E N T

2 8 / 1 1   D E  RO M A   A N T W E R P E N

HOOVERPHONIC

10 & 11.08.2019

OLT RIVIERENHOF

ANTWERPEN
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Vernieuwd Gents Volkstoneel 

Gentse 
Feesten 
in de 

18.07—28.07: 20u00
22.07: 15u00 & 20u00

21.07—26.07: 11u00
20.07—27.07: 15u00

25.07: 22u00

ZAKMAN

NEN DUBBELE

RENDEZ-VOUS

Cie van de Leute

REVUE

Luk De Bruyker, Koen Crucke 
& Ann De Prest

Info / Tickets
www.minard.be | +32 (0)9 267 28 28

Ticketbalie Vooruit
Sint-Pietersnieuwstraat 23, Gent

Minardschouwburg
Romain Deconinckplein 2, Gent
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 Vrijdag 
19 juli 2019 

 Gratis optredens op deze pleinen 

   Baudelohof   

   Trefpunt Festival  

   Baudelohof   
   19.00u:    The Spot - Urban all ages    
 20.30u:    Saudade    
 22.30u:    Mise*En*Scene    
 00.00u:    DJ Miss Moskou     
   Salsabar   
   19.00u:    Etage Tropical - Bachata     
 20.00u:    Shoonya - Dominicaanse Dans     
   Spiegeltent   
       18.30u:    Jonge Wolven    
 19.30u:    Jonge Wolven     
   VOLTREFFER XL presents   

   20.30u:    Ila    
 21.30u:    Whorses    
 22.30u:    Sunflower    
 23.30u:    Slow Crush    
 00.40u:    Crowd Of Chairs    
 01.50u:    Newmoon       

       Beverhoutplein / 

Place Musette   

   Uitbureau Gent vzw  

   21.00u:    Derek et Les Amis: 
Sarah D’hondt kwartet    

       Emile Braunplein   

   Mardi Gras  

         20.30u:    Parade with all the artists   
   21.00u:    Limbo Contest & Free Masks!   
   21.30u:    Headliner Live Band plus 

guest singers   
   22.30u:    DJ's & Special Acts all night: 

Boylesque Creatures, Fire Big 
Show, Rainbow Queens, 
Wet & Wild Bar   

   23.55u:    The Mardi Gras Beads tradition   

       François Laurent-

plein / Luisterplein   

   Uitbureau Gent vzw  

   20.00u:    FolKK   
   21.30u:    Willem Vermandere   
   23.15u:    Stoomboot, Lennart Maes en Astrid 

Nijgh ‘Door de Overlevenden’   

       Groentenmarkt   

   Happy Days vzw  

   19.00u:    Men and a Lady   
   21.20u:    Hammertime   
   00.10u:    Partie Party   

       Korenlei-Graslei   

   Polé Polé Festival  

   21.00u:    Polé Polé Band & Guests   
   22.30u:    DJ Eppo Janssen   
   00.30u:    DJ DuuuB   

       Korenmarkt   

   Kon. Dekenij Korenmarkt  

   18.00u:    Still Crazy   

20.00u:   Muzamies   

   21.30u:    Tjingel Tjangel   

   22.45u:    Negenduust All Stars - door en 
met Gentse muzikanten   

   23.59u:    Sono music by DJ Alex en DJ Tom    

       Sint-Baafsplein   

   Onder de Draak vzw  

   Main Stage   

   18.30u:    Flemish Caledonian Pipes & Drums 
Clan McKenzie    

 20.30u:    Simon Balle School Music 
Department    

 23.30u:    Cookies And Cream     

   The Brewery   

   01.00u:    The Brewery: Antigu Ubera     

       Sint-Veerleplein   

   Gentse Regioclub vzw  

   18.30u:    Cargo Live Band   

   22.00u:    Fifties Fever   

       Vlasmarkt   

   Vlasmarkt vzw  
   Grote ontsluiting   

   21.00u:    Resonantie    
 22.00u:    Icarus    
 23.00u:    Koentje    
 01.30u:    Davidov    
 03.30u:    Nadiem Shah    
 05.30u:    Rakesh aka Black Jack       

     Vrijdagmarkt   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

   19.00u:    Foor Vrijdagmarkt   

       Walter De Buckplein   

   Trefpunt Festival  

   19.00u:    Bomrani   
   20.00u:    Walter De Buck Tribute Band  

   22.00u:    The Busker: Humble Grumble & 
Ilaii Circus   

   00.00u:    Bonga   
   02.00u:    DJ Fallujah   

       Willem de Beersteeg   

   cirQ vzw  

   Parking Arteveldehogeschool   
   18.00u:    Batastunt     



GENTSE FEESTEN IN DE CULTUURKAPEL

Hélène Maréchal, GENTSE FEESTEN 2019

Dinsdag 23 juli

vanaf 9.30u 

ontbijt + voorstelling om 11.00u  

21,50 EUR

Donderdag 25 juli en 

vrijdag 26 juli 

om 15.00u 

12,50 EUR

Zondag 28 juli

om 11.00u

12,50 EUR

Cultuurkapel

St. Antoniuskaai

Gent centrum

info & reservaties:

www.uitbureau.be

09/233.77.88

Naar het boek van
Eric Bauwens

Ann Lemaitre - Carine Stevens fo
to
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mee een gêwen herte !
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         Zaterdag 
20 juli 2019 

 Gratis optredens op deze pleinen 

   Baudelohof   

   Trefpunt Festival  

   Baudelohof   
   15.00u:    Shoonya - Musical Kids    

 16.00u:    Capriool - Renaissance en midd el-
eeuwse dans   

 17.00u:    Crazy Legs - Authentic jazz    

 18.00u:    De Ingang - Reggaeton     

   Boombal presents   

   19.30u:    Dansinitiatie Boombal    

 20.30u:    Me Guusta    

 22.30u:    Sanseveria    

 00.00u:    DJ Tanasha       

   Circusvloer   
   15.00u:    Together We Stand - Breakdance     

   Salsabar   
   19.00u:    Salsa Fever - Salsa    

 20.00u:    Stijn & Lea - Braziliaanse Zouk     

   Spiegeltent   
   14.30u:    Es 'ter iets te doen misschien AVS 

opname    

 18.30u:    Jonge Wolven    

 19.30u:    Jonge Wolven     

   TREFPUNT presents   

   20.30u:    Eva De Roovere & Wigbert    

 22.00u:    Di-tú  (circus)   

 23.45u:    Gift Of Blankets    

 00.30u:    Djurdjevak       

       Beverhoutplein / 

Place Musette   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

   Bij Sint-Jacobs   
   Andere markten   

   12.00u:    Prondelmarkt - markt in tweede-
handswaren       

     Uitbureau Gent vzw  

   21.00u:    Derek et Les Amis: Le temps d’une 
chanson   

       Emile Braunplein   

   Mardi Gras  

     12.00u:    Live Bands, DeeJays & Chill   

   20.30u:    Parade with all the artists   

   21.00u:    Limbo Contest & Free Masks!   

   21.30u:    Headliner Live Band plus 
guest singers   

   22.30u:    DJ's & Special Acts all night: 
Boylesque Creatures, Fire Big 
Show, Rainbow Queens, 
Wet & Wild Bar   

   23.55u:    The Mardi Gras Beads tradition   

       François Laurent-

plein / Luisterplein   

   Uitbureau Gent vzw  
   13.00u:    Puppetbuskers figurentheater 

Compagnia La Fabiola (I) "Attenti 
a quei due"   

   20.00u:    Le Jardin Secret feat. Luis Marquès   
   21.30u:    Jo Lemaire ’40 jaar op de planken’   
   23.15u:    Johan Verminnen ‘50 jaar 

muzikale carrière’   

       Groentenmarkt   

   Happy Days vzw  
   19.20u:    Vreewijs   
   21.20u:    Spank   
   00.10u:    Silicorn Carne   

       Korenlei-Graslei   

   Polé Polé Festival  
   17.00u:    Camel's Drop   
   19.00u:    Chicos Y Mendez   
   21.00u:    La Sra. Tomasa   
   22.30u:    Polé Polé invites Trillers   

       Korenmarkt   

   Kon. Dekenij Korenmarkt  
   11.30u:    't Gents Cabaret   
   14.00u:    Raf Violi Discoshow   
   16.00u:    Sophia Amman    
   18.00u:    Chris Corn & the Beautifull 

Imperfections   
   20.00u:    Dex & Deruytters   
   22.30u:    Rewind Fast Forward   
   23.59u:    Sono music by DJ Alex en DJ Tom    

       Kouter   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  
   Andere markten   
   07.00u:    Bloemenmarkt       

     Sint-Baafsplein   

   Onder de Draak vzw  
   Main Stage   
   17.00u:    Dynamic Symphonic Band    
 19.30u:    Vlaanderen Zingt i.s.m. 

Arte Musicale & Koen Crucke    
 23.00u:    DJ Daddy Cool     

   The Brewery   
   14.00u:    Dragon Fest - DJ contest    
 01.00u:    DJ Polfliet     

       Sint-Veerleplein   

   Gentse Regioclub vzw  

   13.30u:    Dirk Bauters Revue met 
Vanessa Chinitor   

   18.30u:    Combo Calliente   
   22.00u:    Ace & The Jokers   

       Vlasmarkt   

   Vlasmarkt vzw  

   Too Many Bitches   

   21.00u:    Moustache Music    
 23.00u:    Caliente    
 01.30u:    Audiowave & Sir Jacobs    
 03.30u:    Monsieur    
 05.30u:    Lizzy & Tati       

     Vrijdagmarkt   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

   14.00u:    Foor Vrijdagmarkt   

       Walter De Buckplein   

   Trefpunt Festival  

   16.00u:    Les Invités   
   19.00u:    Echoes Of Zoo   
   20.00u:    Gentse Zangstonde   
   20.30u:    Old Salt   
   22.15u:    Marinah   
   00.30u:    SuRealistas   

       Willem de Beersteeg   

   cirQ vzw  

   Parking Arteveldehogeschool   
   15.00u:    Batastunt     

       Woodrow Wilsonplein   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

   Zuidpark   
   13.00u:    Gentopia     



een dolle
komedie

van Romain Deconinck
regie: Roger Bolders
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20/07 om 19u30
21/07 om 19u30
22/07 om 19u30
23/07 om 19u30
24/07 om 15u00
25/07 om 19u30
26/07 om 19u30
27/07 om 19u30
28/07 om 16u00

reservaties: 0477 803 809  tussen 14u.-20u.
prijzen: 12 Euro  -12 jaar: 10 Euro

Auditoriun 61 
Onderbergen 61 Gent

sinds 1981 actief op de Gentse Feesten

speelt tijdens de Gentse Feesten 2019

K.M.De Melomanen
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van 1 tot en met 31 augustus

alle dagen van 14u tot 24u

arkkaffeeP

Gratis parking op de mariakerkebrug

www.parkkaffee.be
groenestaakstraat 37, 9030 mariakerke gent

599492E9
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         Zondag 
21 juli 2019 

 Gratis optredens op deze pleinen 

   Baudelohof   

   Trefpunt Festival  

   Baudelohof   
   15.00u:    Shoonya - Breakdance Kids    

 16.00u:    Lékip Dance - Zumba    

 17.00u:    Crazy Legs - Charleston    

 18.00u:    Polariteit - Argentijnse Tango     

   LouisLou presents   

   19.30u:    Crazy Legs - Lindy Hop     

 20.30u:    The Hop Sh’ Bam Connection 
DELUXE    

 22.00u:    LouisLou’s performance time met 
Crazy Legs en Apollo Hop    

 22.30u:    Big City Blues All Stars    

 00.00u:    DJ René Zwelneger       

   Salsabar   
   19.00u:    Kiff Dance Academy - Kizomba    

 20.00u:    Baila Tropical - Rueda de casino     

   Spiegeltent   
   14.30u:    Es 'ter iets te doen misschien 

AVS opname    

 18.30u:    Jonge Wolven    

 19.30u:    Jonge Wolven     

   Boombal intiem presents   

   20.30u:    Les Bottines Artistiques    

 21.30u:    Naragonia    

 22.30u:    Loogaroo    

 23.30u:    Naragonia    

 00.30u:    Les Bottines Artistiques    

 01.30u:    Loogaroo       

       Beverhoutplein / 

Place Musette   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

   Bij Sint-Jacobs   
   Andere markten   

   12.00u:    Prondelmarkt - markt in 
tweedehandswaren       

     Uitbureau Gent vzw  

   21.00u:    Les Amis de Derek: Etoile Musette   

       Emile Braunplein   

   Mardi Gras  

     12.00u:    Live Bands, DeeJays & Chill   

   20.30u:    Parade with all the artists   

   21.00u:    Limbo Contest & Free Masks!   

   21.30u:    Headliner Live Band plus 
guest singers   

   22.30u:    DJ's & Special Acts all night: 
Boylesque Creatures, Fire Big 
Show, Rainbow Queens,
Wet & Wild Bar   

   23.55u:    The Mardi Gras Beads tradition   

       François Laurent-

plein / Luisterplein   

   Uitbureau Gent vzw  

   11.00u:    Oost-Vlaams Symfonisch 
Strijkkwartet    

   13.00u:    Puppetbuskers figurentheater 
Cie Dès Demain (Fr) "Motus"   

   14.30u:    Roel Van Bambost, Matthieu 
Engels en Levien  1  

     17.30u:    Muzikantenhuis presenteert: 
Makaram   

   20.00u:    Stefan Dixon   
   21.30u:    Tom Kestens   
   23.15u:    Lieven Tavernier en Room 

13 Orchestra ‘Oude Regenbogen’   

       Groentenmarkt   

   Happy Days vzw  

   19.20u:    Chris Corn and The Beautiful 
Imperfections   

   21.20u:    La Folie Jolie   
   00.10u:    Nerveus   

       Korenlei-Graslei   

   Polé Polé Festival  

   17.00u:    Cafe Con Leche   
   19.00u:    Mamihlapinatapai   
   21.00u:    Arp Frique & Family   
   22.30u:    Team DAMP   
   00.30u:    Polé Polé DJ   

       Korenmarkt   

   Kon. Dekenij Korenmarkt  

   11.30u:    Amazing Bear alias 
Marc Van Renne   

   14.00u:    Semper Pie   
   16.00u:    Combo Caliente   
   18.00u:    Blunt   
   20.00u:    That 70's Band   
   22.30u:    Paul Michiels & The Q-some 

Big Band    
   23.59u:    Sono music by DJ Alex en DJ Tom    

       Kouter   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

   Andere markten   

   07.00u:    Bloemenmarkt       

     Portus Ganda   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

   Voorhoutkaai, publiekszone   
   23.00u:    Vuurwerk     

       Sint-Baafsplein   

   Onder de Draak vzw  

   Main Stage   
   17.00u:    Harmonieorkest De Pinte en gast 

Sioen ism VLAMO    
 19.15u:    Closing Time    
 20.45u:    De Wilfrieds en Moaten    
 23.00u:    Willy Sommers     
   The Brewery   
   14.00u:    Dragon Fest - DJ contest    
 00.30u:     Tous Les Deux     

       Sint-Bavo 

Humaniora - Reep 4   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  
   Aperitief- en theeconcerten   
   11.00u:    Mama's Jasje    
 16.00u:    Mama's Jasje       

     Sint-Veerleplein   

   Gentse Regioclub vzw  
   13.30u:    Dirk Bauters Revue met Vanessa 

Chinitor   
   18.30u:    Switch Corona   
   22.00u:    F-Rent   

       Vlasmarkt   

   Vlasmarkt vzw  
   Vlasmarkt For Kids   
   15.30u:    Junior Miss en Mister Vlasmarkt    
 17.00u:    Kinderdisco    
 18.00u:    Vlaspoppenworp voor kinderen       
 Trouwfeest   
   21.00u:    Foxy Music    
 22.00u:    Nightfalls    
 23.00u:    Tron Javolta & Samuel    
 01.30u:    Shizzle Le Sauvage    
 03.30u:    Vlaspoppenworp    
 03.30u:    Zeppos Soundsystem    
 05.30u:    Fris & Monter       

     Vrijdagmarkt   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  
   14.00u:    Foor Vrijdagmarkt   

       Walter De Buckplein   

   Trefpunt Festival  
   16.00u:    Soundroutes   
 17.00u:    Harde Smart   
   19.00u:    Uitreiking Prijs van de Democratie 

en de Jaap Kruithofprijs   
   19.15u:    Gentse zangstonde   
 19.30u:    Undskyld   
   20.30u:    Placenta Plays Placebo   
   22.00u:    The Germans   
   23.30u:    A Split - Second   
   01.00u:    DJ Vic André   

       Willem de Beersteeg   

   cirQ vzw  
   Parking Arteveldehogeschool   
   15.00u:    Batastunt     

       Woodrow Wilsonplein   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  
   Zuidpark   
   13.00u:    Gentopia     
     41ste Provinciaal Volksdansfeest   
   14.00u:    Kindervolksdans     
 15.05u:    Optreden Vendel en Trommelkorps 

en optreden volkskunstgroep 
Reuzegom uit Leuven    

 15.45u:    Gemeenschappelijke dans    
 16.00u:    Optreden vzw Sneyssens 

uit Evergem    
 16.25u:    Optreden van volkskunstgroep 

Reuzegom uit Leuven    
 16.50u:    Gemeenschappelijke dans    
 17.05u:    Optreden vzw Sneyssens 

uit Evergem    
 17.30u:    Slotdansen met Folkgroep Poelman       



22/7 LADY ANGELINA
23/7 MOM TRIO

24/7 BRUNO DENECKERE & NILS DE CASTER
25/7 THE SANAGA BAND

26/7 CATFISH

WWW.PARNASSUS.BE/LUNCHCONCERT
Parnassus
Oude Houtlei 122, 9000 Gent
Parnassus is een sociaal tewerkstellingsproject van www.ateljeevzw.be

€ 35 p.p.  RESERVEER NU!
INCLUSIEF aperitief, 

driegangenmenu 
& koffi e of thee.

PARNASSUS
GENTSE FEESTEN
LUNCHCONCERTEN
22-26 JULI 2019        12U

6
0
0
3
8
7
E

9



Dagkalender

De Feestenzone is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Alle info op de pagina’s 135 tot 139 en 141.

 41

G E N T S E  F E E S T E N  2 0 1 9

       Maandag 
22 juli 2019 

 Gratis optredens op deze pleinen 

   Baudelohof   

   Trefpunt Festival  

   Baudelohof   
   15.00u:    The Spot - Kids & Teens dance    
 16.00u:    Maya Sapera dance compagnie - 

Kathak    
 17.00u:    Aida - Oriëntaalse dans    
 18.00u:    De Ingang - Disco Swing     
   LouisLou presents   

   19.30u:    Swing en Folk komen samen     
 21.00u:    Swing and Folks meet    
 22.00u:    LouisLou’s & Boombal’s 

Dance Madness    
 00.00u:    DJ Système Balconique       
   Salsabar   
   19.00u:    Lékip Dance - Salsa en Bachata    
 20.00u:    Salsa Fever - Merengue     
   Spiegeltent   
   14.30u:    Es 'ter iets te doen misschien 

AVS opname    
 18.30u:    Jonge Wolven    
 19.30u:    Jonge Wolven     
   Bright Lights Sessions presents   

   21.00u:    Lien De Greef (Lady Linn) - Pieter 
Van Dessel (Marble Sounds) - Stef 
Heeren (Kiss the anus of  a Black-
Cat)  - Gertjan Van Hellemont 
(Douglas Firs) - Renée Sys (Renee) - 
Myrthe Luyten (Astronaute)  - Sarah 
Devreese (Eyemèr) - Naomi 
Sijmons (Reena Riot) and more        

       Beverhoutplein / 

Place Musette   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

   Bij Sint-Jacobs   
   Andere markten   

   12.00u:    Prondelmarkt - markt in tweede-
handswaren       

     Uitbureau Gent vzw  

   21.00u:    Les Amis de Derek: Koen De Cau-
ter, Jopie Jonkers, Dionicio 
Fernández (Arg) en Rony Verbiest   

       Emile Braunplein   

   Mardi Gras  

     12.00u:    Live Bands, DeeJays & Chill   
   20.30u:    Parade with all the artists   
   21.00u:    Limbo Contest & Free Masks!   
   21.30u:    Headliner Live Band plus 

guest singers   
   22.30u:    DJ’s & Special Acts all night: 

Boylesque Creatures, Fire Big 
Show, Rainbow Queens,
Wet & Wild Bar   

   23.55u:    The Mardi Gras Beads tradition   

       François Laurent-

plein / Luisterplein   

   Uitbureau Gent vzw  

   11.00u:    Feel the Groove Of New Orleans: 
The Crooktown Jazzband   

   13.00u:    Puppetbuskers figurentheater Le 
Bruit des Casseroles (Fr) "Citron"   

     Luisterplein {h}erkent Talent: 

14.15u:   The New Sound Bigband   
    16.30u:    People In Houses   
   17.30u:    Ann Lee Band   

       20.00u:    Tiswatis   
   21.30u:    Neeka   
   23.15u:    Maggie Macneal, Riet Muylaert, 

Sandrine en Barbara Dex    

       Groentenmarkt   

   Happy Days vzw  

   19.20u:    Vreewijs   
   21.20u:    Duplicate   
   00.10u:    Hard To Handle   

       Korenlei-Graslei   

   Polé Polé Festival  

   19.00u:    Los Wembler's de Iquitos   
   21.00u:    Afro-Cuban All Stars   
   22.30u:    Polé Polé invites Charlatan   

       Korenmarkt   

   Kon. Dekenij Korenmarkt  

   11.30u:    Tans    
   14.00u:    S.M.A.K. is te klein ! Familie-

workshop in de Sint-Niklaaskerk   
   14.00u:    TalGent "Vrij podium met 

Gentse inslag"   
   16.00u:    F-Rent   
   18.00u:    Otherwise   
   20.00u:    Mother Mercury   
   22.30u:    Praga Kahn   
   23.59u:    Sono music by DJ Alex en DJ Tom    
   00.05u:    Michael Schack   

       Sint-Baafsplein   

   Onder de Draak vzw  

   Main Stage   
   17.00u:    Ploegvoorstelling KAA Gent Ladies 

seizoen 2019-2020    
 18.00u:    Ploegvoorstelling KAA Gent 

seizoen 2019-2020    
 19.30u:    Swoop    
 21.15u:    Green Onions    
 23.15u:    Biezebaaze     
   The Brewery   
   14.00u:    Dragon Fest - DJ contest    
 01.00u:    Jean S     

       Sint-Bavo Huma-

niora - Reep 4   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

   Aperitief- en theeconcerten   

   11.00u:    Michael Lanzo en David Vandyck    
 16.00u:    Michael Lanzo en David Vandyck       

     Sint-Veerleplein   

   Gentse Regioclub vzw  
   13.30u:    Dirk Bauters Revue met Vanessa 

Chinitor   
   18.30u:    Louie Louie   
   22.00u:    Black Men   

       Vlasmarkt   

   Vlasmarkt vzw  
   Discobar Uw Vader   
   21.00u:    Ghostdogs Radio    
 23.00u:    Discobar Galaxie    
 01.30u:    Rakesh aka Black Jack 9000    
 03.30u:    Vanilla Tice & Nick Amen    
 05.30u:    Fred Kandi       

     Vrijdagmarkt   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  
   14.00u:    Foor Vrijdagmarkt   

       Walter De Buckplein   

   Trefpunt Festival  
   15.00u:    De Straatschenders   
   16.30u:    Allez Chantez   
   19.00u:    MC Deevie & The Kappiting   
20.00u:   Gentse zangstonde   
   20.30u:    Proyecto Secreto feat. Lien De 

Greef & Paola Marquez   
   22.00u:    Belpop Bonanza   
   02.00u:    DJ Bobby Ewing   

       Watersportbaan   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  
   Parking Yachtdreef   
   Feest- en avondmarkten   
   17.00u:    Markt Watersportbaan       

       Willem de Beersteeg   

   cirQ vzw  
   Parking Arteveldehogeschool   
   15.00u:    Batastunt     

       Woodrow Wilsonplein   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  
   Zuidpark   
   13.00u:    Gentopia     



ZAKMAN
Jo Van Damme
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Regie: Frank Van Laecke
Muziek: Steven Prengels

Reservatie: 09 267 28 28
of www.minard.be Vernieuwd Gents Volkstoneel

Gentse Feesten 2019 in Minard

van 19 t/m 28 juli om 20u00,

zondag 28 juli ook om 15u. 
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         Dinsdag 
23 juli 2019 

 Gratis optredens op deze pleinen 

   Baudelohof   

   Trefpunt Festival  

   Baudelohof   
   15.00u:    Lékip Dance - Kids dance    
 16.00u:    Capriool - Renaissance en middel-

eeuwse dans     
 17.00u:    Shoonya - Indische hedendaagse 

dans    
 18.00u:    De Ruh - Oosterse dans    
 19.00u:    Slovaakse Roma dans    
 20.30u:    Ten Gipsy Devils    
 22.30u:    Etnorom    
 00.00u:    DJ Wim Ronse     

   Salsabar   
   19.00u:    Etage Tropical - Semba    
 20.00u:    Baila Tropical - Cubaanse Salsa     

   Spiegeltent   
   14.30u:    Es 'ter iets te doen misschien 

AVS opname    
 18.30u:    Jonge Wolven    
 19.30u:    Jonge Wolven     

   LouisLou presents   

   20.30u:    Snelle en trage swing met LouisLou    
 21.30u:    Jake Walker    
 23.00u:    LouisLou’s cabaret    
 23.10u:    Pops & wops    
 00.30u:    LouisLou’s cabaret     
 00.40u:    Swing Jam    
 01.30u:    DJ Michael       

       Beverhoutplein / 

Place Musette   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

   Bij Sint-Jacobs   
   Andere markten   

   12.00u:    Prondelmarkt - markt in 
tweedehandswaren       

     Uitbureau Gent vzw  

   21.00u:    Les Amis de Derek: Citron Bleu & 
Derek & Renaud    

       Emile Braunplein   

   Mardi Gras  

   12.00u:    Festival Begins   
   12.00u:    Live Bands, DeeJays & Chill   
   20.30u:    Parade with all the artists   
   21.00u:    Limbo Contest & Free Masks!   
   21.30u:    Headliner Live Band plus 

guest singers   
   22.30u:    DJ’s & Special Acts all night: 

Boylesque Creatures, Fire Big 
Show, Rainbow Queens,
Wet & Wild Bar   

   23.55u:    The Mardi Gras Beads tradition   

       François Laurent-

plein / Luisterplein   

   Uitbureau Gent vzw  
   11.00u:    Feel The Groove of New Orleans: 

Norbert Detaeye Solo   
   13.00u:    Puppetbuskers figurentheater 

Bence Sarkadi (H)  “Marionnettes 
de Budapest”   

Luisterplein {h}erkent Talent: 

   14.15u:    Saturday Pool Gang   
   16.30u:    Sons Of Sirius   
   17.30u:     Mother T & The Chicks Trio   

   20.00u:    Old Earth Jazz   
   21.30u:    Patrick Riguelle & Apollo Music 

Experience ‘The Juliet Letters’   
   23.15u:    Guy Swinnen Theater   

       Groentenmarkt   

   Happy Days vzw  
   19.20u:    Kurt Burgelman   
   21.20u:    Hang The Deejay   
   00.10u:    Dr Fred & The Medicine Men   

       Korenlei-Graslei   

   Polé Polé Festival  
   19.00u:    Naft   
   21.00u:    Dubioza Kolektiv   
   22.30u:    TLP aka Troubleman & Friends   

       Korenmarkt   

   Kon. Dekenij Korenmarkt  
   12.30u:    Billy & Bloomfish   
   14.00u:    Hot on the Highway   
   14.00u:    S.M.A.K. is te klein ! Familie-

workshop in de Sint-Niklaaskerk   
   16.00u:    M-Peg   
   18.00u:    Switch Corona   
   20.00u:    Bolaert & Melaerts   
   22.30u:    Yo Yo Men Tribute   
   23.59u:    Sono music by DJ Alex en DJ Tom    

       Kouter   

   Boomtown Festival  
   18.00u:    Emy   
   19.20u:    Josephine   
   20.50u:    Stikstof   
   22.30u:    Charlotte Adigéry   

       Sint-Baafsplein   

   Onder de Draak vzw  
   Main Stage   
   17.00u:    Pure for Fun    
 18.45u:    Magnet Party Coverband    
 20.45u:    De Geest    
 23.00u:    Christoff & Lindsay     

   The Brewery   
   14.00u:    Dragon Fest - DJ contest    
 00.30u:    Les Mecs Eclectics     

       Sint-Bavo Huma-

niora - Reep 4   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

   Aperitief- en theeconcerten   

   11.00u:    Frank & Christel Galan    
 16.00u:    Frank & Christel Galan       

     Sint-Veerleplein   

   Gentse Regioclub vzw  
   13.30u:    Dirk Bauters Revue met Vanessa 

Chinitor   
   18.30u:    Rebaund   
   22.00u:    U2Be   

       Vlasmarkt   

   Vlasmarkt vzw  

   Rebel Rebel   

   21.00u:    Democrazy On Air    
 23.00u:    The Craze    
 01.30u:    Sons of Stephen    
 01.30u:    Stn Mth Kwntn    
 05.30u:    Coolsaet       

     Vrijdagmarkt   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  
   14.00u:    Foor Vrijdagmarkt   

       Walter De Buckplein   

   Trefpunt Festival  
   15.00u:    De Straatschenders   
   16.30u:    De Gentse Karavaan   
   19.00u:    King Zepha   
   20.00u:    Gentse zangstonde  
   20.15u:    Compro Oro + Murat Ertel   
   21.15u:    DAM   
   22.40u:    All City All Star Jam ft. DJ Graz-

zhoppa, Kunde, Zami, Mel Ross, 
Crapulax, Ypsos and many more   

       Willem de Beersteeg   

   cirQ vzw  

   Parking Arteveldehogeschool   
   15.00u:    Batastunt     

       Woodrow Wilsonplein   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

   Zuidpark   
   13.00u:    Gentopia     
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         Woensdag 
24 juli 2019 

 Gratis optredens op deze pleinen 

   Baudelohof   

   Trefpunt Festival  

   Baudelohof   

   15.00u:    De Ingang - Flamenco Kinderen    

 16.00u:    De Ruh - Marokkaanse dans    

 17.00u:    Pure - Hip Hop    

 18.00u:    Teuta - Tribal fusion bellydance    

 20.30u:    Hiphop / swing    

 22.30u:    Hiphop / swing     

   LouisLou presents   

   19.30u:    LouisLou - Urban Dance    

 20.30u:    Reverent Juke    

 22.00u:    LouisLou’s Urban Madness    

 22.30u:    Soulfunk Deluxe Jam Band    

 00.00u:    DJ Stompin Stoff       

   Salsabar   

   19.00u:    Polariteit - Milonga    

 20.00u:    Stijn & Léa - Braziliaanse Zouk      

   Spiegeltent   

   14.30u:    Es 'ter iets te doen misschien 
AVS opname    

 18.30u:    Jonge Wolven    

 19.30u:    Jonge Wolven     

   Circusplaneet presents   

   22.30u:    Planeet Sierk Late Night    

 00.00u:    Planeet Sierk Late Night       

       Beverhoutplein / 

Place Musette   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

   Bij Sint-Jacobs   

   Andere markten   

   12.00u:    Prondelmarkt - markt in 
tweedehandswaren       

     Uitbureau Gent vzw  

   21.00u:    Les Amis de Derek: 
Rony Verbiest trio   

       Emile Braunplein   

   Mardi Gras  

     12.00u:    Live Bands, DeeJays & Chill   

   20.30u:    Parade with all the artists   

   21.00u:    Limbo Contest & Free Masks!   

   21.30u:    Headliner Live Band plus 
guest singers   

   22.30u:    DJ’s & Special Acts all night: 
Boylesque Creatures, Fire Big 
Show, Rainbow Queens,
Wet & Wild Bar   

   23.55u:    The Mardi Gras Beads tradition   

       François Laurent-

plein / Luisterplein   

   Uitbureau Gent vzw  

   11.00u:    Feel The Groove Of New Orleans: 
Jake Walker Band   

   13.00u:    Puppetbuskers figurentheater Cie 
Dès Demain (Fr) "Ce qui devien-
nent les choses"   

     Luisterplein {h}erkent Talent: 

14.15u:  't Mouvement   
   15.30u:    Abstract Inc.    
   16.30u:    Eclectiv   
   17.30u:    Ireen Beke Group   

   20.00u:    RD RAW   
   21.30u:    Roland Van Campenhout ‘Folk-

songs from a Non-Existing Land’   
   23.15u:    Patrick Riguelle, Guy Swinnen, 

Gertjan Van Hellemont, Bjorn 
Eriksson, Piet De Pessemier   

       Groentenmarkt   

   Happy Days vzw  

   19.20u:    Chris Corn   
   21.20u:    Ontpopt   
   00.10u:    Nerveus   

       Korenlei-Graslei   

   Polé Polé Festival  

   19.00u:    Kosmo Sound   
   21.00u:    Inner Circle   
   22.30u:    We The People   

       Korenmarkt   

   Kon. Dekenij Korenmarkt  

   11.30u:    Tans / Vandenhoudt   
   14.00u:    Raf Violi Discoshow   
   14.00u:    S.M.A.K. is te klein ! Familiework-

shop in de Sint-Niklaaskerk   
   16.00u:    Swing Supply   
   18.00u:    Cherry Divine   
   20.00u:    Millie Vanillie ❤ the 90’s! Grootste 

openlucht 90’s party van het land 
op de Korenmarkt !   

   23.59u:    Sono music by DJ Alex en DJ Tom    

       Kouter   

   Boomtown Festival  

   18.00u:    Raman   
   19.20u:    Black Leather Jacket   
   20.50u:    Sons   
   22.30u:    Clement Peerens Explosition   

       Sint-Baafsplein   

   Onder de Draak vzw  

   Main Stage   
   17.00u:    Jacky Jane    
 18.45u:    Tjeeventig    
 21.00u:    The Skyblasters    
 23.15u:    Les Truttes: 

the people's party part 2    
   The Brewery   
   14.00u:    Dragon Fest - DJ contest     
01.00u:   discobar Allmusic - DJ Derrick   

       Sint-Bavo Huma-

niora - Reep 4   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

   Aperitief- en theeconcerten   

   11.00u:    John Terra en Amaryllis 
Temmerman    

 16.00u:    John Terra en Amaryllis 
Temmerman       

     Sint-Veerleplein   

   Gentse Regioclub vzw  

   13.30u:    Dirk Bauters Revue met 
Vanessa Chinitor   

   18.30u:    Dhont & The Hitmen   
   22.00u:    Partie Party   

       Vlasmarkt   

   Vlasmarkt vzw  

   Sexy Time   

   21.00u:    Freestyle Fusion    
 23.00u:    Duuub    
 01.30u:    Black Mamba    
 03.30u:    Eagl    
 05.30u:    Soul Shakers       

     Vrijdagmarkt   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

   14.00u:    Foor Vrijdagmarkt   

       Walter De Buckplein   

   Trefpunt Festival  

   15.00u:    De Straatschenders   
   16.30u:    A La Rum   
   19.00u:    Bai Kamara Jr.   
20.00u:   Gentse zangstonde   
   20.30u:    Amadou & Mariam   
   22.30u:    Selda   
   00.30u:    T.K. Russell   
   02.00u:    DJ Maga Bo   

       Willem de Beersteeg   

   cirQ vzw  

   Parking Arteveldehogeschool   
   15.00u:    Batastunt     

       Woodrow Wilsonplein   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

   Zuidpark   
   13.00u:    Gentopia     

R



KOMMIL FOO  OOGST

GENTSE FEESTEN
24 juli tem 27 juli, 20u30

WWW.CAPITOLE-GENT.BE
070 345 345

(MAX. 0,3€/MIN)

WWW.KOMMILFOO.BE
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Sint Jacobskerk, bij St Jacobs, Gent
Elke dag open van 11u00 tot 23u00

Expo Koenraad Tinel
tekeningen en sculpturen

Gratis aperitiefconcert
elke dag om 11u00
klassieke muziek met o.a. Koenraad 
Tinel, Frank Agsteribbe, Guido De Neve, 
Patrick Beuckels, Desquinquartet, Frauke 
Elsen, Kristiaan Seynhaeve .. .

Gratis gegidste rondleiding 
ma / woe / vrij - 14u00  
di / do - 14u00 speciaal voor kinderen

Misvieringen
zondag 21/7 - 18u30 - Gentse mis
zondag 28/7 - 18u30 - Pelgrimsmis

Doorlopend bar met hapjes en drank
www.jacobusgent.be
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Kalversteeg 1E

9000 Gent
0493 97 60 15

Di - Za  11.00 - 18.00

Zo & Ma gesloten

verkoop op consignatie

602302E9
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         Donderdag 
25 juli 2019 

 Gratis optredens op deze pleinen 

   Baudelohof   

   Trefpunt Festival  

   Baudelohof   
   15.00u:    The Spot - Break & Hiphop 

Kids & Teens    

 16.00u:    Crazy Legs - Lindy Hop    

 17.00u:    De Ingang - Zumba    

 18.00u:    Maya Sapera - Dance Compagnie 
Bollywood    

   19.00u:    Oba Guiné - Forró    

 20.30u:    Anavantou!    

 22.30u:    Azmari    

 00.00u:    DJ Radio Martiko     

   Circusvloer   
   15.00u:    Capoeira Workshop & Open Roda     

   Salsabar   
   19.00u:    Etage Tropical - Cubaanse Salsa    

 20.00u:    Baila Tropical - Chachacha 
en salsa     

   Spiegeltent   
   14.30u:    Es 'ter iets te doen misschien 

AVS opname    

 18.30u:    Jonge Wolven    

 19.30u:    Jonge Wolven    

 20.30u:    The Lunatics Comedy Club    

 21.30u:    The Lunatics Comedy Club    

 22.30u:    The Lunatics Comedy Club    

 23.30u:    Zulema    

 01.00u:    Kozmotron     

       Beverhoutplein / 

Place Musette   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

   Bij Sint-Jacobs   
   Andere markten   

   12.00u:    Prondelmarkt - markt in tweede-
handswaren       

     Uitbureau Gent vzw  

   21.00u:    Les Amis de Derek: 
Hannelore & Pieter   

       Emile Braunplein   

   Mardi Gras  

     12.00u:    Live Bands, DeeJays & Chill   

   20.30u:    Parade with all the artists   

   21.00u:    Limbo Contest & Free Masks!   

   21.30u:    Headliner Live Band plus 
guest singers   

   22.30u:    DJ’s & Special Acts all night: 
Boylesque Creatures, Fire Big 
Show, Rainbow Queens,
Wet & Wild Bar   

   23.55u:    The Mardi Gras Beads tradition   

       François Laurent-

plein / Luisterplein   

   Uitbureau Gent vzw  
   11.00u:    Feel The Groove of New Orleans: 

Ghent New Orleans Band 
(ft. Norbert Detaeye)   

   13.00u:    Puppetbuskers figurentheater Cie 
Cie Les Mains Libres (Fr) "Infimes 
débordements"   

   Luisterplein {h}erkent Talent: 
14.15u: Wervikse Bigband   
   16.30u:    Tendans   
   17.30u:    De Straatschenders   

20.00u:    Secretofamusician   
   21.30u:    Jan Dewilde ‘Hèhè! Wat een Jan!’   
   23.15u:    Diamonds on the Rocks   

       Groentenmarkt   

   Happy Days vzw  
   19.20u:    Starshifter   
   21.20u:    Duplicate   
   00.10u:    Dhont & The Hitmen   

       Koningin Maria 

Hendrikaplein   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  
   Sint-Pietersstation   
   Feest- en avondmarkten   

   15.00u:    Markt Sint-Pietersstation       

       Korenlei-Graslei   

   Polé Polé Festival  
   19.00u:    Gloria Boateng   
   21.00u:    To be announced   
   22.30u:    DJ Gato Preto   
   00.30u:    Soul Shakers   

       Korenmarkt   

   Kon. Dekenij Korenmarkt  
   11.30u:    Willy & Walter's Balmobiel   
   14.00u:    S.M.A.K. is te klein ! Familiework-

shop in de Sint-Niklaaskerk   
   14.00u:    The Man in Black   
   16.00u:    Elysian Gates   
   18.00u:    Circle Unbroken   
   20.00u:    Ten Feet from Stardom   
   22.30u:    Laura Tesoro   
   23.59u:    Sono music by DJ Alex en DJ Tom    

       Kouter   

   Boomtown Festival  
   18.00u:    Calicos   
   19.20u:    Mooneye   
   20.50u:    Maurits Pauwels   
   22.30u:    Ertebrekers   

       Sint-Baafsplein   

   Onder de Draak vzw  
   Main Stage   
   17.00u:    Switch Corona    
 18.45u:    Patrick Cuyvers & Jan de Bruijn 

Bluesband ft Jolien Thijs    
 21.00u:    Boulevard Vinyl    
 22.45u:    De Nacht van de Regenboog /

Roze donderdag met DJ T.O.O.N. 
& the Lovebaet    

   The Brewery   
   14.00u:    Dragon Fest - DJ contest     
01.00u:   DJ Enko  

       Sint-Bavo Huma-

niora - Reep 4   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  
   Aperitief- en theeconcerten   
   11.00u:    Lissa Lewis en Luc Steeno    
 16.00u:    Lissa Lewis en Luc Steeno       

     Sint-Veerleplein   

   Gentse Regioclub vzw  
   13.30u:    Dirk Bauters Revue met 

Vanessa Chinitor   
   18.30u:    The Ad Hoc Band   
   22.00u:    AB Nono   

       Vlasmarkt   

   Vlasmarkt vzw  
   Shahtar   
   21.00u:    Rubadub Sharp     
 22.00u:    Sticky Fingers    
 23.00u:    Frankysoo    
 01.30u:    Black Frank    
 03.30u:    Faisal & Hakim Chatar    
 05.30u:    Imran & Nadiem Shah       

     Vrijdagmarkt   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  
   14.00u:    Foor Vrijdagmarkt   

       Walter De Buckplein   

   Trefpunt Festival  
   16.00u:    Vaya Con Elya   
   17.15u:    Vaya Con Elya   
   19.00u:    Olaf Inviteert   
 20.00u:    Gentse zangstonde   
   20.30u:    75 jaar Roland & Friends   

Louislou presents  

   22.30u:    Lester’s Blues     
00.00u:   Louislou’s showtime   

       Willem de Beersteeg   

   cirQ vzw  
   Parking Arteveldehogeschool   
   15.00u:    Batastunt     

       Woodrow Wilsonplein   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  
   Zuidpark   
   13.00u:    Gentopia     
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Proef de kracht  

van de natuur 

onder de Kouter

Versmarkt met 10 ambachten:  

beenhouwers, visboeren,  

kaasspecialisten, bakkers, wijnkenners…  

Je vindt er kwaliteitsvolle producten  

in hun meest pure vorm.
Elke dag open  

van 10 tot 18.30 u.  

(Cuit al vanaf 8 u.) 

Ook op feestdagen

Ontbijt. Lunch. Apero.
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         Vrijdag 
26 juli 2019 

 Gratis optredens op deze pleinen 

   Baudelohof   

   Trefpunt Festival  

   Baudelohof   
   15.00u:    De Ingang - Breakdance for kids    
 16.00u:    Maya Sapera Dance compagnie- 

Kalbeliya    
 17.00u:    Tapdance - Tap dans    
 18.00u:    Kiff Dance Academy - Afrohouse      
   Boombal presents   

   19.30u:    Dansinitiatie Boombal    
 20.30u:    Variomatic    
 22.30u:    B-Road Bastards     
 00.00u:    DJ AfriKali       
   Circusvloer   
   15.00u:    Logos - StapStrument     
   Salsabar   
   19.00u:    Shoonya - Bachata    
 20.00u:    Etage Tropical - Cubaanse Salsa      
   Spiegeltent   
   14.30u:    Es 'ter iets te doen misschien 

AVS opname    
 18.30u:    Jonge Wolven    
 19.30u:    Jonge Wolven     
   Auw La invites   

   20.30u:    Poëzie met  Arno Van Vlierberghe, 
Hind Eljadid, Dominique De 
Groen, Tijl Nuyts and many more    

 01.00u:    DJ Audio Crusaders       

       Beverhoutplein / 

Place Musette   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

   Bij Sint-Jacobs   
   Andere markten   

   12.00u:    Prondelmarkt - markt in 
tweedehandswaren       

     Uitbureau Gent vzw  
   21.00u:    Les Amis de Derek: Mich Van 

Hautem & Erwin Van Ligten   

       Centrum   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  
   20.30u:    46ste Rondgang van de Gilde 

van de Stroppendragers en 
Keizer Karel Gent vzw   

       Emile Braunplein   

   Mardi Gras  
     12.00u:    Live Bands, DeeJays & Chill   
   20.30u:    Parade with all the artists   
   21.00u:    Limbo Contest & Free Masks!   
   21.30u:    Headliner Live Band plus 

guest singers   
   22.30u:    DJ’s & Special Acts all night: 

Boylesque Creatures, Fire Big 
Show, Rainbow Queens,
Wet & Wild Bar   

   23.55u:    The Mardi Gras Beads tradition   

       François Laurent-

plein / Luisterplein   

   Uitbureau Gent vzw  

   11.00u:    Feel The Groove of New Orleans: 
The Julians's New Orleans Jazz 
Friends   

   13.00u:    Puppetbuskers figurentheater Irene 
Vecchia (I) "Pulchinella"   

     Luisterplein {h}erkent Talent: 

14.15u:  Tasty Town Big Band   
   15.30u:    Your Favourite House-Garden-Kit-

chen Orchestra   
   16.30u:    Nina Kortekaas Project   
   17.30u:    VenturiEFFECT   

   20.00u:    Between Bars   
   21.30u:    The Golden Glows present ‘the 

Anthology of American Folk Music’   
   23.15u:    Wannes Cappelle, broeder 

Dieleman en Frans Grapperhaus 
“dit is de bedoeling”   

       Groentenmarkt   

   Happy Days vzw  

   19.20u:    Kurt Burgelman   
   21.20u:    Smashdance   
   00.10u:    Tracy Lane   

       Korenlei-Graslei   

   Polé Polé Festival  

   19.00u:    The Grassroots Movement   
   21.00u:    Broederliefde   
   22.00u:    Black Mamba / DJ Kobalt / 

Catwar & Lillihell   

       Korenmarkt   

   Kon. Dekenij Korenmarkt  

   11.30u:    't Gents Cabaret   
   14.00u:    S.M.A.K. is te klein ! Familie-

workshop in de Sint-Niklaaskerk   
   14.00u:    TalGent voor 65plussers   
   16.00u:    Pigtail   
   18.00u:    Prozak   
   20.00u:    Minneapolis   
   22.30u:    Mr. Nice   
   23.59u:    Sono music by DJ Alex en DJ Tom    

       Kouter   

   Boomtown Festival  

   17.40u:    Hyper   
   19.00u:    Monkey Juice   
   20.20u:    Rhea   
   21.50u:    The Kids   
   23.30u:    De Mens   

       Sint-Baafsplein   

   Onder de Draak vzw  

   Main Stage   
   17.00u:    Birthe & Band    
 19.00u:    Sitting Ducks    
 21.00u:    Pussy Willow    
 22.45u:    De Tijdloze Party  met 

DJ Dirk Stoops    
   The Brewery   
   14.00u:    Dragon Fest - DJ contest    
 01.00u:    B-Major   

       Sint-Bavo Huma-

niora - Reep 4   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  
   Aperitief- en theeconcerten   
   11.00u:    Eveline Cannoot en Danny Fabry 

met danseressen    
 16.00u:    Eveline Cannoot en Danny Fabry 

met danseressen       

     Sint-Veerleplein   

   Gentse Regioclub vzw  
   13.30u:    Dirk Bauters Revue met Vanessa 

Chinitor   
   18.30u:    Chris Corn   
   22.00u:    Rolling The Stones   

       Vlasmarkt   

   Vlasmarkt vzw  
   Veestdag met Fedett   
   21.00u:    Thank God It's Friday    
 23.00u:    Bafana    
 02.00u:    Red D    
 05.00u:    A Local Hero       

     Vrijdagmarkt   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  
   Markten nieuwe koopwaar   
   07.00u:    Markt Vrijdagmarkt       
   14.00u:    Foor Vrijdagmarkt   

       Walter De Buckplein   

   Trefpunt Festival  
   16.00u:    Quarteto Choro Brasileiro   
   17.00u:    Quarteto Choro Brasileiro   
   19.00u:    Yousef Al Iraqi   
 20.00u:    Gentse zangstonde   
   20.30u:    Mehdi Nassouli  
 22.00u:    Daraa Tribes   
   23.30u:    Orchestre National de Barbès   
01   .00u:    Seekaman  
02 .00u:    DJ De Rudies  

       Willem de Beersteeg   

   cirQ vzw  
   Parking Arteveldehogeschool   
   15.00u:    Batastunt     

       Woodrow Wilsonplein   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  
   Zuidpark   
   13.00u:    Gentopia     
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SCHOORSTEENPROBLEMEN?
Vocht Of  Bruine Vlekken

Geen of  onvoldoende trek

Rook reuk

Terugslag - Barsten

Condensatie bij nieuwe ketels

Om een bijkomende schoorsteen te plaatsen

Reinigen alle schoorstenen

voor al deze problemen

hebben we een oplossing

Gratis nazicht en prijsbestek

info@dewaelsche-zonen.be

Dewaelsche & zonen bvba

09  225 47 75

-Schoorsteenkappen

-Verschillende modellen

-Op maat gemaakt

602417E9

Tijdens de Gentse Feesten  
vieren wij ons 5 jarig bestaan

Vrijdag 19- Zaterdag 20 juli 
barbecue vanaf 18 u. 

Zondag 21 juli barbecue vanaf 12 u.
Tijdig reserveren www.gillisgent.be

09/391 66 11 

Restaurant GILLIS
Hoogstraat 23 

9000 Gent
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         Zaterdag 
27 juli 2019 

 Gratis optredens op deze pleinen 

   Baudelohof   

   Trefpunt Festival  

   Baudelohof   
   15.00u:    Lékip Dance - Kids dance     
 16.00u:    Petra's D.A.N.C.E - Rock-a-Robic    
 17.00u:    The Spot - Dance Hall    
 18.00u:    Makurah - Afrikaanse dans 

met live percussie     
   LouisLou presents   

   19.30u:    Swing Patterns - Lindy Hop    
 20.30u:    Les Croissants Belges    
 22.00u:    LouisLou's performance time met 

The Cherry Dots en Leni & Colette    
 22.30u:    The Nola Dance Hall Shakers    
 00.00u:    DJ Swing-Jock-Phil-The-Bastard       
   Circusvloer   
   15.00u:    Flow De Gand - Parkour Workshop     
   Salsabar   
   19.00u:    Kiff Dance Academy - Kizomba     
 20.00u:    Etage Tropical - Merengue     
   Spiegeltent   
   14.30u:    Es 'ter iets te doen misschien AVS 

opname    
 18.30u:    Jonge Wolven    
 19.30u:    Jonge Wolven     
   De Koer presents   

   20.30u:    Jean D.L. & Karen Willems    
 22.00u:    Frankie    
 23.30u:    Slumberland    
 01.00u:    Paard       

       Beverhoutplein / 

Place Musette   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

   Bij Sint-Jacobs   
   Andere markten   

   12.00u:    Prondelmarkt - markt in 
tweedehandswaren       

     Uitbureau Gent vzw  

   21.00u:    Les Amis de Derek: Marquito Velez 
& Emre Gültekin / Derek & 
Luiz Márquez    

       Emile Braunplein   

   Mardi Gras  

     12.00u:    Live Bands, DeeJays & Chill   
   20.30u:    Parade with all the artists   
   21.00u:    Limbo Contest & Free Masks!   
   21.30u:    Headliner Live Band plus 

guest singers   
   22.30u:    DJ’s & Special Acts all night: 

Boylesque Creatures, Fire Big 
Show, Rainbow Queens,
Wet & Wild Bar   

   23.55u:    The Mardi Gras Beads tradition   

       François Laurent-

plein / Luisterplein   

   Uitbureau Gent vzw  

   11.00u:    Feel The Groove of New Orleans: 
Dixieland Street Band   

   13.00u:    Puppetbuskers figurentheater 
Hocus Pocus Théâtre (UK) 
“Like a Tree”   

   Luisterplein {h}erkent Talent: 

 14.15u:   The Swing Time Society   
   15.30u:    Trio Pletenitsa   
   16.30u:     Duo Gestrikt   
   17.30u:    Seven Sisters   

       20.00u:    Faran Flad   
   21.30u:    Micheline Van Hautem ‘A La Carte’   
   23.15u:    Dirk Blanchart   

       Groentenmarkt   

   Happy Days vzw  

   19.20u:    No Problems   
   21.20u:    Hard To Handle   
   00.10u:    Hang The Deejay   

       Korenlei-Graslei   

   Polé Polé Festival  

   17.00u:    Seagulls   
   19.00u:    Nikanor   
   21.00u:    Orkesta Mendoza   
   22.30u:    Acido Pantera   
   00.30u:    DJ El Cis   

       Korenmarkt   

   Kon. Dekenij Korenmarkt  

   11.30u:    't Gents Cabaret   
   14.00u:    Stampen en Dagen   
   16.00u:    Checkpoint Charlie   
   18.00u:    Hermitage   
   20.00u:    Prima Nocta   
   22.30u:    Coco jr. & The All Stars XL   
   23.59u:    Sono music by DJ Alex en DJ Tom    

       Kouter   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

   Andere markten   

   07.00u:    Bloemenmarkt       
   Boomtown Festival  

   15.30u:    Kapitein Winokio   
   17.40u:    Gilman   
   19.00u:    Laguna   
   20.20u:    Vito   
   21.50u:    Faces on TV   
   23.30u:    Warhola   

       Sint-Baafsplein   

   Onder de Draak vzw  

   Main Stage   
   17.00u:    Gents Universitair 

Harmonie Concert    
 19.15u:    Fernant Zeste    
 21.00u:    Tribute Amy Winehouse    
 22.15u:    Nacht van de Plansjee met DJ Rik     
   The Brewery   
   14.00u:    Dragon Fest - DJ contest    
 01.00u:    Monsieur B     

       Sint-Bavo Huma-

niora - Reep 4   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

   Aperitief- en theeconcerten   

   11.00u:    Udo    
 16.00u:    Udo       

     Sint-Veerleplein   

   Gentse Regioclub vzw  

   13.30u:    Dirk Bauters Revue met 
Vanessa Chinitor   

   18.30u:    MPeg   
   22.00u:    Dave & Danny   

       Vlasmarkt   

   Vlasmarkt vzw  

   DJ School   

   21.00u:    Charged Radio    
 23.00u:    Jonas Lion    
 01.30u:    Jean Le Rouge    
 03.30u:    El Gringo    
 05.30u:    Dj Davidov       

     Vrijdagmarkt   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

   14.00u:    Foor Vrijdagmarkt   

       Walter De Buckplein   

   Trefpunt Festival  

   16.00u:    Pablo & Helena   
     19.00u:    John Ghost   
   20.00u:    Gentse Zangstonde   
   20.15u:    Reena Riot   
   21.00u:    Candle Bags   
   21.40u:    Peer   
   23.00u:    Uma Chine   
   23.50u:    La Jungle   
   00.45u:    Endlingr   
   01.15u:    Throes & The Shine   
   02.45u:    DJ Sweppes   

       Willem de Beersteeg   

   cirQ vzw  

   Parking Arteveldehogeschool   
   15.00u:    Batastunt     

       Woodrow Wilsonplein   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

   Zuidpark   
   13.00u:    Gentopia     
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         Zondag 
28 juli 2019 

 Gratis optredens op deze pleinen 

   Baudelohof   

   Trefpunt Festival  

   Baudelohof   

   15.00u:    Dance-Revolution VZW Urban dan-
ce    

 16.00u:    De Ingang - Oriëntaalse dans    

 17.00u:    De Ruh - Dabke    

 18.00u:    Shoonya - Bollywood dance    

 19.00u:    De Magische Stem - 
Horo dans workshop    

 20.30u:    Strune    

 22.30u:    Csángálló    

 00.00u:    Rebel Up / Sebcat     

   Circusvloer   

   15.00u:    Logos - Pneumafoon     

   Salsabar   

   19.00u:    Shoonya - Salsa    

 20.00u:    Lékip Dance - Argentijnse Tango     

   Spiegeltent   

   14.30u:    Es 'ter iets te doen misschien AVS 
opname     

   Scratch+Snuff presents   

   20.30u:    DJ Grotmodder    

 21.00u:    Heisa    

 22.00u:    DJ François Du Painlait    

 23.00u:    Don Kapot    

 00.00u:    DJ Grotmodder    

 01.00u:    Elefant       

       Beverhoutplein / Place 

Musette   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

   Bij Sint-Jacobs   

   Andere markten   

   12.00u:    Prondelmarkt - markt in 
tweedehandswaren       

     Uitbureau Gent vzw  

   21.00u:    Les Amis de Derek: Bal Musette   

       Emile Braunplein   

   Mardi Gras  

     12.00u:    Live Bands, DeeJays & Chill   

   20.30u:    Parade with all the artists   

   21.00u:    Limbo Contest & Free Masks!   

   21.30u:    Headliner Live Band plus 
guest singers   

   22.30u:    DJ’s & Special Acts all night: 
Boylesque Creatures, Fire Big 
Show, Rainbow Queens,
Wet & Wild Bar   

   23.55u:    The Mardi Gras Beads tradition   

       François Laurent-

plein / Luisterplein   

   Uitbureau Gent vzw  
   11.00u:    Apero Classic met Oost-Vlaams 

Symfonisch Blazersensemble   
   13.00u:    Puppetbuskers figurentheater 

Alauda Teatro (Es) "Cristobal 
Purchinela"   

   14.30u:    Sofie & So Four  
17.30u:   Muzikantenhuis presenteert:

Mustafa Avsar, Daithi Rua & 
Eva De Roovere   

   20.00u:    KARO & Ireen   
   21.30u:    Quinteto Astor 

‘The Piazzolla Project’   
   23.15u:    Sandra Kim, Begir Memeti, 

Marco Z & Band Con Tutti Italiani 
“Bella italia !”   

       Groentenmarkt   

   Happy Days vzw  
   19.20u:    Fijahborn   
   21.20u:    Hammertime   
   00.10u:    Dr Fred & The Medicine Men   

       Korenlei-Graslei   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  
   Predikherenlei, Jacobijnenstraat, Ajuinlei   
   Feest- en avondmarkten   

   10.00u:    Markt van de Lege Portemonnees       
     Polé Polé Festival  
   17.00u:    Tiramisu   
   19.00u:    To be announced    
   21.00u:    Amparanoia   
   22.30u:    Blak Juju   
   00.30u:    Shizzle le Sauvage & B67   

       Korenmarkt   

   Kon. Dekenij Korenmarkt  
   11.30u:    Amazing Bear alias Marc 

Van Renne   
   14.00u:    TalGent " iedereen heeft talent"   
   16.00u:    StunningSuzy   
   18.00u:    Little Kim & Alley Apple 3   
19.45u: Gus Roan - Mo-tar  
   21.00u:    Dries en de Belgen   
   23.00u:    Kaarskensstoet - einde Gentse 

Feesten 2019   
   23.30u:    Jelle Cleymans en zijn El  Bandido's   
   23.59u:    Sono music by DJ Alex en DJ Tom   

       Kouter   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  
   Andere markten   

   07.00u:    Bloemenmarkt       
   19.30u:    Bal 1900   

       Sint-Baafsplein   

   Onder de Draak vzw  
   Main Stage   
   14.00u:    de Drakenclub: Urkie Purkie    
 15.15u:    de Drakenclub: PURE Dansschool    
 17.00u:    KM Moed en Volharding Dender-

houtem ism VLAMO    
 19.15u:    The Man in Black Group    
 21.15u:    Lapdogz    
 23.30u:    Killer Queen     

       Sint-Bavo Huma-

niora - Reep 4   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  
   Aperitief- en theeconcerten   

   11.00u:    Garry Hagger    
 16.00u:    Garry Hagger       

     Sint-Veerleplein   

   Gentse Regioclub vzw  
   13.30u:    Dirk Bauters Revue met 

Vanessa Chinitor   
   18.30u:    Tram 3   
   22.00u:    Never 2 Late   

       Vlasmarkt   

   Vlasmarkt vzw  
   Uitvaart   

   23.00u:    Kinky All Star Dj’s    
 00.00u:    40 Fingers Cartel    
 01.30u:    Dj Koentje    
 03.30u:    Dj Rakesh aka Black Jack 9000    
 05.30u:    Gayrald & Louis Louis       

     Vrijdagmarkt   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  
   14.00u:    Foor Vrijdagmarkt   

       Walter De Buckplein   

   Trefpunt Festival  
   16.00u:    Le Flamand   
20.00u:  Gentse zangstonde    
   20.30u:    Ndugu   
   22.00u:    De Propere Fanfare   
   23.30u:    Magnifico   
   01.00u:    El Cis  
01.30u:   Frente Cumbiero   
   02.30u:    El Cis   
   03.00u:    Babylon Trio   
   04.00u:    Alec & Les Japonaises   
   05.00u:    Kolonel Djafaar   

       Willem de Beersteeg   

   cirQ vzw  
   Parking Arteveldehogeschool   
   15.00u:    Batastunt     

       Woodrow Wilsonplein   

   Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  
   Zuidpark   
   13.00u:    Gentopia     
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  2-ATER Producties   € 
   Fiep heeft haast        van 3 tot 8 jaar 

 Een "gehaaste" beeldende, muzikale voorstelling 
over druk druk druk zijn, het verkeer en tijd nemen 
om iets werkelijk te zien. Tot ineens alles stil staat. 
Wat moet ze nu doen? Ze heeft haast geen idee. Eén 
actrice, een decor van karton en heel veel gekkig-
heid. Reis je mee?  
•  Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €10 (€ 7,50 voor kinderen -9 jaar) 
•  korting voor: KIND   
•  vr. 26 juli van 11u tot 11u40 

       BlinkOut vzw  
   Laden en Lossen voor kids     
 Tijdens de Gentse Feesten biedt BlinkOut vzw een 
aanbod van rust, midden in het feestgewoel. Een 
paar momenten om tot jezelf te komen, om de Fees-
ten nog bewuster, nog intenser te beleven! 
   Creatieve rouwgroep      van 6 tot 12 jaar 
 i.s.m.: Missing you vzw 

 Ben jij je papa, mama, broer, zus, vriend(in) … ver-
loren door een overlijden? Weet je niet goed waar je 
terecht kan met je verdriet? Wil je praten, knutselen 
of spelen met kinderen die ook iemand verloren heb-
ben? Welkom in onze kindergroep (6-12)!   
• BlinkHuis, Vlaanderenstraat 53, 9000 Gent 
•    info & reservaties: BlinkHuis, 0473 24 81 69, 

emmeline@blinkout.be, www.blinkout.be/  
•  Inschrijven: info@missingyou.be 
•    vr. 26 juli van 10u tot 12u 

         Boat in Gent   € 
•   Aanlegsteiger Boat in Gent (Bij Gravensteen 

(50m), onder de knalgele parasol), Kraanlei, 
9000 Gent 

•    info & reservaties: Boat in Gent, 09 330 22 49, 
info@boatingent.be, www.boatingent.be    

 Boottocht met Viggo De Viking + gratis ijsje. 
Duur : 40 minuten.      van 2 tot 12 jaar 

 Viggo de Viking wil de draak bestrijden die zijn lief-
ste Siri heeft ontvoerd. Gelukkig staat hij niet alleen. 

De kids worden zijn Vikingleger en 4 Vikinggoden 
spelen mee: Odin, Thor, Surt en Loki. Reserveren 
mag, maar moet niet. Tickets afhalen tot 15 minuten 
vóór afvaart. 
•  prijs: €8 
•    za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 11u tot 11u40, van 

14u tot 14u40 en van 15u30 tot 16u10 
     De Piratenboot + gratis ijsje. Duur: 
40 minuten      van 2 tot 12 jaar 

 Maat Piraat springt aan boord. Boeven zitten hem 
op de hielen. We gaan per boot op zoek naar een 
geheime schat en hij vertelt onderweg geweldige 
verhalen over zijn wedervaren om zijn droom te ver-
vullen… Reserveren mag, maar moet niet. Tickets af-
halen tot 15 min. vóór afvaart 
•  prijs: €8 
•    za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 13u30 tot 14u10, 

van 15u tot 15u40 en van 17u30 tot 18u10 

       BVBA Sphinx Produktie   € 
   Piccolino filmconcert       
 van 1 tot 8 jaar 
 i.s.m.: Canti Vaganti 

 Canti Vaganti voorziet traditionele Spaanse en Itali-
aanse kinderliedjes uit de film Piccolino van livemu-
ziek & zintuiglijke stimuli. Kinderen genieten van een 
visueel avontuur terwijl de melodie van een fluit, de 
geur van lavendel en zachte regendruppels in hun 
gezicht kriebelen.  
•  Sphinx Cinema, Sint-Michielshelling 3, 9000 Gent 
•    info & reservaties: Sphinx Cinema, 09 225 60 86, 

contact@sphinx-cinema.be, 
www.sphinx-cinema.be/  

•  prijs: €9,50 (€7,50  reductie) 
•  korting voor: KIND   
•  za. 20 juli van 15u tot 15u50 en zo. 21 juli van 

11u tot 11u50 

       Circus Pompom   € 
   Circus Pompom        van 4 tot 11 jaar 

 Anita, directrice van Circus Pompom heeft jarenlange 
ervaring met allround clownerie en zorgt natuurlijk 
ook voor de nodige interactie met een enthousiast pu-
bliek. Zij brengt een combinatie van tovertruuks, hila-
rische clownacts, figuurballonnen, jongleren enz.  
•  Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21, 

9000 Gent   1

•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 
09 233 77 88, www.uitbureau.be  

•  prijs: €10 (€7,50 voor kinderen -11 jaar) 
•  korting voor: KIND   
•  za. 27 juli van 14u tot 15u 

       Circustheater Marco Solo   € 
•   Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be    
 Marco gaat op reis       
 van 4 tot 10 jaar 

 Marco staat meermaals geboekstaafd als wereldre-
cordhouder jongleren in het Guinness Book of Re-
cords. Nu maakt deze acrobaat/jongleur een vrolij-
ke reis naar je fantasie en ontdekken we heel bijzon-
dere dingen en kunstjes. Goeie reis ! 
•  prijs: €10 (€7,50 voor kinderen -11 jaar) 
•    di. 23 juli van 14u tot 15u 
     Het Speciaal Circusfeestje   

    van 5 tot 11 jaar 

 Een hele speciale voorstelling van meervoudig Guin-
ness Wereldrecordhouder-jongleur Marco Bonisimo. 
Hij jongleert o.m. de samba met voetballen en met 
tennisrackets op een veel te hoge eenwieler. Ook het 
publiek kan (als het dat wil) trucs meedoen. Want het 
is feeste! 
•  prijs: €10 (€ 7,50 voor kinderen -12 jaar) 
•  korting voor: KIND   
•  wo. 24 juli van 11u tot 12u 

       Design Museum Gent  
•   Design Museum Gent,

Jan Breydelstraat 5, 9000 Gent 
•    info & reservaties: Design museum Gent (open van 

10u tot 18u), 09 267 99 99, 
designmuseum.publiekswerking@gent.be, 
www.designmuseumgent.be    

 Familiezoektocht: Het Museumspel   
    vanaf 5 jaar 

 Design op kindermaat, daar zorgen onze Playmobil-
figuren voor. Via het Museumspel ontdekken kinde-
ren al spelend onze collectie. Geen ellenlange tek-
sten, maar een zoektocht naar panda’s, piraten en 
koningen die vertellen over hun favoriete object. 
•    vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli van 10u tot 18u 
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     Familiezoektocht: Schatten van 
Vlieg        van 3 tot 12 jaar 

 Dit jaar zijn er maar liefst twee Vliegzoektochten in 
Design Museum Gent! Kleuters helpen de kokkin met 
het verzamelen van allerlei boodschappen door heel 
het museum. Kinderen van de lagere school gaan op 
zoek naar het geheime ingrediënt voor de koekjes 
van mevrouw De Coninck. 
•    vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli van 10u tot 18u 

       Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

 Gentopia      van 0 tot 12 jaar 
 i.s.m.: idee Fiks 

 Het Zuidpark wordt omgetoverd tot Gentopia, het 
kinderdorp met tal van gratis animaties en shows! 
Neem aan de douane je paspoort en stratenplan in 
ontvangst en laat je onderdompelen in een wereld 
waar kinderen baas zijn. We voorzien ouderopvang 
op het terras!  
•  Woodrow Wilsonplein (Zuidpark) 
•     za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 13u tot 19u 

       eduCentrum vzw / Fixxilab   € 

 Workshop STEAM, robotica, story 
telling, 3D-printen & andere STEM-
tools      van 7 tot 12 jaar 

 Kom op ontdekkingstocht in ons digitaal labo! Iedere 
namiddag kan je je creativiteit de vrije loop laten: 
maak een 3D-print, bouw met LEGO een stripverhaal 
of stop-motion filmpje, ontdek de apps op de ipads, 
programmeer onze robots of verdiep je in de wonde-
re wereld van de code!  
•  Restaurant De Abt - zaal boven, Lange Kruisstraat 

4, 9000 Gent 
•   prijs: €15 
•    za. 20 juli en ma. 22 t.e.m. za. 27 juli van 14u tot 

16u30 

       Free-Time vzw - Kinderstraat  

 OASE      van 0 tot 12 jaar 

 In OASE kunnen kinderen en ouders even op adem 
komen in de jungle van de Gentse Feesten. Relax lek-
ker op de Plage Tatoeage, ontdek het blotevoeten-
pad en andere spelen, geniet van een drankje en 
een ijsje op het terras, laat je schminken en ontmoet 
er de onzichtbare papegaai.  
•  Jeugddienst Gent, Kammerstraat 10, 

9000 Gent   1
•  info: Free-Time vzw, 09 224 02 83, 

info@freetime.be, www.freetime.be  
•    za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 14u tot 20u 

       FUS! Improcomedy   € 
   Alles Kapotjes Festival   1      
 i.s.m.: FUS! Improv & Caque Improcomedy 
 Het Alles Kapot Festival is paraat om je te doen la-
chen en een traan van je ogen te stelen! Het brengt 
een schare talenten uit de lage landen samen om 
oud & jong aan het lachen te brengen. Gaande van 
het cabaretières uit Amsterdam tot gerodeerde im-
provisatoren uit het Gentse.  
•  LARF/WISPER Theater, Warandestraat 13, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: Alles Kapot Festival, 

0472 79 39 51, info@fusimprov.be, 
fusimprov.be/alleskapot  

   Buik Vol Roest      van 5 tot 9 jaar 
 i.s.m.: Otoko Club 

 Messen en vorken eet hij op. Van broeken maakt hij 
lasagna. Darledan verkoopt zijn walmende gerech-
ten. En jullie zullen smullen. Zo lekker dat het stinkt! 
•  prijs: €5 
•  korting voor: UitPAS Kansen Tarief   
•  vr. 26 juli van 14u tot 14u40 

     Speel toneel met ons mee      van 5 tot 12 jaar 
 i.s.m.: FUS! Improv & Caque Improcomedy 

 Wat een luie acteurs, zegt men ons al eens. Maar! 
We wachten op jullie ideeën. Anders doen we niets. 
Heb je een idee? Durf jij iets roepen? Of durf je zelfs 
mee het podium op? Ook voor wie gewoon wil kij-
ken (ja dat mag natuurlijk ook) is het lachen en heer-
lijk genieten! 
•  prijs: €5 
•    za. 27 juli van 14u tot 15u10 

         Gent Watertoerist bvba   € 
   Sprookjes op het water 'Boerin Pralina 
en de toverzaadjes'      van 4 tot 8 jaar 
 i.s.m.: Alina Pralina 

 Sprookje 'Boerin Pralina en de toverzaadjes' aan 
boord van een overdekte cabrio boot. De gekke boe-
rin Pralina zaait samen met de kindjes toverzaadjes. 
Ze groeien extra goed als we erbij zingen en dan-
sen! Kindjes leren over gezond eten via dit avontuur.  
•  Aanlegsteiger Gent-Watertoerist, Graslei, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: Gent-Watertoerist, 

09 269 08 69, info@gent-watertoerist.be, 
www.gent-watertoerist.be  

•  prijs: €8 (inclusief gratis biertje per begeleidende 
volwassene) 

•    za. 20 t.e.m. ma. 22 juli van 11u tot 11u45, van 
14u tot 14u45 en van 17u tot 17u45 

     Boottocht met dj initiatie voor 
jongeren van   6 tot 12 jaar 
 i.s.m.: DJ-School, Kuiperskaai Gent 

 Nieuw! dj-initiatie voor jongeren al varend per over-
dekte cabrio boot doorheen de Gentse binnenstad. 
Deze workshop wordt uitgevoerd door DJ-School 
Gent.  
•  Rederij De Gentenaer, Groentenmarkt/Vleeshuis-

brug, 9000 Gent 
•   prijs: €10 
•    za. 20 t.e.m. zo. 21 juli en vr. 26 t.e.m. zo. 28 juli 

van 13u tot 13u45, van 15u tot 15u45 en van 
17u tot 17u45 

     Sprookjes op het water 'De Toverboom 
in het Kabouterbos'      van 4 tot 8 jaar 
 i.s.m.: Alina Pralina 

 Sprookje 'Toverboom in het Kabouterbos' aan boord 
van een overdekte cabrio boot. Aminata gaat naar 
de kabouters om haar zieke longen te genezen. Ze 
helpt hen het afval rond de toverboom, die de lucht 
zuivert, op te ruimen. Met dans en lied is opruimen 
leuk.  
•  Aanlegsteiger Gent-Watertoerist, Graslei, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: Gent-Watertoerist, 

09 269 08 69, info@gent-watertoerist.be, 
www.gent-watertoerist.be  

•  prijs: €8 (inclusief gratis biertje per begeleidende 
volwassene) 

•    vr. 26 t.e.m. zo. 28 juli van 11u tot 11u45, van 
14u tot 14u45 en van 17u tot 17u45 
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       Het Huis van Alijn   € 

•  Het Huis van Alijn, Kraanlei 65, 9000 Gent 
•    info: Huis van Alijn, 09 235 38 00, 

info@huisvanalijn.be, www.huisvanalijn.be    

 Poppentheater met Pierke van Alijn      
 Pierke van Alijn zorgt weer voor avontuur! Het terras 
is open vanaf 14:30. In openlucht (onder partyten-
ten), max 350 plaatsen, vanaf 3 jaar.  
•  reservaties: VZW Uitbureau Gent, 09 233 77 88, 

www.uitbureau.be  
•  prijs: €5 

   Het woud van Asroft      vanaf 3 jaar 

 Joe Bommel, een rijke neef van de burgemeester, 
komt na een lang verblijf in Amerika terug naar zijn 
geboortedorp. Hij koopt het Sparrenbos waar hij als 
kind in speelde en schenkt het aan de gemeente als 
speelpark voor de kinderen. Dat is niet naar de zin 
van Asroft... 
•    za. 20 t.e.m. ma. 22 juli van 15u tot 16u30 

     Billebuts      vanaf 3 jaar 

 De koning krijgt slecht nieuws: er heerst onrust in het 
land. Mensen, dieren, huizen en kostbare voorwer-
pen verdwijnen. De boze tovenaar Billebuts eist dat 
de koning zijn troon afstaat, maar dat is zonder Pier-
ke en zijn vrienden gerekend! 
•    di. 23 t.e.m. wo. 24 juli van 15u tot 16u30 

     Circus Taraboem      vanaf 3 jaar 

 Laslo is jaloers op zijn broer die directeur is van cir-
cus Taraboem. Wanneer hij te weten komt dat zijn 
nichtje een kostbaar halssnoer krijgt voor haar ver-
jaardag, beraamt hij samen met zijn vriend Stanislas 
een plan om het juweel te stelen. Maar Pierke heeft 
alles in de gaten! 
•    do. 25 t.e.m. vr. 26 juli van 15u tot 16u30 

     De betoverde roos      vanaf 3 jaar 

 De koninklijke tuinman wil de rozen snoeien maar 
prinses Elien wil dat niet! Sinds haar geliefde prins 
Floris door de boze tovenaar Tamba in een roos is 

betoverd, mag geen enkele roos in het land afgesne-
den worden. Kan Pierke de tovenaar verslaan en de 
bijzondere roos vinden? 

•    za. 27 t.e.m. zo. 28 juli van 15u tot 16u30 

         Schatten van Vlieg: proef jij wat ik 
proef?        vanaf 4 jaar 

 Ga op speurtocht en ontdek hoe het leven vroeger 
smaakte. Wat stond in je oma’s kindertijd op de ont-
bijttafel? Zag opa’s brooddoos eruit zoals die van 
van jou? Wat was de smaak van feest? En van va-
kantie? Mmm… Laat je smaakpapillen prikkelen! 
Voor kinderen van 4+ en 7+. 

•    vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli van 10u tot 18u 

       Historische Huizen Gent  

   Sint-Pietersabdij      vanaf 5 jaar 

 In de Sint-Pietersabdij organiseren we van 1 juli t/m 
31 augustus een Schattentocht van Vlieg. Aan de 
hand van een kaart gaan de kinderen op zoek naar 
een aantal ontbrekende ingrediënten uit een middel-
eeuws recept.  

•  Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent   1

•    vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli  

       HuisvandeMens Gent   € 
•   HuisvandeMens Gent (Geuzenhuis Gent), Kantien-

berg 9D, 9000 Gent   1

•  info & reservaties: HuisvandeMens Gent, 
09 233 52 26, gent@demens.nu    

 Henna-Tattoos      vanaf 7 jaar 

 Henna-Tattoos met Linda 

•  prijs: €5 

•    vr. 19 juli van 14u30 tot 17u30 

     Kindergrime      vanaf 7 jaar 

 Kindergrime 
•  prijs: €5 
•    wo. 24 juli van 14u30 tot 17u30 
     Workshop Graffiti, Kevin 
Cotrell      vanaf 7 jaar 

 Workshop Graffiti, Kevin Cotrell - maximum 15 per-
sonen, inschrijving verplicht 
•  prijs: €5 
•    wo. 24 juli van 14u30 tot 16u30 

         Industriemuseum   € 
•   Industriemuseum, Minnemeers 10, 9000 Gent   1
•  info: Industriemuseum, 09 323 65 00, 

info@industriemuseum.be, 
www.industriemuseum.be 

 Schatten van Vlieg in het Industriemuseum   
    van 3 tot 12 jaar 

 Vliegt likt z’n pootjes af, want in het Industriemuseum 
kan hij deze zomer snoepen van een smakelijk avon-
tuur! In een museum mag je normaal niet eten of drin-
ken, maar wie met Vlieg in de menukaart duikt, kan 
smullen van een hele reeks fijne opdrachten. Proef jij 
wat Vlieg proeft?  
•   prijs: Museumtoegang (kinderen en Gentenaars 

gratis). 
•  korting voor: Senioren, CityCard, UiTPAS, Leraren-

kaart, Museumpass...   
•  vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli van 10u tot 18u 

     Gezinsworkshop drukken: droge 
naald        vanaf 6 jaar 

 In deze open workshop ontdek je samen met je 
(klein)kinderen de druktechniek ‘droge naald’. Een-
voudig en met een prachtig eindresultaat! Je krast 
jouw tekening in een plexiplaatje, dat je vervolgens 
ininkt en afdrukt met een proefpers. Kom en ga wan-
neer je wil.  
•   prijs: Museumtoegang (kinderen en Gentenaars 

gratis) + €3. 
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•  korting voor: Senioren, CityCard, UiTPAS, Leraren-
kaart, Museumpass...   

•  za. 20 juli, wo. 24 juli en zo. 28 juli van 14u30 
tot 17u 

     Gezinsworkshop drukken: 
linosnede        vanaf 6 jaar 

 In deze open workshop ontdek je samen met je 
(klein)kinderen de druktechniek ‘linosnede’. Voor ie-
dereen een fluitje van een cent én bijzonder mooi! Je 
krast jouw tekening in een stukje linoleum, dat je ver-
volgens ininkt en afdrukt met een proefpers. Kom en 
ga wanneer je wil.  
•   prijs: Museumtoegang (kinderen en Gentenaars 

gratis) + €3. 
•  korting voor: Senioren, CityCard, UiTPAS, Leraren-

kaart, Museumpass...   
•  zo. 21 juli en do. 25 juli van 14u30 tot 17u 

     Gezinsworkshop drukken: monotype 
of monoprint        vanaf 6 jaar 

 In deze open workshop ontdek je samen met je 
(klein)kinderen de druktechniek ‘monotype of mo-
noprint’. Simpel, met een geweldig resultaat! Met 
inkt maak je een tekening op een plaatje, daar leg je 
vervolgens papier op. Zo krijg je jouw unieke teke-
ning! Kom en ga wanneer je wil.  
•   prijs: Museumtoegang (kinderen en Gentenaars 

gratis) + €3. 
•  korting voor: Senioren, CityCard, UiTPAS, Leraren-

kaart, Museumpass...   
•  ma. 22 juli en vr. 26 juli van 14u30 tot 17u 

     Open viltatelier        vanaf 6 jaar 

 Vilten is een oeroude textieltechniek waarbij je wol 
tot vilt omtovert. Ga aan de slag met zeep, wol en 
water en tover je eigen kleurrijke creatie in vilt! Je 
kan op elk moment van de dag instappen. Koop aan 
het museumonthaal een zakje wol en doe lekker mee 
in ons atelier. 
•  prijs: Museumtoegang (kinderen en Gentenaars 

gratis) + zakje wol van €6. 
•  korting voor: Senioren, CityCard, UiTPAS, Leraren-

kaart, Museumpass...   
•  di. 23 juli, do. 25 juli en za. 27 juli van 10u tot 

13u en van 14u tot 17u 

     Gezinsworkshop drukken: blokdrukken op 
papier en textiel        vanaf 6 jaar 

 In deze open workshop ontdek je samen met je 
(klein)kinderen de druktechniek ‘blokdrukken’. Een 
makkie, met verbluffend resultaat! Je gaat aan de 
slag met enkele oude blokdrukken en maakt kleurrij-
ke afdrukken. Neem een eigen T-shirt of lapje stof 
mee. Kom en ga wanneer je wil.  

•   prijs: Museumtoegang (kinderen en Gentenaars 
gratis) + €3. 

•  korting voor: Senioren, CityCard, UiTPAS, Leraren-
kaart, Museumpass...   

•  di. 23 juli en za. 27 juli van 14u30 tot 17u 

       Judith de Klerk / Groep Rood   € 

   De bloeiende woestijn       
 van 2 tot 6 jaar 

 In 'De bloeiende woestijn' worden kinderen letterlijk 
en figuurlijk meegevoerd in een sprankelend sprook-
je waarin een woestijn na verloop van tijd verandert 
in een oerwoud. Een muzikaal bewegingsverhaal 
waarin lapjes stof en voorwerpen veranderen in die-
ren en planten.  

•  Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21, 
9000 Gent   1

•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 
09 233 77 88, www.uitbureau.be  

•  prijs: €10 (€ 7,50 voor kinderen -7 jaar) 

•  korting voor: KIND   

•  ma. 22 juli van 11u tot 11u45 

       KAHAANIVertellingen   € 

 KAHAANIVertelling voor kinderen     
 Op vraag van velen brengt Mieke Felix deze laatste 
keer nog eens een verhaal voor kinderen. Om pre-
cies te zijn: het gaat om de allereerste KAHAANIVer-
telling ooit, gecreëerd toen de cijfers nog andersom 
stonden, in 1991. 

   Het Paard - over de Vier 
Heemskinderen      vanaf 8 jaar 

 i.s.m.: Monasterium PoortAckere 

 Het was een groot zwart paard. Ontembaar. Wild. 
Alleen vier broers mochten het berijden, want zij wa-
ren de sterkste, mooiste, dapperste ridders van het 
land. Maar er was ook een koning die het paard 
haatte. Waarom? Dat weet niemand.  

•  Monasterium PoortAckere, Oude Houtlei 56, 
9000 Gent   1

•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 
09 233 77 88, www.uitbureau.be  

•  prijs: €7 (€5 voor kinderen) 

•  korting voor: KIND   

•  za. 27 juli van 14u tot 15u 

         Klein Festijn   € 

 Klein Festijn   1      
 Kinderfestival in hartje Gent. Driemaal per jaar met 
op de Gentse Feesten een XL editie. Elke dag drie 
voorstellingen voor de allerkleinsten.  

•  Lakenmetershuis, Vrijdagmarkt 30-32, 9000 Gent 

•  info en reservaties: Klein Festijn, 0487 40 04 10, 
info@kleinfestijn.be, www.kleinfestijn.be   

•     Spriet - cie LORB      vanaf 4 jaar 

 De debuutvoorstelling van compagnie LORB ontrolt 
een nieuwe wereld. Een voorstelling over de zoek-
tocht naar ruimte, naar elkaar, naar graag zien en 
een tent. Beleef mee hoe het spel tussen binnen- en 
buitenwereld hun vriendschap op de proef stelt.  

•  Lakenmetershuis (Theaterzaal), 9000 Gent 

•   prijs: €11 (Basisprijs kassa) 

•  vvk: €10 (basisprijs vvk) 

•  korting voor: WRKL, willemsfonds, gezinsbond 
(via website klein festijn)   

•  vr. 19 juli van 10u30 tot 11u15 
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     Aghwa-aghwa-aghwa. Of hoe 
Felix hun kleine wereld veranderde 
- Theater I Luna      vanaf 4 jaar 

 Krrt Krrrt Krrrt. Een één-armig danseresje danst haar 
dansje, een dierentemmer temt zijn dieren. En de 
clown? Die draait maar door. Ze gaan elk hun eigen 
gangetje. Keer op keer, voor altijd. Tot Felix een on-
verwacht geschenk nalaat.  
•  Lakenmetershuis (Theaterzaal)  
•   prijs: €11 (Basisprijs kassa) 
•  vvk: €10 (basisprijs vvk) 
•  korting voor: WRKL, willemsfonds, gezinsbond 

(via website klein festijn)   
•  za. 20 juli van 10u30 tot 11u20 

     Donkiesnot - De Vrouwen van 
Wanten      van 5 tot 9 jaar 

 Een muzikale en plakkerige wervelwind die de hele 
zaal op z’n kop zet. Donny houdt van dromen. Het 
liefste de hele dag: tijdens rekentoetsen, voetbalwed-
strijden, op de achterbank en tijdens de afwas. In 
zijn dromen is hij een wereldberoemde ridder die 
strijdt voor het goede.  
•  Lakenmetershuis (Foyer) 
•   prijs: €11 (Basisprijs kassa) 
•  vvk: €10 (basisprijs vvk) 
•  korting voor: WRKL, willemsfonds, gezinsbond 

(via website klein festijn)   
•  za. 20 juli van 14u tot 14u45 

     Stoere Broer - Tessa en Olivier / 
Onder het Bruro      van 2 tot 6 jaar 

 Tommie is de grote broer van Tess. Tommie is echt 
veel ouder. Tess houdt van avontuur en vindt samen 
spelen met haar grote stoere broer het allerleukste 
wat er is! Maar Tommie en Tess zijn heel 
verschillend.Dat vindt Tess maar raar. Grote broers 
moeten toch stoer zijn?  
•  Lakenmetershuis (Foyer) 
•   prijs: €10 (Basisprijs kassa) 
•  vvk: €9 (Basisprijs vvk) 
•  korting voor: WRKL, Willemsfonds, gezinsbond 

(via website klein festijn)   
•  za. 20 juli van 15u30 tot 16u10 

     Uit de bocht - Jeroen 
Schipper      van 4 tot 9 jaar 

 Jeroen Schipper reist met zijn gitaar over land, door 
de lucht en op zee. Maar vooral door zijn fantasie! 
In deze special zingt hij zijn vrolijkste reisliedjes. We 
gaan fietsen, springen, vliegen, varen en wie weet 
wat nog meer!  

•  Lakenmetershuis (Theaterzaal) 

•   prijs: €11 (Basisprijs kassa) 

•  vvk: €10 (Basisprijs vvk) 

•  korting voor: WRKL, willemsfonds, gezinsbond 
(via website klein festijn)s   

•  zo. 21 juli van 10u30 tot 11u20 

     Papa gaai ging fietsen - Jeroen 
Schipper      van 2 tot 6 jaar 

 Een papegaai op een fiets, dat kan toch niet? Ja 
hoor, in liedjes kan alles! Jeroen Schipper weeft 
tekst, muziek, dans en fantasie door elkaar tot een 
liedjesfeest waarbij het publiek volop mee mag klap-
pen, zingen en dansen. Een geweldig swingend en 
interactief peuterconcert.  

•  Lakenmetershuis (Foyer) 

•   prijs: €11 (Basisprijs kassa) 

•  vvk: €10 (Basisprijs vvk) 

•  korting voor: WRKL, Willemsfonds, gezinsbond 
(via website klein festijn)   

•  zo. 21 juli van 14u tot 14u50 

     Altijd onderweg - Canti Vaganti 
(Italië)      vanaf 5 jaar 

 Altijd onderweg. Een reis door Italië en verder de 
wereld in. Gaan jullie mee? Muziek, theater, humor 
en contact. De Italiaanse minstreel en zijn Neder-
landse stem nemen de kinderen mee op reis: ze mo-
gen op instrumenten meespelen met de muziek van 
alle werelddelen.  

•  Lakenmetershuis (Theaterzaal) 

•   prijs: €11 (Basisprijs kassa) 

•  vvk: €10 (basis vvk) 

•  korting voor: WRKL, willemsfonds, gezinsbond 
(via website klein festijn)   

•  zo. 21 juli van 15u30 tot 16u40 

     Aap uit de mouw - Ananda Puijk 
compagnie      van 4 tot 10 jaar 

 Een prachtige visuele voorstelling, die woorden over-
bodig maakt. Voor iedereen die ooit heel klein is ge-
weest of het nog is. Voor fantasten, helden op sokken 
en iedereen die durft toe te geven wel eens bang te 
zijn in het donker.  

•  Lakenmetershuis (Theaterzaal) 

•   prijs: €13 (Basisprijs kassa) 

•  vvk: €12 (basis vvk) 

•  korting voor: WRKL, willemsfonds, gezinsbond 
(via website klein festijn)   

•  ma. 22 juli van 11u tot 11u50 

     De Wensappel - Theater 
Lapstok      van 3 tot 8 jaar 

 Tatoe de tovenaar heeft zo'n zin in een appeltje. 
Maar wanneer hij bij de appelboom komt, zijn ze 
wederom allemaal op. Houdt dan niemand rekening 
met elkaar in dit bos? Maar daar weet Tatoe wel wat 
op om de bosbewoners een lesje te leren! Hij tovert 
een gouden appel in de boom.  

•  Lakenmetershuis (Foyer) 

•   prijs: €11 (Basisprijs kassa) 

•  vvk: €10 (Basis vvk) 

•  korting voor: WRKL, Willemsfonds, gezinsbond 
(via website klein festijn)   

•  ma. 22 juli van 14u tot 14u40 

     Dierendorpje - Valentijn 
Productiehuis      van 3 tot 7 jaar 

 Het boek Dierendorpje van Kim-Lian van der Meij en 
Gitte Spee komt tot leven. Een vertelster, een muzi-
kant en de dieren uit het dorpje spelen een muzikale 
en beeldende voorstelling waarin associatieve ver-
haaltjes verteld worden. Ben jij ook benieuwd wat 
de dieren gaan doen?  

•  Lakenmetershuis (Theaterzaal) 

•   prijs: €13 (Basisprijs kassa) 

•  vvk: €12 (Basisprijs vvk) 

•  korting voor: WRKL, Willemsfonds, gezinsbond 
(via website klein festijn)   

•  ma. 22 juli van 15u30 tot 16u20 
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  't Gents Cabaret vzw   € 
   Revue Festival     

 Een twee uur durende show met sketches gebracht 
door Christian Bellecoste-Carine De Clercq-Ronny 
Vermaerken-Frank Van Steenbrugge. Zang: Petra 
en Kris Castelijns. Showballet Jumelle. Muzikale 
omlijsting: Ronny Marino en Rudy Callewaert. 
Klank en licht: Alex Lootens.  
•  Centrum Seleskest, Sint-Salvatorstraat 38, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: 't Gents Cabaret, 

0472 29 30 87, tgentscabaret@hotmail.com, 
gentscabaret.be    

•  prijs: €20 (Deuren open 1 uur voor aanvang) 
•  za. 20 juli, wo. 24 juli en za. 27 juli van 20u tot 

22u30 en do. 25 t.e.m. vr. 26 juli van 15u tot 
17u30 

•    prijs: €40 (Stoverij met frietjes à volonté + Revue 
Festival - Deuren open 1 uur voor aanvang) 

•  zo. 21 juli en zo. 28 juli van 12u30 tot 17u30 

       Amsab-ISG   € 
   'k Peize in 't Gents, een documentaire 
over Luk De Bruyker door Juul 
Vandevelde       
 i.s.m.: Amsab-ISG met TAPTOE's 
erf en Cavalier Seul 

 Fotograaf/cineast Juul Vandevelde volgde acteur/
poppenspeler Luk De Bruyker de hele Gentse Fees-
ten 2018, naar aanleiding van zijn 50-jarige car-
rière. De documentaire (45 min) is te zien in 

Amsab-ISG samen met een fototentoonstelling 
over de Gentse Feesten.  
•  Amsab-ISG (Publieksruimte), 

Bagattenstraat 174, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €5   
•  wo. 24 t.e.m. za. 27 juli van 15u30 tot 17u 

       Ann Lemaitre   € 

 Hélène Maréchal, Gentsch' artieste 
mee een gêwen herte !     
 i.s.m.: Carine Stevens 

 Theatervoorstelling over Hélène Maréchal. Carine 
Stevens kruipt in de huid van deze schitterende ac-
trice, zangeres en cabaretière. Als Lène – zo 
noemden de Gentenaars haar – niet op scène 
stond, was ze bij de zieken, de bejaarden of de 
wezen. Ann Lemaitre zorgt voor de muziek  
•  Cultuurkapel Sint - Vincent, Sint - Antoniuskaai 

10, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•    prijs: €21,50 (vanaf 9.30u ontbijt + 

voorstelling om 11.00u) 
•  di. 23 juli van 9u30 tot 13u 

•    prijs: €12,50 
•  do. 25 t.e.m. vr. 26 juli van 15u tot 17u en zo. 

28 juli van 11u tot 13u 

       Café Galgenhuis  
   Café Chantant     

 Na het overdonderend succes tijdens de vorige 
Gentse Feestenedities is er opnieuw Café Chan-
tant! Dit elke dag van 11u tot 13u. Kom op tijd een 
plaatsje kiezen & zing uit volle borst mee met Noël 
Fack en Charlène! Echte Gentse Feestenambiance 
gegarandeerd! Geen reservaties.  
•  Café Galgenhuis, Groentenmarkt 5, 9000 Gent    
•  za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 11u tot 13u 

       Carte Blanche P-W Restaurant   € 
   Van geestige Goden en Heilige(!) 
Helden     
 i.s.m.: Lut De Paepe , Gidsenbond 
Oost-Vlaanderen 

 We vertrekken na het ontbijt van nectar en ambro-
zijn. We nemen de tram, zoeken alle goden en 
helden tuupe tegore, naar de Kouter/en bezoek 
centrum en keren were mee den tram. In Carte 
Blanche hé Dionysos den drank gereed gesteld en 
de nimfen in de keuken ons eten klaargemoakt.  
•  Carte Blanche P-W,  Martelaarslaan 321, 

9000 Gent 
•    info & reservaties: Restaurant Carte Blanche 

P-W, 09 233 28 08, info@carteblanchepw.be, 
carteblanchepw.be  

•  prijs: €58 (Wandeling met ontbijt en middag-
lunch, Kaarten vooraf betalen via reknr. 
BE12 0682 3425 1892)   

•  za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 8u30 tot 14u30 

       Circo Daparro vzw   € 
   '-4' of de moord op het Gents     

 Een der laatste bastions waar het Gents nog pri-
mordiaal staat. Een eclectische voorstelling waarin 
cultuur, taal, zang, humor, Gentse eigenheden en 
circus verbonden liggen binnen een theatraal 
script. Verrijkend, komisch en origineel.  
•  Academie voor Woord, Muziek en Dans, 

Poel 17, 9000 Gent   1
•  info: Fiers Patrick, 0498 24 16 72, 

daparro@hotmail.com   
•  reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €12 
•  korting voor: Groepen vanaf 10 personen: €10   
•  za. 20 t.e.m. zo. 21 juli en wo. 24 t.e.m. za. 27 

juli van 20u tot 21u30 en ma. 22 t.e.m. di. 23 
juli, do. 25 juli en za. 27 juli van 15u tot 16u30 
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       Compagnie van de Leute   € 
   Nen dubbele rendez-vous - Komedie in het 
Gents van Jeroen Maes       

 Komedie van Jeroen Maes naar het TV-programma 
'Hotter than my daughter'. Gentse bewerking: Jan 
De Raedt. Regie: Wim De Puydt. Met: Betty Bouc-
kaert, Vanessa Chauvin, Jan De Raedt en Dirk Pro-
vijn.  
•  Minardschouwburg, Romain Deconinckplein 2, 

9000 Gent   1
•  info: Ticketbalie Vooruit, 09 267 28 28, 

info@vooruit.be, vooruit.be  
•  prijs: €15   
•  za. 20 t.e.m. za. 27 juli van 15u tot 16u45 en 

do. 25 juli van 22u tot 23u45 

       De Pop(pen)Koning   € 

 In mijn stroatje zijn 't allemoal 
komieke     
 i.s.m.: Historische Huizen en Muzikale 
begeleiding door Jürgen De Smet 

 Poppen en moppenmaker - en vooral geestige 
Gentenaar - Jean-Pierre Maeren, is na 3 jaar afwe-
zigheid terug op de Gentse Feesten. Na de Groen-
zaal en de Capitole, speelt hij intiem in de Sint-Pie-
tersabdij. Anderhalf uur schuddebuiken met pop-
pen en pruiken. Er is geen pauze !  
•  Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein 9, 

9000 Gent   1
•  reservaties: De Popkoning, 0477 79 36 60, 

www.popkoning.be  
•  prijs: €18   
•  za. 20 t.e.m. zo. 21 juli, di. 23 t.e.m. do. 25 juli 

en za. 27 t.e.m. zo. 28 juli van 15u tot 16u30 

De Straatschenders 
 Den Truuc, met de 
Straatschenders      

 De Straatschenders: enthousiasmerende muziek, 
spot, kwade en minder kwade teksten in het Gents 

van de Brugse Poort, maatschappijkritiek en oppo-
sitie, muzikale interpretatie van gekende en min-
der gekende nummers. Hun politieke agenda: de 
10 Hartewensen van Hart boven Hard  
•  bar mirwaar, Burgstraat 59, 9000 Gent   1
•  ma. 22 t.e.m. wo. 24 juli van 20u tot 22u 

       De Woendelgemse Leute   € 
   Café Chantant tijdens de Gentse 
Feesten       
•   Feestzaal Sint Godelieve, Sint Godelievestraat 

59, 9032 Wondelgem   1
•  info & reservaties: De Woendelgemse Leute, 

0477 62 47 00, pebri@hotmail.com  

   Ontbijtbuffet gevolgd door Café Chantant     
•  prijs: €18   
•  za. 20 t.e.m. wo. 24 juli van 9u tot 10u15 

     Café Chantant met Jan en Hubert     

•    za. 20 t.e.m. wo. 24 juli van 11u tot 13u 

         Die Verdammte Spielerei und Ka-
meraden   € 
   Pakske Klassiek     
 i.s.m.: Vlaanderen, verbeelding werkt 

 In Pakske Klassiek ruilt Die Verdammte Spielerei 
witte voor zwarte marcels. En straatmuziek voor 
klassiek. Verwacht prachtige muziek, een uniek 
decor en kippenvel tot in de zijbeuken van de 
Sint-Baafskathedraal. Met Die Verdammte Spiele-
rei, Hanne Roos, Sioen, Luk De Bruyker.  
•  Sint-Baafskathedraal, Sint-Baafsplein, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: Die Verdammte Spielerei, 

info@dieverdammtespielerei.be, 
www.dieverdammtespielerei.be  

•  prijs: €5 (Reserveren is enkel mogelijk via 
www.dieverdammtespielerei.be)   

•  za. 27 t.e.m. zo. 28 juli van 13u tot 14u 

       Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

 Aperitief- en theeconcerten     
•   Sint-Bavo Humaniora - Reep 4    1
   Mama's Jasje     

•  zo. 21 juli van 11u tot 13u en van 16u tot 18u 

     Michael Lanzo en David Vandyck     

•    ma. 22 juli van 11u tot 13u en van 16u tot 18u 

     Frank & Christel Galan     

•    di. 23 juli van 11u tot 13u en van 16u tot 18u 

     John Terra en Amaryllis Temmerman     

•    wo. 24 juli van 11u tot 13u en van 16u tot 18u 
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     Lissa Lewis en Luc Steeno     

•    do. 25 juli van 11u tot 13u en van 16u tot 18u 

     Eveline Cannoot en Danny 
Fabry met danseressen     

•    vr. 26 juli van 11u tot 13u en van 16u tot 18u 

     Udo     

•    za. 27 juli van 11u tot 13u en van 16u tot 18u 
     Garry Hagger     

•    zo. 28 juli van 11u tot 13u en van 16u tot 18u 

       Concerten in Woonzorgcentra     
   L'amour, c'est fou! door Tine Vandenbussche     

 Tine Vandenbussche brengt een solo programma 
van fantastische Franse chansons, het is muzikaal 
verteltheater met stem en accordeon, soms ondeu-
gend maar steeds hartverwarmend,... 

•     WZC Het Heiveld, Antwerpsesteenweg 776, 
9040 Sint-Amandsberg   1

•  di. 23 juli vanaf 14u30 

•     WZC Leiehome, Kloosterstraat 9, 
9031 Drongen   1

•  wo. 24 juli vanaf 14u30 

•     WZC Sint Vincentius, Gasthuisstraat 10, 
9041 Oostakker   1

•  do. 25 juli vanaf 15u 

     Gents amusementenprogramma met 
Fred Geirnaert en Ronny Marino     

•   WZC De Zonnebloem, Hutsepotstraat 29, 
9052 Zwijnaarde 

•     wo. 24 juli vanaf 14u30 

     Lily Castel     

•   WZC Tempelhof, Sint Margrietstraat 36, 
9000 gent   1

•    wo. 24 juli vanaf 14u30 

     Klassiek optreden van Les Abbagliati     

 Dimos de Beun: klavecimbel en blokfluit - Annelies 
Decock: barokviool 
•     Rusthuis Seniorcity Solidariteit voor het Gezin, 

Tijgerstraat 22, 9000 Gent   1
•  wo. 24 juli vanaf 14u30 

•     WZC De Liberteyt, Vroonstalledries 22, 
9032 Wondelgem   1

•  do. 25 juli vanaf 14u30 

     Gentse shownamiddag met Noël 
Fack & 3dekkersproducties     

•   WZC De Vijvers, Walstraat 1, 
9050 Gentbrugge   1

•    do. 25 juli vanaf 14u30 

     Trio Flamenco     

 Trio Flamenco Met vuur, temperament en diep-
gaande muzikaliteit is Trio Flamenco een feest 
voor oog, oor en ziel. Ze brengen flamenco puro 
van hoog niveau en met aanstekelijk podiumple-
zier. Met Emre El Turco (gitaar), Esteban Murillo 
(zang), Manou Selhorst (dans). 
•     WZC Sint Jozef, Molenaarsstraat 34, 

9000 Gent   1
•  do. 25 juli vanaf 14u45 
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•     WZC Home Claire, Jan Delvinlaan 70 , 
9000 Gent   1

•  vr. 26 juli vanaf 14u30 

         Vuurwerk     

•   Portus Ganda (Voorhoutkaai, publiekszone) 

•    info: Gentinfo, 09 210 10 10, 
gentinfo@stad.gent, stad.gent/gentinfo  

•    zo. 21 juli van 23u tot 23u25 

     46ste Rondgang van de Gilde van de 
Stroppendragers en Keizer Karel Gent vzw     
 i.s.m.: De Gilde van de Stroppendragers 
en De Keizer Karel Gent vzw 

 Parcours: Gravensteen – Sint-Veerleplein – Kraan-
lei – Zuivelbrug – Grootkanonplein – Vrijdagmarkt 
– Kammerstraat – Belfortstraat – Botermarkt – Emile 
Braunplein – Klein Turkije – Korenmarkt Vleeshuis-
brug - Sint-Veerleplein – Gravensteen.  

•  Centrum  

•     vr. 26 juli vanaf 20u30 

     Bal 1900     

 In samenwerking met Het Koninklijk Verbond der 
Gebuurtedekenijen en Stad Gent. Orkest Freddy 
Couché Band en presentatie door Fred Geirnaert. 
Dresscode: kledij uit 1900. Inschrijvingen van 18 
tot 19 uur aan de kiosk. Vooraf inschrijven en meer 
info: marina.de.poortere@proximus.be.  

•  Kouter  

•     zo. 28 juli van 19u30 tot 23u30 

       Dille   € 
   Wandeling : Street art     

 Nieuwe wandeling 2019. 
Oude en nieuwe bezienswaardigheden.  

•  Cour St Georges, Botermarkt 2, 9000 Gent 

•    info & reservaties: Dille, dagelijks tussen 12u en 
19u. Niet op zaterdag, zondag en feestdag, 
0477 82 37 04  

•  prijs: €35 (wandeling en 
hoofdgerecht inbegrepen) 

•    zo. 21 t.e.m. zo. 28 juli van 11u tot 15u30 

       Dreidekkerproducties vzw   € 

•  info & reservaties: 3dekker, 09 324 06 50, 
info@noelfack.be, www.noelfack.be    

 Film over Nico Lenny met live optreden 
Danny Sinclair       

 Filmvoorstelling over Nico Lenny met live optreden 
van zanger Danny Sinclair  

•  filmclub Ovaki, Ham 139, 9000 Gent  

•     vr. 19 juli en vr. 26 juli vanaf 19u30 en 
ma. 22 t.e.m. di. 23 juli vanaf 14u30 

     Fieste op 't ieste       

 Variétéshow met humor, sketches, zang, dans door 
De 3dekkers van Noël Fack en Charlène in samen-
werking met Chatteloe, miss Travestie 2017 , het 
levende bewijs dat travestie, Gentse humor en ca-
fé-chantant perfect samen gaan. Nieuw: Liesje Len-
ny zingt liedjes van haar papa Nico.  

•  Theaterzaal Dienstencentrum Ledeberg, 
Ledebergplein 30, 9050 Ledeberg   1

•  prijs: €15 

•  vvk: €13 ( € 5 ) 

•  korting voor: KIND, reseveringen   

•  za. 20 juli en di. 23 t.e.m. wo. 24 juli vanaf 
19u30 en zo. 21 juli en za. 27 t.e.m. zo. 28 juli 
vanaf 14u30 

       Erika Pauwels   € 
   Erika Pauwels en Arte Vocale     
 i.s.m.: Dienst Evenementen, 
Feesten, Markten en Foren 

 Een tweedelig programma - Thema's "Roma, la cit-
tà eterna" en "Romantiek, nostalgie & mystiek" - 
met aria's en fragmenten uit opera, operette en 
musical.  
•  Opera Gent, Schouwburgstraat 3, 9000 Gent 
•    info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €12 
•    za. 20 t.e.m. zo. 21 juli van 14u30 tot 17u30 

       Fred Geirnaert   € 
   Café Concert met uitgebreid 
ontbijt     
 i.s.m.: 't Braemhof 

 In een sfeer van optimale gezelligheid tekenen 
Fred Geirnaert en Ronny Marino voor zorgeloos 
Gents entertainment met Gentse meezingers, min-
der gekende maar gesmaakte Gentse luisterliedjes 
en een knipoog naar het Franse Chanson. Dit alles 
in het unieke kader van 't Braemhof  
•  't Braemhof, Braemkasteelstraat 6, 

9050 Gentbrugge   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €25 (ontbijt inbegrepen) 
•  korting voor: KIND   
•  ma. 22 juli en do. 25 juli van 9u30 tot 12u30 

       Gandante vzw   € 
   Gent Ludiek in het Gents - meet and greet 
met een echte Stroppendrager     
 Anekdotes over de grappige, maar historisch ver-
antwoorde kantjes van Gent en z'n eigenzinnige 
inwoners. Het verhaal van o.a. Lowie-die-Zwiet, 
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de roaste Wasser en Miele Zoetekoeke. Ga mee 
met onze gids en stroppendrager door de oude 
binnenstad in het Gents!  
•  Dulle Griet, Kanon, Grootkanonplein, 

9000 Gent 
•    info & reservaties: Kantoor Gandante, 

Botermarkt 9 (boven Sophie's), 09 375 31 61, 
info@gandante.be, www.gandante.be/
open-aanbod-2/  

•  prijs: €8 (tickets bestellen via onze website (luik 
individueel, tickets Gentse feesten)) 

•    zo. 21 juli en wo. 24 juli van 10u30 tot 12u30 

       Gents Openluchtatelier  
   Het Gents Openluchtatelier kunstmarkt     

 Openluchttentoonstelling met demonstraties van 
kunstschilders, portrettekenaars, karikaturisten 
enz.  
•  Groentenmarkt, 9000 Gent   1
•    za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 13u tot 19u 

       Gentse Gidsen vzw   € 
•   info: Gentse Gidsen, www.gentsegidsen.be   
•  reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be    
 Wa veur ne boel was da 
d'iere !     
 Tempeliers, beeldstormers, brand, moordenaars 
en stoven.. Tijdens deze ‘vree wijze’ rondleiding 
stap je in een onbekende wereld. Met plezante 
anekdotes en gruwelijke verhalen zullen we een to-
taal ander stukje Gent ontdekken. En natuurlijk: 
‘geklapt in’t plat Gents’!  
•  Tempelhof, Sint-Margrietstraat 36, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (Korting GG-leden: € 2. 

Reservatie verplicht) 
•    za. 20 juli en zo. 28 juli van 10u tot 12u 
     Gent en zijn Keizer in ‘t Gents     
 500 jaar geleden werd in Gent een keizer gebo-
ren. In zijn rijk ging de zon nooit onder. De naam 
‘Stropkes’ gaf hij ons cadeau. Maar ook de Sasse-
vaart, de nieuwe weg naar de zee. Zonder hem 
geen North Sea Port. Wie was die Gentenaar wel 
en...sprak hij Gents?  
•  Nieuwbrug , Reep 44/hoek Keizer Karelstraat, 

9000 Gent 
•   prijs: €8 (Korting GG-leden: €2 

Reservatie verplicht) 
•    za. 20 juli van 14u30 tot 16u30 en za. 27 juli 

van 10u tot 12u 
     Gent in ’t Gents     
 Blijfde geere op d’uugte van de Gentsche actuali-
teit? Huurde geere oe dat geweest es in’t joar stille-
kes? Gelijk geweunte beginnen we bij Romain en 
leggen weulder da onderweeg allemoal uit.  
•  Minardschouwburg, Romain Deconinckplein 2, 

9000 Gent   1
•  prijs: €8 (Korting GG-leden: €2 

Reservatie verplicht) 
•    zo. 21 juli en vr. 26 juli van 10u tot 12u 
     Een beetje si, een beetje la: ter zit 
van alles in de kaba   
 Nie schuunder dan een begin van de Gensche 
Fieste mee een wandelinge deur de waterwijk: 

Sluizeken – Tolhuis. Glorieuze overwinningen, ver-
dwenen stadspoorten, bazen en beluiken, en een 
heuse wereldkampioen. En water, heel veel wa-
ter... Doar kraagde dust van!  
•  Aan het rond punt, Steendam 1, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (Korting GG-leden: €2 

Reservatie verplicht) 
•    zo. 21 juli van 14u30 tot 16u30 

     Verleden, heden en toekomst: een 
onbekend, ander Gent verkend     
 Veur oas ge paast dadet al allemoal gezien 
ed...We wandelen in de voetsporen van monni-
ken, plantenkenners en boekenwormen. Boven-
dien ontmoeten we meerminnen en watergeesten, 
havenbazen en dokwerkers, vergeten kolonies en 
verre bestemmingen.  
•  Aan het rond punt, Steendam 1, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (Korting GG-leden: €2 Reservatie ver-

plicht) 
•    wo. 24 juli van 14u30 tot 16u30 

     Van een vliegmasiene es ne 
Gentenere nie benewd - met eigen 
fiets - afstand 20 km     
 Aosde noar umhuuge kijkt ziede wa witte streep-
kes. Duuzenden vliegmasiennekes in de lucht. Hoe 
dat allemoal begost uuk in Gent, gok eulder uitleg-
ge. Onder andere Blanchard, Farman, Kinet en 
Pegoud zulde liere kenne deur ne schuune tocht op 
den velo.  
•  Don Bosco, Kortrijksesteenweg 1025, 

9051 Sint-Denijs-Westrem 
•   prijs: €10 (Korting GG-leden: €2 Reservatie ver-

plicht) 
•    za. 27 juli van 14u tot 17u 

     Olympische Goden en Homerische Helden 
in de Gentsche stroaten     
 Van fiesten, doar kendegen zij alles van, en van 
de biest uit hangen nog veel meer… De invloed 
van de oude Grieken op onze cultuur, talen, kun-
sten en filosofie is bekend, maar we vinden hun 
sporen ook terug op vertrouwde gebouwen en mo-
numenten in het centrum van Gent.  
•  Kiosk, Kouter, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (Korting GG-leden: €2 Reservatie ver-

plicht) 
•    zo. 28 juli van 14u30 tot 16u30 

       Gentse Lach- en Zangbuut   € 
•   info & reservaties: Lachclub Destelbergen & 

Gent, 0475 55 21 23, 
vanimschootluc@telenet.be, 
www.lachenisgezond.be    

 Gentsche lachboot : dolle pret op 
het water met gratis Augustijnbier 
of water.     
 i.s.m.: Rederij De Gentenaer  

 14 jaar Gentse lachboot een bewezen succes! We 
varen rond in volle Gentse Feestenzone. We be-
trekken je actief bij onze feestelijke lachsessie. En 
dat zonder moppen! We vieren de geneugten des 
levens met onze lach en een lekker streekbier of 
water op de overdekte CABRIO boot.  
•  Rederij De Gentenaer, Groentenmarkt/Vlees-

huisbrug, 9000 Gent 
•   prijs: €15 (Rondvaart met  lachsessie en Augus-

tijn bier of water inbegrepen) 

•  korting voor: duo ticket lach- en zangboot op de-
zelfde avond slecht 26 euro!   

•  za. 20 t.e.m. zo. 21 juli en vr. 26 t.e.m. 
za. 27 juli van 19u30 tot 20u30 

     Gentsche zangboot vaart uit live 
accordeon, zangboekje en twee 
Augustijn biertjes of water     

 i.s.m.: Rederij De Gentenaer 

 12 jaar zangboot onder begeleiding van live ac-
cordeon, een zangboekje en twee biertjes of wa-
ter. We laten onze stemmen weergalmen over de 
Gentse stad. We zingen alom gekende Gentse en 
andere volksliederen. Ambiance verzekerd aan 
boord van de overdekte cabrio boot.  

•  Rederij De Gentenaer, Groentenmarkt/Vlees-
huisbrug, 9000 Gent 

•   prijs: €15 (Rondvaart met live accordeon, zang-
boekje, en twee Augustijn bieren  of waters 
inbegrepen) 

•  korting voor: duo ticket lach- en zangboot op de-
zelfde avond slecht 26 euro!   

•  za. 20 t.e.m. zo. 21 juli en vr. 26 t.e.m. za. 27 
juli van 21u tot 22u 

     Levendige lachwandeling met 
aansluitend rustige rondvaart met 
uitleg van Gent     

 i.s.m.: Rederij De Gentenaer 

 We benaderen enkele unieke plekken van Gent op 
een lachwekkende, plezierige manier zonder 
moppen! Vanuit onze eigen grappige houding la-
ten we de feestpret ontstaan. Aansluitend is er een 
mooie rondvaart door de historische binnenstad 
met uitleg en incl. 2 biertjes of water.  

•  Zwembad Van Eyck, Veermanplein 1, 
9000 Gent 

•   prijs: €15 (lachwandeling, historische rondvaart 
met uitleg, inclusief 2 Augustijnen bieren of wa-
ter.) 

•    ma. 22 juli en zo. 28 juli van 11u tot 13u 
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       Het Huis van Alijn   € 

 Expo Rook       

 De expo brengt de mentaliteitsverandering rond 
roken in beeld en toont hoe en waarom we anders 
tegen roken zijn gaan aankijken. Talrijke foto’s, 
home movies en voorwerpen getuigen over de 
plaats die roken inneemt in het dagelijks leven 
vroeger en nu.  

•  Het Huis van Alijn, Kraanlei 65, 9000 Gent 

•    info: Huis van Alijn, 09 235 38 00, 
info@huisvanalijn.be, www.huisvanalijn.be  

•  prijs: €6 (€ 4,5 (65+), € 2(19-26 jaar), gratis 
(-19 jaar, Vrienden, Gentenaars)) 

•    vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli van 10u tot 18u 

       HuisvandeMens Gent   € 

   Café Chantant     

 Café Chantant met Gentse liedjes  

•  HuisvandeMens Gent (Geuzenhuis Gent), Kan-
tienberg 9D, 9000 Gent   1

•  info & reservaties: HuisvandeMens Gent, 
09 233 52 26, gent@demens.nu  

•  prijs: €5 

•    ma. 22 juli vanaf 11u 

       Industriemuseum   € 
   Middeleeuws ontbijt     

 Begin de dag met een middeleeuws ontbijt! Kies 
tussen een arm ontbijt, een rijk ontbijt of een ontbijt 
bij Lieven Bauwens. Voor kinderen is er een ontbijt 
op maat! Dagelijks van 8.30 tot 11.30 uur. Reser-
veren kan niet: iedereen die voor 11.30 uur komt, 
wordt bediend. Smakelijk!  
•  Industriemuseum, Minnemeers 10, 

9000 Gent   1
•  info: Industriemuseum, 09 323 65 00, 

info@industriemuseum.be, 
www.industriemuseum.be  

•  prijs: Prijs varieert naargelang het gekozen ont-
bijt. Kinderen vanaf €6. Volwassenen vanaf 
€10. 

•    za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 8u30 tot 11u30 

       IVAGO   € 
   IVAGO-ochtendwandeling     

 Elke ochtend zorgen de IVAGO-mannen en -vrou-
wen ervoor dat de stad er opnieuw netjes bijligt. 
Op deze ochtendwandeling ben je getuige van de 
manier waarop ze dit aanpakken. Daarna ontbijt 
in Industriemuseum. Inschrijven vooraf verplicht.  
•  Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent 
•    info: IVAGO-ochtendwandeling, 09 240 81 11, 

info@ivago.be, www.ivago.be/ochtendwande-
ling  

•  prijs: €10 
•    do. 25 juli van 7u tot 8u30 

       Jacobus vzw  
   Jacobus Cultuurkerk     
 i.s.m.: vzw Jacobus 
 De vzw Jacobus wil van de St. Jacobskerk in Gent 
een dynamische en actieve ontmoetingsplaats ma-

ken waar, naast het liturgische, ruimte is voor multi-
disciplinaire, creatieve, culturele en sociale projec-
ten die de cohesie in de buurt versterken. 

   Mis in 't Gentsch      

 i.s.m.: vzw Jacobus; Gentse sosseteit 

 De eerste zondagavond van de Feestenweek, op 
zondag 21 juli, is er om 18u30 een Mis “in ‘t 
Gentsch” , die voorgegaan wordt door E.H. Guy 
Claus en waarbij tal van prominenten, echte Gen-
tenaars en musici de mis opluisteren.  

•  Sint-Jacobskerk, Bij Sint-Jacobs, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: NTGent, 09 225 01 01, 

tickets@ntgent.be, ntgent.be  

•    zo. 21 juli van 18u30 tot 20u 

         K.M. De Melomanen   € 

 Ons politie in positie op 
d'expositie     

 Een dolle komedie van Romain Deconinck. Een 
Gentse familie gaat naar Expo 58 om van alles te 
genieten.  

•  Auditorium 61, Onderbergen 61, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: K.M. De Melomanen (tss. 

14.00u - 20.00u), 0477 80 38 09  

•  prijs: €12 

•  korting voor: KIND   

•  za. 20 t.e.m. di. 23 juli en do. 25 t.e.m. za. 27 
juli van 19u30 tot 22u30, wo. 24 juli van 15u 
tot 18u en zo. 28 juli van 16u tot 19u 
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       Kloaver Viere   € 

 Wij zijn weere van corvee!       

 Wij zijn weere van corvee! Gentse revue met heel 
veel humor en muziek, dit keer rond het thema be-
roepen. Kloaver Viere, Marco’s Orkest en gastzan-
geres Peggy V gaan op een plezante manier op 
zoek naar de job van hun dromen.  
•  Het Spectrum Gent (vroegere VIP school), 

Martelaarslaan 13, 9000 GENT   1
•  info: Cornelis Daniella, 09 226 19 24, 

jella.cordan@gmail.com, 
www.kloaverviere.com   

•  reservaties: Malego Gina, 09 236 18 48, 
glenn.gina@gmail.com, www.kloaverviere.com  

•    prijs: €12 
•  korting voor: KIND 
•  zo. 21 juli en di. 23 juli van 14u30 tot 17u15 

en ma. 22 juli, wo. 24 juli en vr. 26 t.e.m. za. 
27 juli van 19u30 tot 22u15 

•    prijs: €12 (Reservatie via VGT 
toegankelijkheid@stad.gent of 09 267 03 69 ) 

•  korting voor: KIND 
•  do. 25 juli van 14u30 tot 17u30  11

       Koen Crucke / Luk De Bruyker   € 

 "Revue"       

 Een muziekspektakel met revueliedjes van de voor-
bije 100 jaar en tegelijk een knipoog naar de ico-

nen uit het Gentse Volkstoneel. Koen Crucke, sop-
raan Anne De Prest en Luk De Bruyker (die ander-
maal in de huid van Romain Deconinck kruipt) 
worden begeleid door een live orkest.  

•  Minardschouwburg, Romain Deconinckplein 2, 
9000 Gent   1

•  info & reservaties: Minardschouwburg, 
09 267 28 28, info@minard.be  

•  prijs: €17 

•    zo. 21 t.e.m. vr. 26 juli van 11u tot 12u30 

       Kon. Dekenij Sint-Pietersstation  

 De mooiste rommelmarkt van Gent 
onder toezicht van reus Tjenne 
De Strop.     

 i.s.m.: sosseteit van de Gensche 
mannekes pies twielink 

 Wie wil deelnemen aan de rommelmarkt, neemt 
contact op te nemen met 
Etienne Flerick.  

•  Sint-Pietersstation, Koningin Maria 
Hendrikaplein, 9000 Gent   1

•  info: Koninklijke Dekenij Sint- Pietersstation, 
0475 29 65 25, etienne.flerick@gmail.com  

•    wo. 24 juli van 8u tot 18u 

       Kon. Gentse Schaakkring 
Ruy Lopez   € 
•   Sint-Barbaracollege, Savaanstraat 33, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: Kon. Gentse Schaakkring 

Ruy Lopez, open2019@kgsrl.be, www.kgsrl.be    

 Eastman Open van Gent: 
Schaaktornooi 55+     
 Samen met het Eastman Open van Gent wordt ook 
de gelegenheid geboden om deel te nemen aan 
het open senioren tornooi, voor spelers geboren 
voor 01/01/1964, 5 ronden, 1 ronde per dag. 
Er worden prijzen voorzien volgens het aantal 
deelnemers. 

•  prijs: €25 (bezoekers gratis) 

•    za. 20 t.e.m. di. 23 juli van 14u tot 18u en wo. 
24 juli van 11u tot 15u 

     42ste Eastman Open Internationaal 
Schaaktoernooi van Gent     

 Van 20 tot 24 juli 2019, 9 ronden. Zwitsers sys-
teem, 90' + 30'' per zet, prijzengeld €5.340 bij 
250 deelnemers, plus €525 extra prijzen, 1ste 
prijs 'Trofee Eastman' €1.400 gegarandeerd. Dit 
traditioneel open toernooi heeft plaats vlak bij het 
stadscentrum . 

•  prijs: €45 (bezoekers gratis) 

•  korting voor: STU   

•  za. 20 t.e.m. di. 23 juli van 14u tot 23u en wo. 
24 juli van 11u tot 15u 

       Koninklijke Dekenij Sint-Michiels  

   Tweedehands Boekenmarkt 
Ajuinlei-Predikherenlei     

•  Tweedehands boekenmarkt langs de Ajuinlei en 
Predikherenlei    

•  reservaties: Tweedehands Boekenmarkt, 
09 225 29 65, 
boekenmarkt@dekenijsintmichiels.be, 
www.dekenijsintmichiels.be  

•     Ajuinlei-Predikherenlei, 9000 Gent   1

•  zo. 21 juli van 10u tot 16u 

•     Ajuinlei, 9000 Gent   1

•  zo. 28 juli van 10u tot 14u 
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       Les Folles de Gand   € 
   Travestieshow Les Folles de Gand     

 Reeds 21 jaar weten wij ons publiek te verrassen 
met een wervelende show vol glitter, glamour & 
humor. Show met klassiekers en meezingers! De 
groep wordt dit jaar versterkt door de Gentse 
cabaretière Carine Stevens die nieuwe sketches 
speelt.  
•  PC Reinaert , Reinaertstraat 28, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: Centrum Reinaert, 

0496 60 97 78, lesfollesdegand@hotmail.be  
•    prijs: €25 
•  za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 20u30 tot 23u15 

•    prijs: €45 (Show + BBQ à volonté) 
•  zo. 21 juli en zo. 28 juli van 12u tot 17u30 

       Lieven Debrauwer   € 
•   Scala, Dendermondsesteenweg 163, 

9000 GENT   1
•  info & reservaties: Theaterplatform Scala, 

09 228 87 20, info@scalaplatform.be, 
www.scalaplatform.be    

 Aperitiefconcert Lieven & Marc     

 Cineast/cabaretier Lieven Debrauwer (Pauline & 
Paulette) en pianist Marc Maes musiceren reeds 
20 jaar samen. Ze brengen een bloemlezing èn 
uw verzoeknummers uit al hun shows tot nu toe. 
Van 'Willkommen' over 'Het Dorp' tot 'Champs 
Elysees' in het foyer van de Scala! 
•  prijs: €15 
•    za. 20 t.e.m. zo. 21 juli en za. 27 t.e.m. 

zo. 28 juli van 11u tot 12u30 

     From Broadway à Paris     

 Cineast/cabaretier Lieven Debrauwer en Marc 
Maes nemen u mee naar het Parijs zoals het in de 
Broadway musicals werd bezongen door Fred As-
taire, Leslie Caron, Maurice Chevalier... . 
Songs uit Irma La Douce, Gigi, Silk Stockings,... 

•  prijs: €15 

•    zo. 28 juli van 15u tot 17u 

       Muzikantenhuis vzw  

   Strograss     

 De muzikanten van Strograss hebben uiteenlopen-
de muzikale achtergronden maar delen een passie 
voor akoestische rootsmuziek en songwriting. Ze 
brengen op een heel eigen manier invloeden uit 
bluegrass, folk en pop samen in aanstekelijke 
songs rond actuele sociale thema's.  

•  Muzikantenhuis, Dampoortstraat 52, 
9000 Gent   1

•    vr. 19 juli vanaf 21u 

       Norbert Detaeye   € 
   Fats & Co - Rhythm & blues in New Orleans     

 Een ode aan de R&B Men die in de studio van Co-
simo Matassa, 840 Rampart Street muziekgeschie-
denis schreven. Fats Domino en Little Richard wer-
den wereldsterren, maar ontelbare mindere goden 
zorgden er eveneens voor dat de bakermat van de 
jazz ook een belangrijk R&B centrum werd.  
•  Cultureel Centrum Patershol, Ingang Kunsthal 

Gent, Lange Steenstraat 14, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €12 
•    vr. 26 t.e.m. zo. 28 juli van 11u tot 13u en za. 

27 t.e.m. zo. 28 juli van 15u tot 17u 

       Nut en Vermaak Mariakerke   € 

 'T es spel in't hotel, Volkse klucht 
in 'T Gents     

 Jawadde, 't es spel in 't hotel. Miele en Huguette 
zitten mee ulder hotel bijkanst op de Kuurmorkt en 
proberen het te redde. Maar 't ziet er nie goe uit, 
vooral nie mee wa lastige klanten, een dochter die 
mee een pakske zit en nen garçon van 't halven-
drijen donker. Da wordt wa !  
•  De Zulle - Wondelgem, Botestraat 98 B002, 

9032 Wondelgem   1
•  info & reservaties: Nut en Vermaak info, 

0478 42 61 05, 
nutenvermaakmariakerke@gmail.com, 
www.nutenvermaak.gent  

•  prijs: €10 
•    za. 20 t.e.m. do. 25 juli vanaf 20u 
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       Orde van de Belleman  
   Zondagmarkt wandeling     

 Zondagmarkt wandelling door Patrick Descamps  
•  Kouter, 9000 Gent   1
•    zo. 21 juli en zo. 28 juli van 10u tot 13u 

     Belleman Patrick Descamps     

 Belleman te zien in het straatbeeld. Is ter beschik-
king van de bevolking en feestvierders. Ook bij de 
rondgang van de stroppendragers  
•  Feestzone, Belfortstraat , 9000 Gent   1
•    zo. 21 t.e.m. zo. 28 juli van 16u tot 20u 

       Paul Goossens Producties   € 
   Paul Goossens     

 Aan alle mooie liedjes komt een einde (aan alle le-
lijke gelukkig ook). Paul Goossens neemt afscheid 

met een terugblik op 20 jaar Gentse Feesten. In 
"kierkierwere" keert hij terug in de tijd en brengt 
de meest hilarische momenten. 
Voorstellingen in openlucht bij warm weer.  

•  Sint-Barbaracollege, 
Savaanstraat 118, 9000 Gent   1

•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 
09 233 77 88, www.uitbureau.be  

•  prijs: € 9, reservatie inbegrepen. 

•    za. 20 juli en ma. 22 juli vanaf 17u, za. 20 
t.e.m. zo. 21 juli en di. 23 juli vanaf 20u en zo. 
21 t.e.m. ma. 22 juli vanaf 11u 

       R&L Animatie vzw   € 
   R&L Showgirls - One night in fantasy     

 R&L Animatie zal wederom een prachtige traves-
tieshow neerleggen vol glitter en glamour maar 
vooral boordevol humor! Maar liefst 5 travesties 
en de R&L dancers zullen u entertainen in dit twee-
delige spektakel!  

•  De Vierde Zaal, Driebeekstraat 2, 9050 Gent-
brugge   1

•  info & reservaties: Robbie Penne, 
0498 61 74 62, robbie_penne@hotmail.com  

•  prijs: € 15 gewone tickets, € 25 voor VIP plaat-
sen (voorbehouden plaatsen, glas cava en hap-
jes) 

•    do. 25 t.e.m. zo. 28 juli vanaf 20u30 en 
zo. 28 juli vanaf 14u 

       Recrea Wondelgem  
   Wandelzoektocht "Verborgen 
hoekjes van Gent"     
 Wandelzoektocht door verborgen hoekjes van 
Gent. Vanuit het centrum ontdekken we dit jaar de 
wijken Rabot en Brugse Poort. Afstand +/- 7 km.  

•  Start: Tramhalte Veerleplein kant Gravensteen, 
Veerleplein, 9000 Gent 

•     vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli  

       Rederij De Gentenaer   € 

•  Rederij De Gentenaer (Aanlegsteiger), Groen-
tenmarkt/Vleeshuisbrug, 9000 Gent 

•    info & reservaties: Rederij De Gentenaer, 
09 269 08 69, info@rederijdegentenaer.be, 
www.rederijdegentenaer.be    

 Mee nen Genschen Buut deur 
Gent     
 i.s.m.: Gentse Gidsen vzw 

 Gegidste rondvaart van 50 minuten in het Gents, 
doorheen de historische binnenstad van Gent, met 
onderweg 1 gratis biertje per persoon. Aanslui-
tend een geleide stadswandeling van 1 uur door 
Gent-centrum met een rasechte Gentenaar. 
•  prijs: €13 
•  korting voor: KIND   
•  za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 14u tot 16u 

     Muzikale boottocht met Gents 
troubadour Gido van Gent en 
bootgids Stef     

 Aperitiefrondvaart doorheen de historische bin-
nenstad van Gent met onderweg Gentse volkslied-
jes en straffe verhalen gebracht door Gido van 
Gent en bootgids Stef Keyen. Tijdens deze rond-
vaart van 60 minuten is 1 Gulden Draak bier per 
persoon inclusief. 
•  prijs: €18 (inclusief 1 Gulden Draak bier p.p.) 
•  korting voor: KIND   
•  za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 17u30 tot 18u30 

en van 19u tot 20u 

       Roger Van Bockstaele   € 
   De urbanisatie van de Gentse 'kuip' vanaf 
de 19de eeuw tot begin 20ste eeuw     

 Becommentarieerde beeldprojectie over de urba-
nisatie van de Gentse 'kuip' in de periode van bur-
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gemeesters Joseph van Crombrugghe tot Emiel 
Braun 'Miele Zoetekoeke' voor de Gentenaars. Als 
slot: een korte film over de toestand in Gent tijdens 
de bezetting door de Duitsers in 1916.  
•  Cultureel Centrum Patershol, Lange Steenstraat 

16-18, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €8 (integraal ten voordele van de 'buurt-

werking van de Kon. dekenij Patershol vzw') 
•    za. 20 juli en ma. 22 t.e.m. di. 23 juli van 

10u30 tot 12u30 

       Sint-Michielsbeweging Gent/Djie-
zes   € 

 Djiezes!       
 i.s.m.: Sint-Michielsbeweging Gent 
 Een uniek Gents festival in een authentiek kader 
van kleinkunst en beginnende bands. Laat je ver-
voeren in hemelse sferen van een 18de eeuwse 
pastorij, vergezeld met Gentse streekproducten 
(uufflakke, mokabon, Tierenteyn mosterd, ...) en 
een goede trappist! Santé mijn ratse! 

     Gentse Zangstonde     

 Met een "trekzak" en micro is dit een gezellig sa-
menzijn onder Gentofielen. Klassiekers à la Walter 
De Buck, Gorki, ... passeren de revue. Afgewis-
seld met algemenere klassiekers (Daar bij die mo-
len, lichtjes van de Schelde, ... Voor alle liefheb-
bers van de Gentse taal en breder.  
•  Klein Begijnhof (Oude Pastorij), Lange Violet-

testraat 277, 9000 Gent   1
•  info: Sint-Michielsbeweging Gent, 

0474 06 43 85, gent.sintmichiel@telenet.be, 
www.sint-michielsbeweging.be/gent/  

•    vr. 19 juli van 20u30 tot 21u15 

     Gentse Brunch     

 Een uitgebreide brunch voorzien in de kamers en 
tuin van de voormalige 18-eeuwse pastorij in het 
Klein Begijnhof. Gandaham, Orvalkaas, vers fruit-
sap, eieren, pistolets,... een Vlaamse bourgondiër 
waardig.  
•  Klein Begijnhof (Oude Pastorij), Lange Violet-

testraat 277, 9000 Gent   1

•  info & reservaties: Sint-Michielsbeweging Gent, 
0474 06 43 85, gent.sintmichiel@telenet.be, 
www.sint-michielsbeweging.be/gent/  

•  prijs: €15 (VVK) 

•    zo. 21 juli van 9u tot 12u 

     Flamenco-duo: Marquito & 
Emre     
 Temperamentvol gitaarduo met Marquito Velez & 
Emre Kuzuoglu. Aangestoken door elkaars animo 
en met smetteloze techniek brengen ze flamenco 
van topniveau.  

•  Klein Begijnhof (Oude Pastorij), 
Lange Violettestraat 277, 9000 Gent   1

•  info: Sint-Michielsbeweging Gent, 
0474 06 43 85, gent.sintmichiel@telenet.be, 
www.sint-michielsbeweging.be/gent/  

•    zo. 21 juli van 14u tot 15u 

         Sissie Parker & Kevin Travestie-
show   € 

 Sissie Parker & Mister Kevin: The Ball Of 
Them All! Travestieshow!     

 Travestie/Drag, met glitter, pluimage en een vleug-
je humor. Dit jaar met 4 travesties, 1 Drag King, 1 
entertainer en 2 echte vrouwen. Dit alles wordt on-
dersteund door een dansduo. Deze 8 artiesten + 
dansers geven het beste van zichzelf in een 2-uur 
durend niet te missen spektakel!  

•  Pop-Up Zaal: Kefto, Frans Van Ryhovelaan 172, 
9000 Gent   1

•  info & reservaties: Kefto, 0479 01 14 75, 
Kefto@outlook.be, www.sissieparker.be  

•  prijs: €15 (Inkom) 

•  korting voor: KIND   

•  za. 20 juli, ma. 22 juli, wo. 24 juli en vr. 26 juli 
van 20u tot 23u en zo. 28 juli van 18u tot 21u 

       Sosseteit van de Gensche 
Mannekes Pies Twielink  

•  info: Sosseteit van de Gensche Mannekes Pies 
Twielink, 0479 89 73 06, 
gentsemannekespies@outlook.be, 
www.facebook.com/gentsemannekespies2link/    

 Onthulling Gents manneke pies als 
Stroppendrager     

 Ons Gents manneke pies zal onthuld worden in de 
witte tabbaard met bijhorende strop van de Gent-
se stroppendragers, dit naar jaarlijkse gewoonte. 
Dit jaar vieren we de 46ste rondgang van de 
Stroppendragers.  
•  Gents manneke pies, Kraanlei t.h.v. nr. 17, 

9000 Gent   1
•    vr. 19 juli van 15u tot 15u30 
     Reus "Tjenne" zoekt een lief - 
blind date     

 Reus "Tjenne De Strop" wil graag een vrouw aan 
zijn zij. Voor het 15 jarig bestaan van de Sosseteit 
hebben we een blind date geregeld. We hebben 2 
kandidaat reuzinnen uit Destelbergen die op ludie-
ke wijze onze reus proberen veroveren. In samen-
werking met de Gemeente Destelbergen.  
•  Sint- Pietersstation - Hoofdingang, onder de lui-

fel, Kon. Maria Hendrikaplein, 9000 Gent   1
•    do. 25 juli van 18u tot 19u 

       STAM Stadsmuseum Gent   € 
   Rondleiding: 'Het verhaal van Gent' 
in het Gents       

 Het STAM organiseert tijdens de Gentse Feesten 
2019 dagelijks een rondleiding doorheen 'Het 
verhaal van Gent' waar iedereen kan op inteke-
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nen. In het Gents! Neem een onvergetelijke duik in 
de geschiedenis van Gent onder de deskundige 
leiding van een ervaren gids.  

•  STAM Stadsmuseum Gent, Godshuizenlaan 2, 
9000 Gent   1

•  reservaties: go.stad.gent/stam, 09 210 10 10, 
go.stad.gent/stam  

•  prijs: €5 (je STAMtoegangsticket (volgens de gel-
dende tarieven, zie website STAM) + € 5 voor 
de rondleiding) 

•  korting voor: STU, KIND, 60+, Gentenaars   

•  za. 20 t.e.m. di. 23 juli en do. 25 t.e.m. zo. 28 
juli van 14u tot 15u30 

       TAPTOE's erf   € 

   "BLAUW ende TROUW" een verzweegene 
Gents drama     

 i.s.m.: Wim Claeys (hofnar), Peter 
Van Haelter en Luk De Bruyker 

 Zaki De Waele en Luk De Bruyker (geschiedschrij-
vers) schreven een politieke farce voor acteurs en 
een papierentheater. Wat gebeurde er in Gent na-
dat Keizer Sjoarel de Gentenaars veroordeelde. 
Alle gelijkenis met het huidig politiek klimaat is lou-
ter toevallig.  

•  Zilverhof (afspraak De Donkere Poort in het Prin-
senhof), zilverhof, 9000 Gent 

•    reservaties: VZW Uitbureau Gent, 
09 233 77 88, www.uitbureau.be  

•  prijs: €20 (reservatierecht inbegrepen) 

•    vr. 19 t.e.m. wo. 24 juli van 21u30 tot 23u30 
en zo. 21 t.e.m. wo. 24 juli van 17u30 tot 
19u30 

       Theaterplatform Gent vzw - Thea-
ter Scala   € 

•   Theater Scala, Dendermondsesteenweg 163, 
9000 Gent   1

•  info & reservaties: Theater Scala, 
09 228 87 20, info@scalaplatform.be, 
www.scalaplatform.be    

 Tussen de Sterren     

 i.s.m.: Goe Weere an de Zuid 

 Na 17 jaar is Willem Vander Noot terug, en sa-
men met Dirk Lajoie hebben ze na een samenwer-
king van 20 jaar, een nieuwe Gentse cabaretpro-
ductie gemaakt nl. “ Tussen de Sterren “ 

•  prijs: €18 

•    za. 20 t.e.m. do. 25 juli van 14u tot 16u30, van 
15u tot 17u30, van 17u30 tot 20u en van 20u 
tot 22u30 

     Verkeerde hulp op de eerste 
hulp     

 Verkeerde Hulp op de Eerste Hulp” is een doldwa-
ze komedie die van de ene dolle situatie in de an-
dere over gaat. Van het begin tot het einde zit ook 
deze komedie vol grappen. 

•  prijs: €17 (€16 - €10) 

•  korting voor: STU, KIND, 60+   

•  ma. 22 t.e.m. do. 25 juli en za. 27 juli van 14u 
tot 16u30, van 17u30 tot 20u en van 21u tot 
23u30 

       Tinnenpot   € 
   Margrietje, Tuupe Tegoare     
 i.s.m.: Margriet Bruggeman, 
Wendy Antoine, Luc Soens 

 Oef, één jaar heeft Margrietje zich onthouden, nu 
kan ze het niet meer houden! "Tuupe Tegoare" met 
haar dochter brengen ze u op het goede en slech-
te pad met teksten van wijlen Oswald Versyp. Luc 
Soens overgiet alles uitgebreid met zijn muzikale 
saus. Iedereen Tuupe Tegoare!  
•  Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: Tinnenpot, 09 225 18 60, 

info@tinnenpot.be, www.tinnenpot.be  
•  prijs: €15 
•    vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli van 17u tot 18u15 

         Van Daele Compagnie vzw   € 

 De Verslunste Dahlia     

 Zulma en Fons hebben een patattenbedrijf in Oos-
takker. Ze ziet het niet meer zitten en verplicht Fons 
om alles te verkopen. Ze heeft via een rijke Gente-
naar een frituur gekocht en gaat er garnalen en 
frieten verkopen. De buren zijn razend en maken 
Fons op om te blijven.  
•  De Buurtloods, Patrijsstraat 10, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €14 
•  korting voor: KIND, 60+, leden   
•  za. 20 juli, ma. 22 juli, do. 25 juli en za. 27 juli 

van 19u30 tot 22u en zo. 21 juli, vr. 26 juli en 
zo. 28 juli van 15u tot 18u 
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       Vernieuwd Gents Volkstoneel   € 

 Zakman     

 In het centrum van Gent, heeft in een bushokje een 
clochard zijn permanente intrek genomen. De re-
acties gaan van ergernis tot jolijt, tot de dakloze 
op een dag wordt aangerand en bestolen. Dàt 
gaat te ver, vinden sommigen. Het moest er wel 
van komen, zeggen anderen.  

•  Minardschouwburg, Romain Deconinckplein 2, 
9000 Gent   1

•  info & reservaties: Ticketbalie Vooruit, 
09 267 28 28, info@vooruit.be, vooruit.be  

•    prijs: €18 

•  vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli van 20u tot 21u30 

•    prijs: €18 (Reservatie via VGT 
toegankelijkheid@stad.gent of 09 267 03 69 ) 

•  zo. 28 juli van 15u tot 16u30   11

Vrienden van de Plantentuin - 
Gent  € 

•  Plantentuin Universiteit Gent, Ledeganckstraat 
35, 9000 Gent   1

•  info: Vrienden van de Plantentuin - Gent, 
0497 84 88 82, fcobbaut@scarlet.be, 
www.plantentuin-gent.be  

 Rondleiding met gids in Plantentuin 
Universiteit Gent.   

 Een rondleidinge in den botanieken hof van den 
unief. Met nen gids die gents klapt. Schuune blo-
me, grute bume, wijze planten, goeie sfeer, en ge 
leert misschien nog wa. Af kome en meedoen, 
achteraf kunde den dust lessen 

•  zo. 21 juli van 14u30 tot 16u 

       Vrienden van Het Huis van Alijn 
vzw  

•  Het Huis van Alijn, Kraanlei 65, 9000 Gent 

•    info: Huis van Alijn, 09 235 38 00, 
info@huisvanalijn.be, www.huisvanalijn.be    

 Feestmuziek      

 Kom aperitieven in feestsfeer en geniet van de 
warme klanken en het tempo van de grosse caisse. 
Het terras is open van 10u tot 14u. Muziekoptre-
dens: 11u tot 13u. Gratis toegang 

   Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Bassevelde     

•    za. 20 juli van 11u tot 13u 

     Harmonie Guy Duijck Evergem     

•    zo. 21 juli van 11u tot 13u 

     Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Merelbeke     

•    za. 27 juli van 11u tot 13u 

     Harmonie De Neerschelde Gentbrugge     

•    zo. 28 juli van 11u tot 13u 

       Schone Liedjes@Alijn      
 De Vrienden van het Huis van Alijn bedienen u 
graag tuupe tegoare op het terras in de binnen-
tuin. Het terras opent na de voorstelling van Pierke 
van Alijn, omstreeks 16u30 tot 19u. Optredens 
van 17u30 tot 18u30. Gratis toegang 

   Bruno Deneckere & guests     

 Bruno Deneckere is peter van het programma 
Schone Liedjes. Hij opent en sluit onze concerten-
reeks, met enkele bijzondere gastmuzikanten aan 
zijn zij. Als ambachtelijk songsmid doorspekt Bru-
no Deneckere zijn songs met invloeden uit de bes-
te Amerikaanse tradities. 

•    za. 20 juli en zo. 28 juli van 17u30 tot 18u30 

     Derek & Luiz Marquez     

 Samen met multi-instrumentalist Luiz Marquez gras-
duint Derek in het rijke repertoire van het Franse le-
venslied. Met zowel oude, bekende krakers als ei-
gen werk. 

•    zo. 21 juli van 17u30 tot 18u30 

     Roel Van Bambost & De Kleine Revolutie     

 Klassiekers van Miek & Roel én enkele gloednieu-
we nummers. Gebracht door Roel Van Bambost, 
Stef Wouters en Alex Rambaut. Roel & De Kleine 
Revolutie verwijst naar “De grote revolutie” (1970) 
én tegelijk naar de omwenteling die het afscheid 
van Miek met zich mee bracht. 

•    ma. 22 juli van 17u30 tot 18u30 
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     Sitting Duck     

 Sitting Duck is een swingend akoestisch combo dat 
al jaren met veel goesting allerlei podia van muzi-
kaal vuurwerk voorziet. Verwacht je aan eigenzin-
nige, meerstemmige bewerkingen van parels uit 
honderd jaar popgeschiedenis, van Irving Berlin 
tot Destiny's Child. 

•    di. 23 juli van 17u30 tot 18u30 

     Le Jardin Secret     

 Kimberly Claeys (Little Kim & The Alley Apple 3) 
zingt Franstalige liedjes haar op het lijf geschreven 
door de Gentse Lieven Tavernier en gearran-
geerd/begeleid door Philippe De Chaffoy, Stan 
Vangheluwe & Gertjan Alkemade. 

•    wo. 24 juli van 17u30 tot 18u30 

     Dries Bongaerts Trio     

 Zang, gitaar, mondharmonica en een doorleefde, 
hese stem: veel puurder kan een singer-songwriter 
haast niet klinken. Hij brengt doorleefde folkblues 
die soms door merg en been gaat. Dries heeft een 
stem à la Dylan, ietwat gebroken en dat past per-
fect bij zijn repertoire. 

•    do. 25 juli van 17u30 tot 18u30 

     The Rusty Zippers     

 'Blues Man' Ed De Smul (Ed & the Gators), samen 
met het melodierijke klankenpalet van Tom De 
Poorter op mandoline, banjo en gitaren. Verwacht 
je aan intimistische songs van de bovenste plank 
die je niet onberoerd zullen laten! 

•    vr. 26 juli van 17u30 tot 18u30 

     Karivaani Orkestra     

 Karivaani Orkestra (voorheen Stompin' Caravan) 
is een collectief van Gentse muzikanten met een 
grote liefde voor jazz en wereldmuziek. Hun broei-
erige grooves en verlichtende melodieën roepen 
zomerse landschappen op en brengen je in een 
gehypnotiseerde en soms extatische toestand. 

•    za. 27 juli van 17u30 tot 18u30 

VTV Variété Theater Vlaanderen  € 

 Diner Show “ De Revue “      

 Diner show met scampi’s à volonté op 3 verschil-
lende wijze en een echte Gentse revue vol dans , 
zang en sketches. Met optredens van Frank van 
Praag , Glenn Thienpondt , Steven Maes en Stan-
neke , Brenda , Dansballet Girls on Stage en als 
gastvedette Marina Wally  

•  De Gentse showtempel, Sint Godelievestraat 51, 
9050 Wondelgem   1

•  info & reservaties: VTV Variete theater in Vlaan-
deren, 0499 36 29 25, 
deshowbus@tvvlaanderen.net, 
www.facebook.com/De-Re-
vue-260909991465104/?modal=admin_to-
do_tour  

•  prijs: €30 

•  korting voor: KIND 

•  za. 27 t.e.m. zo. 28 juli vanaf 12u 

           vzw Gents Stroppentheater   € 

 Tijd-e-lijk       

 Komedie van Henk Debal in een regie van Patrick 
Wolters. In “chateau Dujardin“ heeft Madeleine 
meer dan genoeg van haar man, de gepensio-
neerde wijnboer Monsieur Antoine. En andersom ! 
Er wordt een moordplan beraamd, zo zal die 
doodskist toch zijn nut bewijzen.  
•  Kring Heilig Hart, Heilig Hartplein 2, 

9040 Sint-Amandsberg   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €13 (€ 2,60 op vertoon van Uitpas kan-

sentarief) 
•  korting voor: kansentarief   
•  vr. 19 juli, zo. 21 t.e.m. di. 23 juli, do. 25 juli en 

za. 27 t.e.m. zo. 28 juli vanaf 19u 

       Wim Claeys   € 
   Nacht van de Vuile Liedjes     

 Wim Claeys gunt het publiek 1 keer op de Feesten 
een inkijk in de onderste lade van de Gentse lied-
jeskast, met een show vol vuile liedjes uit de Vetjes 
van Karel Waeri, caféliedjes, of schunnigheden 
van eigen makelij. Rijkelijk overgoten met een vet-
te saus van vuile lollen.  
•  De Oogappel, Bisdomkaai 1, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €20 
•  korting voor: WRKL, STU   

•  za. 27 juli van 21u30 tot 23u      
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     Van mij! - Koek en Ui      van 4 tot 10 jaar 

 Flo heeft een huisje. Een huisje waarin alles van haar 
is. Van de kast tot aan de spijker in de muur. Alles is 
van haar. En delen… daar doet ze niet aan. Dan 
krijgt ze onverwachts bezoek van Alex en haar kof-
fer. Wat komt Alex eigenlijk doen? En waarom heeft 
ze de koffer bij zich?  
•  Lakenmetershuis (Theaterzaal) 
•   prijs: €13 (Basisprijs kassa) 
•  vvk: €12 (basis vvk) 
•  korting voor: WRKL, willemsfonds, gezinsbond 

(via website klein festijn)   
•  di. 23 juli van 10u30 tot 11u20 

     De Koningin van de Zuideroceaan 
- Barry Emond      vanaf 7 jaar 

 Kerto is dol op verhalen. Vooral het verhaal van Ra-
toe Loro Kidoel, de meedogenloze koningin van de 
Zuideroceaan, die de vogelnestjesplukkers de zee in 
trekt als hun offer niet genoeg is. Op zijn 10e ver-
jaardag besluit Kerto dat hij een man is en zijn eigen 
avonturen wil beleven.  
•  Lakenmetershuis (Foyer) 
•   prijs: €11 (Basisprijs kassa) 
•  vvk: €10 (basisprijs vvk) 
•  korting voor: WRKL, Willemsfonds, gezinsbond 

(via website klein festijn)    
•  di. 23 juli van 14u tot 14u50 

     Ollie Trollie en Mannetje Lampenkap - De 
vliegende koffer      van 2 tot 7 jaar 

 Ollie trollie woont bij zijn oma Hillie. Zij leest hem al-
tijd voor onder haar lampje. Ollie zit niet te dichtbij 
want hij is bang voor licht. Op een dag pikt Manne-
tje Lampenkap het lampje. Nu kan oma nooit meer 
voorlezen. Ollie gaat op zoek naar het lampje.  
•  Lakenmetershuis (Theaterzaal) 
•   prijs: €13 (Basisprijs kassa) 
•  vvk: €12 (basis vvk) 
•  korting voor: WRKL, willemsfonds, gezinsbond 

(via website klein festijn)   
•  di. 23 juli van 15u30 tot 16u20 

     De snelste zebra van de wereld - Harro 
Van Lien      van 3 tot 10 jaar 

 Je kunt leuk winnen, vrolijk winnen, gezellig winnen, 
maar je kunt ook vervelend winnen. Zebra wil iedere 
dag hardloopspelletjes doen. Hardrennertje, Sprin-
terdesprint, Vlugge Wilma, het is allemaal goed, als 
hij maar keihard kan rennen en altijd kan winnen.  

•  Lakenmetershuis (Theaterzaal) 

•   prijs: €13 (Basisprijs kassa) 

•  vvk: €12 (Basisprijs vvk) 

•  korting voor: WRKL, willemsfonds, gezinsbond 
(via website klein festijn)   

•  wo. 24 juli van 10u30 tot 11u20 

     Circus Tique - Theater 
Tique      van 2 tot 12 jaar 

 Het samenspel is zo magnifiek, dat het publiek vanaf 
het allereerst moment wordt ondergedompeld in de 
wereld en de belevenissen van Tique. Een voorstel-
ling waarin alles in balans is: humor, spanning, ont-
roering, muziek en interactie. Theater in optima for-
ma! Voor jong en oud.  

•  Lakenmetershuis (Foyer) 

•   prijs: €11 (Basisprijs kassa) 

•  vvk: €10 (Basisprijs vvk) 

•  korting voor: WRKL, willemsfonds, gezinsbond 
(via website klein festijn)   

•  wo. 24 juli van 14u tot 14u50 

     Vulkaan - Groep Vers      van 5 tot 12 jaar 

 Met deze verhitte voorstelling duiken we samen met 
jou in een kolkend bad van spel, muziek en dans. 
Hoe kunnen we met onze en de energie van de we-
reld omgaan in een tijdperk dat op ontploffen staat? 
We onderzoeken hoe we energie kunnen gebruiken 
of misbruiken.  

•  Lakenmetershuis (Theaterzaal) 

•   prijs: €11 (Basisprijs kassa) 

•  vvk: €10 (Basisprijs kassa) 

•  korting voor: WRKL, Willemsfonds, gezinsbond 
(via website klein festijn)   

•  wo. 24 juli vanaf 15u30 

     Zelluf - Garage TDI      van 3 tot 6 jaar 

 Twee meisjes, Lotte en Iris. Ze zijn de grootste vrien-
dinnen. Ze delen alles, vooral… hun verbeelding. 
Onuitputtelijk bouwen ze met allerlei voorwerpen 
hun eigen fantasiewereld. En ze zijn eigenwijs. Dit 
leidt soms tot onhandige, maar ook grappige situa-
ties.  
•  Lakenmetershuis (Theaterzaal) 
•   prijs: €13 (basis kassa) 
•  vvk: €12 (Basis VVK) 
•  korting voor: WRKL, Willemsfonds, gezinsbond 

(via website klein festijn)   
•  do. 25 juli van 10u30 tot 11u25 

     Dunia Tubuh - Smoespot 
Theater      vanaf 4 jaar 

 Uitgerust met neuzen, hoeden en kleding, worden de 
voet, de knie en de handen omgevormd tot onafhan-
kelijke persoonlijkheden, waardoor de speler bijna 
vergeten wordt. In een mix van humor en eenvoudi-
ge verhalen, komt de magie van de lichaamstaal tot 
leven.  
•  Lakenmetershuis (Foyer), 
•   prijs: €9 (kassa) 
•  vvk: €8 (VVK) 
•    do. 25 juli vanaf 14u 

     Nest - Tg Krijt      van 3 tot 7 jaar 

 De vogels Ooi en Vaar werken al jaren in hun die-
renbezorgservice. Zij bezorgen elk jong dier bij de 
juiste ouders. Tot er op een dag een dier bij hen be-
landt, dat ze nog nooit hebben gezien. Het huilt, 
kraait en heeft een luier om. Het lust geen wormen 
en vliegen kan het ook niet  
•  Lakenmetershuis (Theaterzaal) 
•   prijs: €13 (Basisprijs kassa) 
•  vvk: €12 (basis vvk) 
•  korting voor: WRKL, willemsfonds, gezinsbond 

(via website klein festijn)   
•  do. 25 juli van 15u30 tot 16u20 
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     Het nieuws van gisteren - Laros & De 
Jong Beeldmakerij      van 5 tot 10 jaar 

 Wat gebeurt er als het nieuws van gisteren opeens 
het nieuws van vandaag wordt .... Ridders op de 
snelweg? Napoleon Bonaparte op station Sloter-
vaart? Dino's in de school? O jee, als dat maar goed 
komt ...  
•  Lakenmetershuis (Theaterzaal) 
•   prijs: €13 (Basisprijs kassa) 
•  vvk: €12 (Basisprijs vvk) 
•  korting voor: WRKL, willemsfonds, gezinsbond 

(via website klein festijn)   
•  vr. 26 juli van 10u30 tot 11u20 

     Ik heb een heel vies woord geleerd, 
dat woord dat rijmt op stoep. - 
Jasper Smit      van 6 tot 12 jaar 

 Kinderen hebben genoeg dingen aan hun hoofd die 
grote kleinkunstliedjes verdienen. Dus zingt Jasper 
over iedereen moeten zoenen op verjaardagen (jak-
kes). Over doen alsof je slaapt wanneer je vader je 
’s nachts uit de auto naar bed draagt. En over moe-
ders die chocolade verstoppen.  
•  Lakenmetershuis (Foyer) 
•   prijs: €11 (Basisprijs kassa) 
•  vvk: €10 (basisprijs vvk) 
•  korting voor: WRKL, Willemsfonds, gezinsbond 

(via website klein festijn)   
•  vr. 26 juli van 14u tot 14u50 

     Maanzucht - Wie Walvis      van 4 tot 10 jaar 

 Op een nacht wordt Manus wakker van het licht van 
de maan. Hij raakt betoverd door haar schoonheid. 
Wat is ze mooi! En een maan, die heeft hij toch nog 
niet? Manus kan aan niets anders meer denken. Hij 
besluit de maan uit de lucht te stelen en dan gaat al-
les mis…  
•  Lakenmetershuis (Theaterzaal) 
•   prijs: €13 (Basisprijs kassa) 
•  vvk: €12 (Basisprijs vvk) 
•  korting voor: WRKL, willemsfonds, gezinsbond 

(via website klein festijn)   
•  vr. 26 juli van 15u30 tot 16u50 

     Vis op het droge - Laros & De Jong 
Beeldmakerij      vanaf 4 jaar 

 Op de vooravond van het Grote-Vrolijke-Vissen-Feest 
komt er een gevaarlijke vis, de zeeduivel. Hij is he-
laas niet in een goede bui en trekt de stop eruit. 
Wanneer de vrolijke vissen de volgende ochtend ont-
dekken dat al het water uit de zee is verdwenen, ne-
men ze de benen.....  
•  Lakenmetershuis (Foyer) 
•   prijs: €11 (Basisprijs kassa) 
•  vvk: €10 (Basisprijs vvk) 
•  korting voor: WRKL, willemsfonds, gezinsbond 

(via website klein festijn)   
•  za. 27 juli van 14u tot 14u55 

     Eureka - Tg Knars      van 4 tot 8 jaar 

 Eureka wil buiten spelen - rennen en springen, maar 
vooral: Vliegen. Ze droomt ervan om astronaut te 
worden. Dat heeft ze niet van een vreemde. Haar va-
der is namelijk de handigste uitvinder die je je kunt 
voorstellen. Het hele huis is dan ook één grote werk-
plaats.  
•  Lakenmetershuis (Theaterzaal) 
•   prijs: €13 (Basisprijs kassa) 
•  vvk: €12 (Basisprijs vvk) 
•  korting voor: WRKL, Willemsfonds, gezinsbond 

(via website klein festijn)   
•  za. 27 juli van 15u30 tot 16u25 

     De zingende prins - De 
proefkonijnen      van 5 tot 10 jaar 

 Prins Joren is zeer verdrietig. Als oudste zoon van de 
koning, moet hij later zijn vader opvolgen. Maar 
daar heeft hij helemaal geen zin in. Onzeker als hij 
is, denkt hij dat het hem aan talent ontbreekt voor 
zo’n belangrijke functie. Zijn onbezonnen jongere 
zus helpt hem wel!  
•  Lakenmetershuis (Theaterzaal) 
•   prijs: €13 (Basisprijs kassa) 
•  vvk: €12 (basisprijs vvk) 
•  korting voor: WRKL, willemsfonds, gezinsbond 

(via website klein festijn)   
•  zo. 28 juli van 10u30 tot 11u30 

     De Boekeling - Tg Knars      van 2 tot 5 jaar 

 Mevrouw Boekeling is gek is op boeken. Ze heeft 
een bijzondere stapel boeken, die ze met alle kinde-
ren wil delen. Geen boek is hetzelfde. In haar han-
den komen boeken tot leven. Ze veranderen in een 
auto, een trein, in een appel of een zee vol vissen. 
Maar er zijn ook eigenwijze!  
•  Lakenmetershuis (Foyer) 
•   prijs: €9 (Basisprijs kassa) 
•  vvk: €8 (Basisprijs vvk) 
•    zo. 28 juli van 14u tot 14u35 

     Omajacht - De proefkonijnen     
 van 4 tot 9 jaar 

 Fee en Arthur raken verwikkeld in een hevige discus-
sie: Fee blijkt namelijk geen oma te hebben, maar 
dat is onmogelijk volgens Arthur, want iedereen 
heeft toch een oma… Dus dan moet ze zich ergens 
verstopt hebben. Samen gaan ze op omajacht!  
•  Lakenmetershuis (Theaterzaal) 
•   prijs: €13 (Basisprijs kassa) 
•  vvk: €12 (Basisprijs vvk) 
•  korting voor: WRKL, willemsfonds, gezinsbond 

(via website klein festijn)   
•  zo. 28 juli van 15u30 tot 16u30 

         Live Comedy   € 
•   info & reservaties: Ticketbalie Vooruit, 

09 267 28 28, info@vooruit.be, vooruit.be    

 Badaboem van Nic Balthazar met 
Bert Huystentruyt en Annabelle 
Dewitte      vanaf 6 jaar 

 Een swingende muzikale theatervoorstelling voor ie-
dereen vanaf 6 tot 106. Badaboem is een roffelende 
ode aan drums en alle vormen van percussie. Van 
trommelkorpsen over rock-bands tot techno. Een poë-
tisch verhaal over een hopeloos verliefde trommelaar 
en een prachtige drumster.  
•  Vooruit (Theaterzaal), Sint-Pietersnieuwstraat 23, 

9000 Gent   1
•  prijs: €13 (zelfde prijs voor ouders en kinderen) 
•    za. 20 juli van 19u tot 20u 
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     Rookie Comedy, familievoorstelling 
met Peter Hens      van 10 tot 14 jaar 

 Rookie Comedy brengt de eerste comedyvoorstelling 
ooit voor gezinnen met tieners. Doorspekt met humor 
uit zeer herkenbare situaties voor jong én oud, afge-
wisseld met grappige liedjes zoals de hit “Ik mag 
zijn zusje niet meer slaan” en “Ik mag mijn broertje 
niet meer bijten”.  
•  Vooruit (Balzaal), Sint-Pietersnieuwstraat 23, 

9000 Gent   1
•  prijs: €12 (zelfde prijs voor ouders en kinderen) 
•    wo. 24 juli van 14u tot 15u 

       Luisterplein voor kids   € 
•   Luisterplein, François Laurentplein, 9000 Gent   1
•  info: VZW Uitbureau Gent, 09 233 77 88, 

www.uitbureau.be    

 Bio kinderpicknick      vanaf 3 jaar 
 i.s.m.: Vlam vzw 
 Een lekkere, evenwichtige biopicknick, de kinderen 
nemen hun brooddoos daarna mee naar huis! elke 
dag en tussenin een gratis figurentheater door in het 
kader van het Puppetbuskers Festival! 
•  prijs: €8 
•    za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 12u tot 14u 

     Puppetbuskers figurentheater 
Compagnia La Fabiola (I) "Attenti 
a quei due"      vanaf 4 jaar 
 Een marionettenspektakel dat jong én oud betovert! 
•    za. 20 juli vanaf 13u 

     Anatole (FR) 'Réparateur de 
coeurs'      vanaf 4 jaar 
 Een marionet die niet praat maar toch iedereen zal 
aanspreken... Een magisch spel... 
•    za. 20 juli vanaf 14u15 

     vanaf 5 jaar 
 Figurentheater voor families 
•    za. 20 juli vanaf 16u15 

     Cie Dès Demain (Fr) "Motus"      vanaf 5 jaar 
 Motus praat niet maar toch is vandaag zijn speciale 
dag: hij gaat zijn eerste muziekoptreden geven! 
•    zo. 21 juli vanaf 13u 

     Le Bruit des Casseroles (Fr) 
"Citron"      vanaf 4 jaar 
 Citron neemt ons mee op een absurde en tedere reis 
•    ma. 22 juli vanaf 13u 

     Bence Sarkadi (H) “Marionnettes 
de Budapest”      vanaf 5 jaar 
 Handgemaakte poppen en veel humor! 
•    di. 23 juli vanaf 13u 

      Cie Dès Demain (Fr) "Ce qui deviennent 
les choses"      vanaf 5 jaar 
 Een grappig en interactief samenspel tussen twee 
tweelingbroers. 
•    wo. 24 juli vanaf 13u 

     Cie Les Mains Libres (Fr) "Infimes 
débordements"      vanaf 5 jaar 
 Poëtisch en fragiel poppenspel! 
•    do. 25 juli vanaf 13u 

     Irene Vecchia (I) "Pulchinella"      vanaf 5 jaar 
 Het traditionele verhaal van Pulcinella, geweldig ge-
speeld met de nodige humor! 
•    vr. 26 juli vanaf 13u 

     Hocus Pocus Théâtre (UK) “Like 
a Tree”      vanaf 4 jaar 
 Moeder Natuur is vandaag onze vertelster, met 
handgemaakte poppetjes vertelt zij haar magisch 
verhaal 
•    za. 27 juli vanaf 13u 

     Alauda Teatro (Es) "Cristobal 
Purchinela"      vanaf 5 jaar 
 Typisch Spaans poppentheater, een klein helden-
epos 
•    zo. 28 juli vanaf 13u 

       Masereelfonds   € 

 (W)onderwater - Nathalie Stroobrant   
    van 8 tot 12 jaar 

 i.s.m.: MooiMooi Producties, Anjer 
Producties en Masereelfonds 

 Een spannende interactieve vertelvoorstelling over 
het boek (W)onderwater. Schrijfster Nathalie 
Stroobant vertelt op een interactieve manier hoe een 
boek ontstaat en hoe belangrijke thema’s als klimaat-
verandering en milieuvervuiling in dit fijne boek ver-
weven zitten. Aanrader!  
•  Hof van Ryhove, Onderstraat 20, 9000 Gent 
•    reservaties: VZW Uitbureau Gent, 09 233 77 88, 

www.uitbureau.be  
•  prijs: €7 
•  vvk: €6 
•  korting voor: UitPAS Kansentarief   
•  za. 20 juli vanaf 16u 

       Piv Huvluv   € 
   De allereerste keer       
 van 7 tot 12 jaar 

 De avant-première van Piv's nieuwste jeugdtheater-
voorstelling! Over de eerste allereerste keren in het 
leven van een kind: de eerste nieuwjaarsbrief schrij-
ven, voor het eerst alleen thuis, eerste spreekbeurt, 
eerste zoen... Heroïsche én hilarische verhalen! 
Spanning en sensatie!  
•  Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €10 (€ 7,50 voor kinderen -13 jaar) 
•    wo. 24 t.e.m. do. 25 juli van 14u tot 15u10 

       Poemtata   € 
   Kinderprogramma      vanaf 4 jaar 

 Familie- en kinderprogramma met dichter Geert de 
Kockere en meesterverteller Hilde Rogghe, voor kin-
deren vanaf 4-5 jaar. Vooraf reserveren niet nodig.  
•  Poëziecentrum, Vrijdagmarkt 36, 9000 Gent   1
•  prijs: €3 
•    di. 23 juli van 15u30 tot 16u45 

       Poppentheater FESTIVAL (Konink-
lijk gezelschap)   € 

 Pierke en het Geheim van de 
Trollenput      vanaf 3 jaar 

 Tijdens de kermis verstoren trolletjes de rust en ver-
gallen het plezier van de bewoners. Er verdwijnen 
allerlei zaken en Pierke gaat op onderzoek uit. On-
derweg ontmoet hij Peter Stroyka met zijn getemde 
beer. Hij leert Pierke een spreuk om de trollen te ver-
jagen ..  
•  François Laurentinstituut, 

Onderstraat 10, 9000 Gent 
•    info: Koninklijk Poppentoneel Festival, 

09 231 44 88, 
gentbrugspoppentheater@belgacom.net, 
www.festival-poppentoneel.be   

•  reservaties: VZW Uitbureau Gent, 09 233 77 88, 
www.uitbureau.be  

•  prijs: €7 (reservatiekost inbegrepen voorstelling+
initiatiecursus) 

•  korting voor: PMeH, groepen > 8 personen   
•  zo. 21 t.e.m. za. 27 juli van 15u tot 17u 

       Poppentheater Pedrolino   € 

 "Het Spookhotel" - Poppentheater 
met Pierke      vanaf 5 jaar 

 Pierke beleeft een spannend avontuur wanneer hij in 
een vervallen hotelletje terechtkomt waar de eige-
naar gebukt gaat onder een groot geheim. Om te 
kunnen helpen moet Pierke naar kabouterland … 
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Een sfeervolle voorstelling met prachtige poppen en 
decors voor het hele gezin !  
•  Zaal Plateau, Paddenhoek 3 (zijstraat Volder-

straat, nabij Kalandeberg), 9000 GENT   1
•  info: Poppentheater Pedrolino, 09 234 20 09, 

poppentheater.pedrolino@pierke.be, 
www.pierke.be   

•  reservaties: VZW Uitbureau Gent, 09 233 77 88, 
www.uitbureau.be  

•  prijs: €7 (geen reservatiekosten) 
•    za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 15u tot 16u30 

       Puur VOF   € 
   # BARMITTE # kinderactiviteit     
•   Bar Mitte, Minnemeers 10, 9000 Gent   1
   Theater Savooi / Halvdager concept / dj 
Enghi Skan/ Binair 01 met Mnsr ZérO & 
dansworkshop Mélanie      vanaf 4 jaar 
 Jarvin live!! Ragga in the night 
•    vr. 19 juli  en za. 20 juli van 10u tot 1u 

     Theater Savooi / dj Enghi Skan 
/ Live! The Stakotas / Hartman 
NL / Sundahl      vanaf 4 jaar 
•    zo. 21 juli van 10u tot 1u 

     Fonkel ( silent disco ) / Theater 
Savooi      vanaf 4 jaar 
•  prijs: €5 (huren van koptelefoon) 
•    vr. 26 juli van 10u tot 1u 

     Theater Savooi / dj Enghi Skan / 
Live! Little Queenies, Skyblasters, 
Slow Lee      vanaf 4 jaar 
•    zo. 28 juli van 10u tot 1u 

         Schoolhoeve De Campagne   € 

 Open dagen op schoolhoeve de 
campagne      van 2 tot 10 jaar 

 Vier de Gentse Feesten op de kinderboerderij en 
neem deel aan tal van activiteiten zoals broodje bak-
ken, dieren knuffelen, ritje met de koets, boerenker-
mis, zoektocht, grime, dieren voederen, cafetaria,... 
Vrije toegang. Activiteiten gratis of aan democrati-
sche prijzen.  
•  Schoolhoeve De Campagne, Gijzelstraat 14, 

9031 Drongen 
•   prijs: sommige activiteiten gratis, andere aan de-

mocratische prijzen 
•    zo. 21 t.e.m. wo. 24 juli van 13u30 tot 18u 

       Spekken   € 
•   Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be    

 Beestige Muziek - Theater Petatje   
    van 3 tot 10 jaar 

 Maestro moet op zoek naar muzieknoten om een 
meesterwerk te schrijven. Daarvoor moet hij samen-
werken met Bas Jazz, een licht gestoorde muzikant/
zanger. De kinderen krijgen op een vrolijke manier 
muzikale begrippen voorgeschoteld: interactief, visu-
eel, muzikaal gekruid met humor! 
•  prijs: €10 (Basisprijs) 
•  korting voor: Uitpaskorting   
•  vr. 19 juli en di. 23 juli van 11u tot 12u 

     Lotta en de slodderkip - Vzw 
Weerwolf        van 2 tot 6 jaar 

 Deze voorstelling werd in 2018 door de jury uitge-
roepen tot winnaar van de 11e editie van Kinder-
theaterfestival Spekken! Lotta en de Slodderkip is 
een muzikale vertelvoorstelling gebaseerd op het ge-
lijknamige boekje van Diane Put en Rik Dewulf, uit-
gegeven door Clavis Uitgeverij. 

•  prijs: €10 (Basisprijs) 

•  korting voor: Uitpaskorting   

•  do. 25 juli van 11u tot 12u 

               Theater Box   € 
•   Theater Box, Pijndersstraat 16, 9000 Gent 

    Hocus Pocus Technolocus      vanaf 8 jaar 

 i.s.m.: WiNaDoe 

 Wetenschapsgoochelaar Marc Govaert bewijst dat 
wetenschap niet saai is. Uit zijn koffers vol huis-, tuin- 
en keukenspullen tovert hij experimenten die je zelf 
thuis kan doen en die je helpen de natuur te begrij-
pen. Een verbazingwekkende familievoorstelling 
voor 'curieuzeneuzen'.  

•  info & reservaties: Theater Box, 0486 65 19 00, 
info@theaterbox.be  

•  prijs: €6 

•    za. 20 juli van 10u tot 12u15, ma. 22 juli van 15u 
tot 17u15 en do. 25 juli en za. 27 t.e.m. zo. 28 ju-
li van 13u30 tot 15u45 

     Op zee - Kukulu      van 0 tot 1 jaar 

 i.s.m.: Kukulu 

 Speciale theatervoorstelling voor de allerkleinsten 
van 3 tot 18 maanden. Het is de eerste ervaring met 
theater, muziek, poppen en vooral een bijzondere 
tijd samen met mama en/of papa. Ontmoet drie mat-
rozen en ontdek het reilen en zeilen van hun leven.  

•  info: Theater Box, 0486 65 19 00, 
info@theaterbox.be   

•  reservaties: Kukulu, 0484 72 37 58, 
info@kukulu.be, www.kukulu.be  

•  prijs: €18 (voor 1 kind en 1 volwassene / € 6 per 
extra kind of volwassene) 

•    zo. 21 juli van 10u tot 10u30 en van 11u30 tot 
12u 

     Seizoensverhalen: De gebroers 
Guy en Raf      van 3 tot 7 jaar 
 i.s.m.: Bobooti 

 Interactief theater voor kleuters met live muziek en hu-
mor gebracht. Het is zomer en de gebroers Guy en 
Raf verhuizen naar België. Daarom geven ze een 
groot buurtfeest, maar de buren zijn alles behalve blij 
met dit feest. Misschien kunnen wij hen wel helpen.  

•  info & reservaties: Theater Box, 0486 65 19 00, 
info@theaterbox.be  

•  prijs: €10 

•    wo. 24 juli van 11u tot 11u45 en van 14u tot 
14u45 

       Tinnenpot   € 
•   Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: Tinnenpot, 09 225 18 60, 

info@tinnenpot.be, www.tinnenpot.be    

 Kati Amo      van 5 tot 10 jaar 
 i.s.m.: Leopart 

 Kati Amo en Tijger beleven beestige avonturen met 
elkaar. Het is bijna onmogelijk om niet mee te stap-
pen in hun "rock'n lovestory". Ze swingen met jou 
van het ene gevoel naar het andere. 

•  prijs: €10 

•    ma. 22 juli van 15u tot 16u 

     Seizoensverhalen: de gebroers 
Guy en Raf      van 3 tot 7 jaar 
 i.s.m.: BOBOOTI 

 Seizoensverhalen is interactief theater voor kleuters 
met live muziek en humor gebracht. Het is zomer en 
de gebroers Guy en Raf verhuizen naar Belgie. 
Daarom geven ze een groots buurtfeest, maar de bu-
ren zijn alles behalve blij met dit feest. .. 

•  prijs: €10 

•    di. 23 juli en do. 25 juli van 15u tot 15u45 
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       Trefpunt Festival, Conservatorium, 
School of Arts Gent   € 
•   MIRY (Concertzaal), Biezekapelstraat 9, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: Gentsche Festspiele, 

www.gentschefestspiele.be    

 De Gentsche Festspiele: Rare 
Snuiters      vanaf 5 jaar 
 i.s.m.: Dimlicht 

 Rudy Rups, Wally Walvis en Freya De Fret komen er-
aan! Ruik, zie, voel en hoor de Rare Snuiters tijdens 
dit belevingsconcert met Dimlicht. Een beestige fami-
lievoorstelling. 
•  prijs: €5 (€7 Volwassenen) 
•    za. 20 t.e.m. zo. 21 juli van 10u30 tot 11u20 en 

van 12u tot 12u50 

     De Gentsche Festspiele: Opeens was 
daar een suikerspinkraam      vanaf 7 jaar 
 i.s.m.: Schauhaus 

 Een vader en een kind wonen al jaren op de mooiste 
plek ter wereld. Het leven is er goed, maar op een 
dag gebeurt er iets onomkeerbaars; iets (of is het ie-
mand?) banjert hun leven binnen en langzaamaan 
ontstaan er barstjes in het leven dat ze zo zorgvuldig 
hebben opgebouwd. 
•  prijs: €5 (€7 Volwassenen) 
•    ma. 22 t.e.m. wo. 24 juli van 10u30 tot 11u20 en 

van 12u tot 12u50 

       UGent-Volkssterrenwacht Armand 
Pien  
   Armstrong. De avontuurlijke reis van een 
muis naar de maan        vanaf 6 jaar 

 We vertellen dit spannende verhaal van Torben Kuhl-
mann (Uitg. De vier windstreken). De prachtige teke-
ningen uit het boek zorgen voor een sfeervol decor 
terwijl het verhaal live wordt voorgelezen. Na het 
voorleesmoment kan u nog een bezoek brengen aan 
de sterrenwacht.  
•  UGent-Volkssterrenwacht Armand Pien, Gezusters 

Lovelingstraat z/n, 9000 Gent   1

•  info: UGent-Volkssterrenwacht Armand Pien, 
09 264 36 74, info@armandpien.be, 
www.armandpien.be   

•  reservaties: http://armandpien.be/event/
armstrong-2019-07-19-145/register  

•    vr. 19 juli van 14u tot 16u 

       Vrienden van de Plantentuin - 
Gent   € 

 Rondleiding met gids in Plantentuin 
Universiteit Gent Duimeliesje Zoektocht v. 
gezinnen met kinderen      van 4 tot 10 jaar 
 Duimeliesje, geboren uit een bloem, is een lief meisje 
en zo klein als een duim. Op een dag wordt ze ont-
voerd door een pad. Beleef de avonturen van Duime-
liesje en help haar de bloemenkoning te vinden door 
heel wat te leren over de planten.  
•  Plantentuin Universiteit Gent, Ledeganckstraat 35, 

9000 Gent   1
•  info: Vrienden van de Plantentuin - Gent, 

0497 84 88 82, fcobbaut@scarlet.be, 
www.plantentuin-gent.be   

•  reservaties: Ferdinand Cobbaut, 0497 84 88 82  
•  prijs: €5 (per deelnemend kind een volwassene 

kan best mee begeleiden maximaal 20 deelne-
mers) 

•    wo. 24 juli van 14u tot 16u, van 14u05 tot 
16u05, van 14u10 tot 16u10, van 14u15 tot 
16u15, van 14u20 tot 16u20, van 14u25 tot 
16u25 en van 14u30 tot 16u30 

       VZW Living Lines   € 
   Herwig Deweerdt vertelt: "De Pluizentuin" 
en "De Wolf en de Duivel"      vanaf 6 jaar 

 Sprookje en poppenkast voor kinderen van 6 tot 12 
jaar, met hun ouders.  
•  Het magisch moment, Jan Botermanstraat 2, 

9000 gent   1
•  info & reservaties: House of Mysteries - het Ma-

gisch Moment tijdens de feesten - 50 meter van 
Gravensteen, 0495 21 59 09, 
rik.verstrepen@telenet.be, www.livinglines.be  

•  prijs: €8 (kinderen €6.) 
•  korting voor: KIND   
•  wo. 24 t.e.m. zo. 28 juli van 16u tot 17u 

       Wim Claeys  
   Wim For Live     
 Wim For Live is een evenement op de de speelkoer 
van De Oogappel tijdens de laatste 4 dagen. Het 
begint om 16u met het Beestig Gentsefeestenmee-
speelfeest (vrij podium voor de jeugd tot 16j)  
•  De Oogappel, Bisdomkaai 1, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
   Beestig Gentsefeestenmeespeelfeest     
 van 6 tot 16 jaar 

 Kom meedoen met het Beestig Gentsefeestenmee-
speelfeest! We zoeken bandjes, zangers en muzi-
kanten alleen, acteurs,goochelaars, acrobaten en-
watweetiknietnogallemaalveelteveelweetjewel! We 

maken zelf een liveshow met iedereen die afkomt 
naar de speelkoer van de Oogappel aan de Reep. 
•    do. 25 t.e.m. zo. 28 juli van 16u tot 18u 

     Gentse Zangstonde met De 
Stemband      vanaf 6 jaar 

 De laatste 4 dagen van de Feesten kan je luidkeels 
komen meezingen met de Gentse liedjes van het kin-
derkoor De Stemband, om 18u op Wim For Live in 
basisschool De Oogappel aan de Bisdomkaai 
(Reep). 't Is Gratis en bovendien voor niets en daar-
bovenop ge moet geen centje betalen. 
•    do. 25 t.e.m. zo. 28 juli van 18u tot 18u30 

         Zomer en Zonen   € 
   Kindertheaterfestival Zomer en Zonen   1    
 4Hoog & KOPERGIETERY presenteren een boeket 
aan prikkelende theatervoorstellingen voor kinderen 
en hun families tijdens de Gentse Feesten. Een thea-
terfeest voor iedereen vanaf 3 jaar.  
•  info: 4Hoog, 09 224 14 00, info@4hoog.be, 

www.4hoog.be/   
•  reservaties: NTGent, 09 225 01 01, 

tickets@ntgent.be, ntgent.be  

   4Hoog - Woesj   vanaf 3 jaar 

 Een Kleuteropera. Twee nimfen en de zee. Muziek 
en zang en zand. Het raakt je recht in het hart Een 
must-see voor jong en oud  
•  NTGent Minnemeers, Minnemeers 8, 9000 Gent 
•   prijs: €13 (Standaard) 
•  korting voor: STU, KIND, 60+, Gezinsbond, sec-

torpas   
•  za. 20 juli van 11u tot 12u, za. 20 t.e.m. zo. 21 

juli van 16u tot 17u en zo. 21 juli van 14u tot 15u 

     Laika - Aardappelsoep   vanaf 7 jaar 

 Aardappelsoep is een eigentijdse voorstelling over 
oorlog en verlies, over honger en over de weldaad 
van lekkere soep. Een voorstelling waarin het plezier 
om te vertellen en het genot om samen te eten cen-
traal staat.  
•  NTGent Minnemeers, Minnemeers 8, 9000 Gent 
•   prijs: €13 (Standaard) 
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•  korting voor: STU, KIND, 60+, Gezinsbond, Sec-
torpas   

•  za. 20 juli van 14u tot 15u, za. 20 t.e.m. zo. 21 
juli van 18u tot 19u en zo. 21 juli van 11u tot 12u 

     Blauwhuis - Stapman   vanaf 8 jaar 

 Acteur Simon D’Huyvetter brengt samen muzikante 
Renée het verhaal over een jongen en zijn wonderlij-
ke wereld. Na een ruzie met zijn broertje Jacob klimt 
de jongen in een hoge boom en besluit er de rest van 
zijn leven te blijven. Daar ontmoet hij een zonderling 
figuur: Stapman  
•  NTGent Minnemeers, Minnemeers 8, 9000 Gent 
•   prijs: €13 (Standaard) 
•  korting voor: STU, KIND, 60+, Gezinsbond, Sec-

tropas   
•  ma. 22 juli van 15u tot 16u en di. 23 juli van 19u 

tot 20u 

     Froefroe - De Soldaat   vanaf 8 jaar 

 Een poëtisch, beeldend en grappig verhaal over de 
menselijke kant van een oorlog. Geïnspireerd op het 
kinderboek 'De vijand' van David Cali / Serge Bloch 
vertaald door Wim Opbrouck  
•  NTGent Minnemeers, Minnemeers 8, 9000 Gent 
•   prijs: €13 (Standaard) 
•  korting voor: STU, KIND, 60+, Gezinsbond, Sec-

torpas   
•  di. 23 juli van 15u tot 16u, di. 23 t.e.m. wo. 24 ju-

li van 17u tot 18u en wo. 24 juli van 19u tot 20u 

     4Hoog - De koning zonder 
schoenen   vanaf 3 jaar 

 De kick-off van het allerlaatste seizoen van dè 
4Hoog klassieker Er was eens…Een koning. Een ko-
ning met een gouden kroon. Op een gouden troon. 
Met een gouden mantel. Hij had wel 100 paarden. 

1000 knechten. En zelfs 1000 X 1000 vrienden. De 
koning had alles om blij te  
•  NTGent Minnemeers, Minnemeers 8, 9000 Gent 
•     prijs: €13 (Reservatie via VGT 

toegankelijkheid@stad.gent of 09 267 03 69 ) 
•  korting voor: STU, KIND, 60+, Gezinsbond, Sec-

torpas 
•  wo. 24 juli van 15u tot 16u  1

•    prijs: €13 (Standaard) 
•  korting voor: STU, KIND, 60+, Gezinsbond, Sec-

torpas 
•  do. 25 juli van 11u tot 12u 

     Veel Te Veel Te Veel - Kopergietery, 
KGbe & Les Pieds dans le vent   
vanaf 5 jaar 

 Een beeldende voorstelling waar stilte een kleur kent, 
het niets een naam heeft en waar iedereen die an-
ders denkt, eveneens een plek verdient. Een visuele 
belevenis voor iedereen vanaf 5 jaar.  
•  Kopergietery, Blekerijstraat 50, 9000 Gent   1
•  prijs: €13 (Standaard) 
•  korting voor: WRKL, STU, PMeH, KIND, 60+, Ge-

zinsbond & Sectorpas   
•  do. 25 t.e.m. vr. 26 juli van 15u tot 16u en zo. 28 

juli van 17u tot 18u 

     Ultima Thule - Los   vanaf 6 jaar 

 Los van het Gentse gezelschap Ultima Thule is een 
frisse, intieme, grappige en poëtische voorstelling 
over vasthouden en loslaten. Over Max, een jongen 
van 8 wiens ouders uiteen zijn. Weg van de plaats 
waar alles één is...  
•  NTGent Minnemeers, Minnemeers 8, 9000 Gent 
•   prijs: €13 (Standaard) 
•  korting voor: STU, KIND, 60+, Gezinsbond en 

Sectorpas   
•  do. 25 juli van 16u tot 17u en vr. 26 juli van 18u 

tot 19u 

     4Hoog - Wolk 
 premièrereeks      vanaf 3 jaar 

 Mis de premièrevoorstellingen van de remake van 
deze poëtische 4Hoog-klassieker niet. Wolk, in een 
nieuw kleedje. Geschreven door Raf Walschaerts, 
Frans Van der Aa en Don Fabulist. Het meisje wil er 
zo graag zijn…In de wolken, naar het wolkenhuis...  
•  NTGent Minnemeers, Minnemeers 8, 9000 Gent 
•   prijs: €13 (Standaard) 
•  korting voor: STU, KIND, 60+, Gezinsbond en 

Sectorpas   
•  vr. 26 juli van 15u tot 16u, zo. 28 juli van 15u tot 

16u en van 11u tot 12u en za. 27 juli van 14u tot 
15u en van 16u tot 17u 

     Femke Platteau en Freek De Craecker - 
Blabla Blues - Avant-première      
vanaf 8 jaar 

 In een groot appartmentsgebouw wonen verschillen-
de figuren samen. Ze zijn geplukt uit een lang vervlo-
gen tijd. Samen leven ze naast, bij, op, over, onder 
en zonder elkaar. Bla Bla Blues is een absurde, beel-
dende voorstelling voor kinderen vanaf 8 jaar en 
hun families.  
•  NTGent Minnemeers, Minnemeers 8, 9000 Gent 
•   prijs: €13 (Standaard) 
•  korting voor: STU, KIND, 60+, Gezinsbond en 

Sectorpas   
•  za. 27 juli van 19u tot 20u 



BOEK  NU

TICKETS VIA 

VANEYCK2020.BE

www.vaneyckwashere.be

#omgvaneyckwashere

Tien dagen Gentse Feesten? 
In 2020 viert Gent met 

OMG! Van Eyck was here 
een heel jaar lang zijn 

grootste Vlaamse Meester.

Images: Sint-Baafskathedraal Gent © www.lukasweb.be

Ontdek het genie van de Vlaamse 
Meester in de grootste Van Eyck-
tentoonstelling ooit. Mis deze 
unieke kans niet!

Zie, proef, voel en ervaar hoe  
Jan Van Eyck en zijn meesterlijke Lam 

Gods verder leven in onze stad.
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WIJ ZORGEN VOOR U

TIJDENS DE GENTSE FEESTEN

MAKKELIJK. DICHTBIJ. VEILIG.
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24U

24U OPEN PARKING GENT ZUID 
Volg P3 op de P-Route.

Gemakkelijk bereikbaar 

vanaf autosnelweg.

Gelegen aan de toegang 

van het stadscentrum.

1043 plaatsen

T 09 233 13 77

Woodrow Wilsonplein Gent

PARKING KOUTER 
Volg P5 op de P-Route.

Centraal gelegen voor 

Brabantdam & Veldstraat.

425 plaatsen

T 09 269 17 00

Kouter Gent

CENTER PARKING 
Volg P6 op de P-Route.

Op 50 m van 

Veldstraat en Kouter.

532 plaatsen

T  09 223 87 12

Korte Meer Gent

www.interparking.be
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opel.be milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be.
Het verbruik en de CO2 uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) en de waarden werden ter vergelijking omgezet naar NEDC, volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/11.

CORSA 5D  5,6-6,6 L/100 KM  128-150 G/KMCROSSLAND X  4,0-5,6 L/100 KM  104-128 G/KM GRANDLAND X  4,0-5,8 L/100 KM  106-132 G/KM

DELEERSNYDER GENT
Brusselsesteenweg 125 • 9050 Gent (Ledeberg)

09/230.58.15 • www.opel.deleersnyder.be

HET

OPEL
MOMENT

U BENT NIET STANDAARD. 

UW OPEL OOK NIET.

Met Billit hou je makkelijk én digitaal je 

boekhouding bij. Check www.billit.be 

of praat erover met je boekhouder.

Vroeger naar huis om je 

facturen op te maken? 

Had je nu maar Billit 

gebruikt...
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al 60 jaar het beste ijs van Gent!
Beschikbaar bij ....

Talamini:  Maaltebruggestraat 9
9000 Gent

Larmuseau Gent:  Koning Albertlaan 63, 
9000 Gent

The Fetch:
   
Kortemunt 7,
9000 Gent

Jack’s House:  Pensmarkt 1,
9000 Gent

Larmuseau Lochristi:  Dorp-Oost 9,
9080 Lochristi

of op www.confiserielarmuseau.com
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Zin in een ijsje 
tijdens de Gentse Feesten?
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Themakalender

Gebruikte afkortingen bij korting: 

60+ = Senioren STU = Studenten 

KIND = Kinderen PMeH =  Personen met 
een handicapWRKL = Werklozen

Wegwijs door de kalenders
Als wegwijzer door de kalenders en de evenementen kan u gebruik maken van het Feestenplan dat midden in het 
 magazine (pagina’s 66 en 67) is opgenomen. In de themakalender vindt u ook icoontjes:

Betekent dat de voorstelling toegankelijk is 
voor rolstoelgebruikers.1
Betekent dat de voorstelling betalend is.€

1
Voor mensen met een beperking zijn er vanuit de stad negen activiteiten voorzien met een 
aantal toegankelijkheidsaanpassingen. Inschrijven kan via toegankelijkheid@stad.gent of 
09 267 03 69. Vermeld bij de inschrijvingen welke aanpassing u nodig hebt, alsook uw 

naam, telefoon en e-mailadres. Voor assistentie tijdens de Gentse Feesten kan u terecht bij  gentsefeesten@inter.
vlaanderen of telefonisch via 0471 31 42 83.

UiTPAS Gent is een kaart waarmee je aan cultuur, sport of jeugdactiviteiten kan doen. Op 
UiTPAS locaties kan je een punt sparen. Die punten kan je dan omruilen voor een korting, 
cadeau of een ander voordeel. Gentenaars die recht hebben op een verhoogde tegemoet-

koming krijgen met hun UiTPAS een extra korting. Info over UiTPAS vind je op: www.uitingent.be/UiTPAS/wat.
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  Bals/Dans  
  Capriool vzw  

 Dansen en geuzenliederen 
uit de vroegbarok.      
 Vluchten kon toen nog... helaas ! De godsdiensthypo-
crisie, de inquisitie, het plunderen van de Spaanse 
troepen grondig beu vluchtten vanaf 1585 talloze bur-
gers voorgoed noordwaarts of oostwaarts. Ook onder-
nemers en edelen vertrokken en lieten het Zuiden ver-
weesd achter...  
•  Stadhuis (Passificatiezaal), Botermarkt 1, 9000 Gent 
•     zo. 21 juli van 14u30 tot 15u30 en 

van 16u tot 17u 

       Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

 41ste Provinciaal Volksdansfeest     
 i.s.m.: vzw Sneyssens 
•   Woodrow Wilsonplein  
    Kindervolksdans 
 o.l.v. De Kadullen Afdeling Destelbergen 
•    zo. 21 juli van 14u tot 15u 

     Optreden Vendel en Trommelkorps 
en optreden volkskunstgroep 
Reuzegom uit Leuven 
 Vendel en Trommelkorps Sneyssens uit Evergem 
•    zo. 21 juli van 15u05 tot 15u45 

     Gemeenschappelijke dans 
•    zo. 21 juli van 15u45 tot 16u en 

van 16u50 tot 17u05 

     Optreden vzw Sneyssens uit Evergem 
 Gevarieerde reeks van Vlaamse volksdansen 
•    zo. 21 juli van 16u tot 16u25 en van 17u05 tot 

17u30 

     Optreden van volkskunstgroep 
Reuzegom uit Leuven 
 Gevarieerde reeks van Vlaamse volksdansen 
•    zo. 21 juli van 16u25 tot 16u50 

     Slotdansen met Folkgroep Poelman 
•    zo. 21 juli van 17u30 tot 17u40 

         Bal 1900      
 In samenwerking met Het Koninklijk Verbond der Ge-
buurtedekenijen en Stad Gent. Orkest Freddy Couché 
Band en presentatie door Fred Geirnaert. Dresscode: 
kledij uit 1900. Inschrijvingen van 18 tot 19 uur aan 
de kiosk. Vooraf inschrijven en meer info: 
marina.de.poortere@proximus.be.  
•  Kouter  
•     zo. 28 juli van 19u30 tot 23u30 

       Gentse Feesten in Casa Rosa  
•   Casa Rosa, Kammerstraat 22, 9000 Gent 
    Girls night out fuif      
 i.s.m.: SheSheBar 
 "Girls night out" ShesheBar bijt de spits af in het regen-
booghuis Oost-Vlaanderen . 
•    vr. 19 juli vanaf 21u 

     Lush On The Rocks      
 i.s.m.: Verkeerd Geparkeerd 
en RoundAbout30 
 *** It's Cocktail Time *** Samen met Verkeerd Gepar-
keerd en RoundAbout30 zetten we de eerste zaterdag-
nacht van de Gentse Feesten in op onze Lush On The 
Rocks cocktailnight. Met zwoele dancebeats en super-
diverse feestvierders maken we er een zomerse en on-
vergetelijke nacht van. 
•    za. 20 juli vanaf 21u 

     Genderspectrum777      
 GS777 Fuif en optredens Gender is a spectrum! Dit 
wordt gevierd met een spetterende fuif en optredens 
door lgbt+ en queer artiesten. Optredens: 20u tot 
22u45. Fuif: vanaf 23u. 
•    zo. 21 juli vanaf 22u 

     Exotica      
 Casa Rosa organiseert weer haar fantastische "Exoti-
ca" fuiven. Deze exotische fuiven starten telkens vanaf 
22 u. 
•    ma. 22 t.e.m. wo. 24 juli, vr. 26 juli en zo. 28 juli 

vanaf 22u 

     Love Boat      
 Love Boat Party! Na een spetterende "Nacht van de 
Regenboog" op het St-Baafsplein met DJ Toon & The Lo-
ve Boat Experience kan je hier de officiële afterparty 
komen inzetten met MR Helios achter de draaitafels! 
•    do. 25 juli vanaf 23u  

     Lynx      
 Op zaterdag 27 juli organiseert studentenclub Acant-
ha vanaf 22 u zijn bekende "Lynx" Gentse Feesten-ver-
sie. Of hoe Acantha het zelf omschrijft: "Follow the 
bright glowing eyes of the mysterious LYNX, guiding 
you to a phenomal party and lose yourseff to the beats. 
•    za. 27 juli vanaf 22u 

       Planeet Mars   € 

 Diner Dansant voor 55+        
 12u : lekker dinertje 14u : K'robics = sportief solodan-
sen met Koen D'Hous, nadien kan je vrolijk verder dan-
sen. Danservaring is niet nodig, enkel jouw enthousias-
me. Vooraf inschrijven op rek BE12 8002 2335 3692. 
Info en reservatie 0487/16 69 82 
planeetmars.gent@gmail.com  
•  Planeet Mars, Land van Waaslaan 78, 

9040 Sint-Amandsberg 
•   prijs: €19 (diner en dansles ) 
•    wo. 24 juli vanaf 12u 

       Puur VOF  
   # BARMITTE #     
•   Bar Mitte, Minnemeers 10, 9000 Gent   1
   Openingsreceptie ism Metro / Sonar met 
guest: Ghetto Kumbé & DJ Mnsr ZérO 
•    vr. 19 juli van 18u tot 1u 

     Sonar editie presents Ghetto 
Kumbé and Mnsr zérO 
•    vr. 19 juli van 18u tot 1u 

     Live! Lost Flamingo's / Amber & 
Band / Toujours Banane 
•    ma. 22 juli van 10u tot 1u 

     Criss Cross concept / STEREO concept 
•    di. 23 juli van 10u tot 1u 

     Villa Lola / Krankenhaus 
•    wo. 24 juli van 10u tot 1u 

     Theater Savooi / yoga sessies / 
veggie chef Joris Vermeir / R&S 
label special guest / deejames 
 Veggie dag met chef Joris Vermeir ( katerbrunch ) Yoga 
om 10u Hortum dj's and friends R&S label special 
guest!! 
•    do. 25 juli van 10u tot 1u 

     Zaterdag Partyzani editie presents 
Vagabundos, Gypsy Box en Mnsr ZérO 
 i.s.m.: BINAIR 
•    za. 27 juli  

         Recuerdo vzw   € 

 Recuerdo, Argentijnse tango 
- initiaties & workshops     
 Recuerdo: sinds 1990! Tango, zoals hij nu nog 
gedanst wordt in de salons van Buenos Aires, op de 
unieke muziek van de tango-orkesten uit de jaren 30 - 
50. Breng zelf een danspartner mee, aub. Max 10 
dansparen. Danszaal met houten vloer. Hartje Gent, 
buurt Gravensteen.  
•  De Berg, Abrahamstraat 13, 9000 Gent  
•  info & reservaties: Recuerdo, 09 223 26 90, 

tango@recuerdo.be, www.recuerdo.be 
   Initiatie Argentijnse tango, bijna dagelijks 
 Absolute beginners. Max 10 dansparen: elk wordt in-
dividueel geholpen. De les wordt begeleid door Lieve 
& Gerdy, oprichters Recuerdo. Breng zelf een 
danspartner mee, aub. Reservatie aangeraden.  
•   prijs: €7 p.p.   
•  za. 20 juli, ma. 22 t.e.m. di. 23 juli en do. 25 t.e.m. 

za. 27 juli van 17u tot 18u15 en zo. 28 juli van 15u 
tot 16u15 

     Initiatie milonga, met optie tot 
'vervolg milonga' om 20.45u 
 Voor wie een basiskennis tango heeft, of deelnam aan 
een tango-initiatie. Milonga, één van de voorlopers 
van de tango, heeft een sneller tempo. Plezant! Max 
10 dansparen, docenten Lieve & Gerdy. Breng zelf een 
danspartner mee, aub. Reservatie aangeraden.  
•   prijs: €14 (p.p. Reductie werklozen, studenten tot 

26j na vertoon bewijs, en €13 vanaf 3 workshops) 
•  vvk: €13 (VVK tot 5 juli: €13 pp - €12 pp vanaf 3 

workshops - reduktiehouders €12) 
•  korting voor: WRKL, STU   
•  za. 20 juli van 19u15 tot 20u30 

   I  nitiatie milonga, vervolg 
 Je volgde de initiatie milonga om 19.15u, of je hebt 
een basiskennis milonga. Op di 23/07 is er een work-
shop milonga intermediair om 20.45u, op do 25/07 
milonga halfgevorderd om 20.45u. Maximum 10 
dansparen. Reservatie aangeraden!  
•   prijs: €14 (p.p. Reductie werklozen, studenten tot 

26j na vertoon bewijs, en €13 vanaf 3 workshops) 
•  vvk: €13 (Vvk tot 5 juli! €13 pp - €12pp vanaf 3 

workshops. Reduktiehouders: €12pp) 
•  korting voor: WRKL, STU   
•  za. 20 juli van 20u45 tot 22u 

     Intensieve initiatie Argentijnse 
tango (= 2 lessen, 15' pauze) 
 voor de absolute beginner. Op een gewone initiatie 
krijg je veel info in één les. Tijdens deze initiatie gaan 
we in detail, en zijn er meer oefeningen. Dit is diep-
gaander, en blijft beter hangen. Zelf danspartner, 
drank (15' pauze) meebrengen, aub. Reservatie aan-
geraden.  
•   prijs: €28 (p.p. Reductie werklozen, studenten tot 

26j na vertoon bewijs, en €26 vanaf 3 workshops) 
•  vvk: €26 (VVK tot 5 juli! €26pp voor de 2 lessen. 

Vanaf 3 workshops €12 pp per les. Reduktiehouders 
€12 pp ) 

•  korting voor: WRKL, STU   
•  zo. 21 juli van 15u tot 17u45 

     Argentijnse tango - Techniek man 
 Olv Gerdy De Decker. Mannen solo! Verbeter je 
danstechniek: individueel oefenen op houding, balans, 
wandelen, draaien... Houten dansvloer en spiegels. 
Maximum 15 deelnemers. Breng zelf je drankje mee. 
Reservatie aangeraden  
•   prijs: €14 (p.p. Reductie werklozen, studenten tot 

26j na vertoon bewijs, en €13 vanaf 3 workshops) 
•  vvk: €13 (VVK tot 5 juli! €13 pp - €12 pp vanaf 3 

workshops. Reductiehouders €12 pp) 
•  korting voor: WRKL, STU   
•  ma. 22 juli van 19u30 tot 20u30 

     Argentijnse tango - Techniek vrouw 
 Olv Lieve Vansteelant. Vrouwen solo, zonder danspart-
ner! Je volgde minstens 1 jaar les. Dans eleganter: ver-
beter je houding, lopen, ochos en adornos,... Dans-
zaal met houten vloer en spiegels. Maximum 15 deel-
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neemsters. Breng zelf je drankje mee. Reservatie aan-
geraden.  
•   prijs: €14 (p.p. Reductie werklozen, studenten tot 

26j na vertoon bewijs, en €13 vanaf 3 workshops) 
•  vvk: €13 (VVK tot 5 juli: €13 pp. €12 pp vanaf 3 

workshops. Reductiehouders 12 pp ) 
•  korting voor: WRKL, STU   
•  ma. 22 juli van 20u30 tot 21u30 

     Argentijnse tango - Intermediair 
 Je doorliep de beginnersniveaus, volgde minstens 1 
jaar les, of meer. Techniek, sequenties voor in het sa-
lon, aandacht voor de muziek, ... Maximum 10 
dansparen. Breng zelf een danspartner mee, aub. Re-
servatie aangeraden.  
•   prijs: €14 (p.p. Reductie werklozen, studenten tot 

26j na vertoon bewijs, en €13 vanaf 3 workshops) 
•  vvk: €13 (VVK tot 5 juli! €13 pp - €12 pp vanaf 3 

workshops. Reductiehouders: €12pp) 
•  korting voor: WRKL, STU   
•  di. 23 juli van 19u15 tot 20u30 

     Milonga - intermediair 
 Je volgde minstens 1 jaar tangoles, of meer, en hebt 
een goeie basiskennis milonga. Maximum 10 danspa-
ren, breng zelf een danspartner mee. Reservatie aan-
geraden.  
•   prijs: €14 (p.p. Reductie werklozen, studenten tot 

26j na vertoon bewijs, en €13 vanaf 3 workshops) 
•  vvk: €13 (Vvk tot 5 juli! €13pp - €12pp vanaf 3 

workshops. Reductiehouders €12pp) 
•  korting voor: WRKL, STU   
•  di. 23 juli van 20u45 tot 22u 

     Argentijnse tango - Halfgevorderd 
 Je volgde minstens 2 jaar les. Je kent de codes van het 
salon. Techniek, sequenties voor in het salon, aandacht 
voor de muziek,... Maximum 10 dansparen, breng zelf 
een danspartner mee. Reservatie aangeraden.  
•     prijs: €14 (p.p. Reductie werklozen, studenten tot 

26j na vertoon bewijs, en €13 vanaf 3 workshops) 
•  vvk: €13 (Vvk tot 5 juli! €13 pp - €12€ pp vanaf 3 

workshops. Reductiehouders: €12 pp) 
•  korting voor: WRKL, STU   
•  do. 25 juli van 19u15 tot 20u30 

     Milonga - Halfgevorderd 
 Minstens 2 jaar leservaring, en je hebt reeds een goeie 
kennis van milonga verworven. Milonga intermediair 
(minstens 1 jaar leservaring) op di 23/07, milonga be-
ginner + vervolg op za 20/07. Breng zelf een 
danspartner mee, aub. Maximum 10 dansparen. Re-
servatie aangeraden!  
•     prijs: €14 (p.p. Reductie werklozen, studenten tot 

26j na vertoon bewijs, en €13 vanaf 3 workshops) 
•  vvk: €13 (Vvk tot 5 juli! €13 pp - €12 pp vanaf 3 

workshops - €12 reductiehouders) 
•  korting voor: WRKL, STU   
•  do. 25 juli van 20u45 tot 22u 

     Argentijnse tango - Gevorderd 
 Je volgde minstens 3 jaar les. Je kent de codes van het 
salon. Techniek, sequenties voor in het salon, aandacht 
voor de muziek,... Maximum 10 dansparen, breng zelf 
een danspartner mee. Reservatie aangeraden.  
•   prijs: €14 (p.p. Reductie werklozen, studenten tot 

26j na vertoon bewijs, en €13 vanaf 3 workshops) 
•  vvk: €13 (Vvk tot 5 juli! €13 pp - €12 pp vanaf 3 

workshops - €12 pp voor reductiehouders) 
•  korting voor: WRKL   
•  vr. 26 juli van 19u15 tot 20u30 

     Argentijnse tangowals - Gevorderd 
 Je volgde minstens 3 jaar les. Je kent de codes van het 
salon. Je hebt ervaring in tangowals. Maximum 10 
dansparen, breng zelf een danspartner mee. Reserva-
tie aangeraden.  
•   prijs: €14 (p.p. Reductie werklozen, studenten tot 

26j na vertoon bewijs, en €13 vanaf 3 workshops) 
•  vvk: €13 (Vvk tot 5 juli! €13 pp - €12€ pp vanaf 3 

workshops. Reductiehouders: €12 pp) 
•  korting voor: WRKL, STU   
•  vr. 26 juli van 20u45 tot 22u 

     Initiatie Argentijnse tango, bijna dagelijks 
 Za 20, ma 22, di 23, do 25, vr 26, za 27/07 om 
17.00u. Absolute beginners. Max 10 dansparen: elk 
paar wordt individueel geholpen. De les wordt non-
stop begeleid door docenten Lieve & Gerdy, oprichters 
van Recuerdo. Breng zelf een danspartner mee, aub  

•   prijs: €7 (p.p.) 

•    zo. 28 juli van 15u tot 16u15 

           Boottochten  
  Benelux Rederij nv   € 
   Boottocht naar Brugge      
 Vanuit het centrum van Gent varen wij via het kanaal 
Gent-Oostende naar Brugge. Inscheping vanaf 8.30u, 
vertrek op 9u, aankomst om 20u. Vrije tijd te Brugge 
van ca.13.15u tot 15.45u. Bar aan boord en mogelijk-
heid tot ontbijt en lunch. Reservatie vooraf!  

•  Benelux Rederij NV, Recollettenlei 32, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: Benelux Rederij NV, 

09 225 15 05, info@benelux-rederij.com, 
benelux-rederij.com  

•  prijs: €35 (Extra: ontbijt +€8 / koude schotel charcu-
terie + €17 / kaasschotel + €20 / koude visschotel 
+ €22) 

•  korting voor: KIND   

•  di. 23 juli van 9u tot 20u 

       Boat in Gent   € 
•   Aanlegsteiger Boat in Gent (Bij Gravensteen (50m), 

onder de knalgele parasol), Kraanlei, 9000 Gent 

•  info & reservaties: Boat in Gent, 09 330 22 49, 
info@boatingent.be, www.boatingent.be 

    Hop on hop off watertram. Keuze 1 
of 2 dagen (enkel in het weekend)      
 De hop on hop off watertram biedt u een gegidste 
rondvaart van 90 minuten, de hele dag onbeperkt op- 
en afstappen aan 6 haltes en per halte een wandelpar-
cours langs de top 50 city tips van Gent. Een dagvul-
lende activiteit. Reserveren niet nodig tenzij voor groe-
pen vanaf 20 p.  

•   prijs: €12,50 (dagticket; 

• € 15.00 weekend-ticket) 

•  korting voor: STU, PMeH, KIND, 60+, 
Gentenaars   

•  za. 20 t.e.m. zo. 21 juli en za. 27 
t.e.m. zo. 28 juli  

     Historische rondvaart doorheen 
het middeleeuwse centrum + gratis 
ijsje. Duur : 50 minuten.      
 Gent centrum per boot. Gids aan boord. Om de 15 mi-
nuten vertrekt er een boot. Reserveren niet nodig tenzij 
voor groepen vanaf 20 p.  

•   prijs: €7,50 (per persoon) 

•  korting voor: STU, PMeH, KIND, 60+, Gentenaars   

•  za. 20 t.e.m. zo. 28 juli vanaf 10u 

     Rondvaart “Gent compleet” + 
gratis ijsje. Duur : 90 minuten.      
 Gegidste boottocht op Leie, Lieve, Ketelvaart & Schel-
de met doorvaart onder ’t Laurentplein, langs de Reep 
tot aan de Scaldissluis. 1000 jaar architectuur en ver-
halen. Tickets afhalen tot 15 minuten vóór afvaart. Re-
serveren mag, maar moet niet. Boat in Gent: 09/330 
22 49.  

•   prijs: €12 (p.p.) 

•  korting voor: STU, PMeH, KIND, 60+, Gentenaars   

•  za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 14u tot 15u30 

       De Bootjes van Gent - 
Rederij Dewaele   € 
•   Aanlegsteiger De Bootjes van Gent - 

Rederij Dewaele (het groene boothuisje), 
Korenlei 4a, 9000 Gent 

•  info & reservaties: De bootjes van Gent - Rederij De-
waele, 09 229 17 16, info@debootjesvangent.be, 
www.debootjesvangent.be 

    Hop on hop off watertram. Keuze 1 
of 2 dagen (enkel in het weekend)      
 De hop on hop off watertram biedt u een gegidste 
rondvaart van 90 minuten, de hele dag onbeperkt op- 
en afstappen aan 6 haltes en per halte een wandelpar-
cours langs de top 50 city tips van Gent. Een dagvul-
lende activiteit. Reserveren niet nodig tenzij voor groe-
pen vanaf 20 p.  
•   prijs: €12,50 (per dag of € 15.00 / 2 dagen) 
•  korting voor: STU, PMeH, KIND, 60+, Gentenaars   
•  za. 20 t.e.m. zo. 21 juli en za. 27 

t.e.m. zo. 28 juli  

     Historische rondvaart doorheen 
het middeleeuwse Gent + gratis 
ijsje. Duur : 40 minuten.      
 Rondvaart met gids op Leie en Lieve. Om de 15 minu-
ten vertrekt er een bootje. Reserveren niet nodig tenzij 
voor groepen vanaf 20 p.  
• prijs: €7,50 (p.p.)
•   korting voor: STU, PMeH, KIND, 60+, 

Gentenaars   
•  za. 20 t.e.m. zo. 28 juli vanaf 10u 

     Rondvaart “Gent compleet” + 
gratis ijsje Duur : 90 minuten.      
 1000 jaar architectuur en verhalen. Leuke verkenning 
van Gent, met gids. U vaart op de Leie, Lieve, Ketel-
vaart & Schelde, onder ’t Laurentplein, langs de Reep 
tot aan de Scaldissluis. Tickets afhalen tot 15 minuten 
vóór afvaart. Reserveren mag, maar moet niet: Tel: 
09 229 17 16.  
•   prijs: €12 (p. p. ) 
•  korting voor: STU, PMeH, KIND, 60+, Gentenaars   
•  za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 14u tot 15u30 

       Gent Watertoerist bvba   € 
   Gegidste boottocht van 40 
minuten inclusief gratis biertje      
 Boottocht doorheen de Gentse binnenstad van 40 mi-
nuten richting Rabot via de Lieve met uitleg aan boord 
en een gratis biertje tijdens de Gentse Feesten.  
•  Aanlegsteiger Gent-Watertoerist, Graslei, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: Gent-Watertoerist, 09 269 08 69, 

info@gent-watertoerist.be, www.gent-watertoerist.be  
•  prijs: €7,50 (inclusief gratis biertje tijdens Gentse 

Feesten) 
•  korting voor: STU, KIND, 60+, Gentenaars   
•  za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 11u tot 18u, start om de 

15 minuten, duur: 40 minuten 

       Gentse Barge   € 
•   Gentse Barge, Koophandelsplein, 9000 Gent 
•    info & reservaties: Gentse Barge, 0473 48 26 59, 

els@gentsebarge.be, gentsebarge.be    

 Gentse barge      
 i.s.m.: Stad Lokeren - Dienst Toerisme 
 De Barge vaart tussen Gent en Lokeren , via Moervaart 
en Durme. *vertrek in Gent ( Koophandelsplein) op vrij 
19 en zon 22 juli om 9u45 *vertrek in Lokeren (Markt) 
op za. 20 en ma. 22 juli om 9u45 
•  prijs: €28  
•  korting voor: Steunpunt vakantieparticipatie   
•  vr. 19 t.e.m. ma. 22 juli vanaf 9u45 

     De Gentse barge op Leie      
 Tijdens de Gentse feesten kan u op 3 data een vaart 
meemaken op de schilderachtige Leie. vertrek om 14u, 
retour rond 17u 
•  prijs: €10  
•    vr. 26 t.e.m. zo. 28 juli vanaf 14u 
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Beobank wenst ulder een

goeie Gentse 
 Fieste!

Bij oens zijde in goeie hande

Dendermondsesteenweg 156, 9000 Gent | 09/238.30.33 
BVBA Demeulenaere Luc - Verbonden agent

Wondelgemstraat 16, 9000 Gent | 09/225.31.31 
BVBA Kygnee - Verbonden agent

Mimosastraat 178 A, 9000 Gent  | 09/375.01.50 
Bewi Finance CVOA - Verbonden agent

Brusselsesteenweg 396-398, 9050 Ledeberg | 09/231.84.38 
BVBA Van Poucke Peter - Verbonden agent 

Kouter 171, 9000 Gent | 09/235.02.50 
Beobank NV/SA

Graaf van Vlaanderenplein 25-26, 9000 Gent | 09/269.39.23 
Beobank NV/SA

Beobank PRO Center | 09/266.03.60 

Kortrijksesteenweg 1114, 9051 St-Denijs-Westrem 
Beobank NV/SA

Adverteerder/V.U. : Beobank NV/SA |Generaal  Jacqueslaan  263g, 1050 Brussel  | BTW  BE 0401.517.147 RPR  Brussel  | IBAN BE77 9545 4622 6142
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       Gentse Lach- en Zangbuut   € 
•   Rederij De Gentenaer, Groentenmarkt/Vleeshuis-

brug, 9000 Gent 
•    info & reservaties: Lachclub Destelbergen & Gent, 

0475 55 21 23, vanimschootluc@telenet.be, 
www.lachenisgezond.be    

 Gentsche lachboot : dolle pret op 
het water met gratis Augustijnbier 
of water.      
 i.s.m.: Rederij De Gentenaer  
 14 jaar Gentse lachboot een bewezen succes! We va-
ren rond in volle Gentse Feestenzone. We betrekken je 
actief bij onze feestelijke lachsessie. En dat zonder 
moppen! We vieren de geneugten des levens met onze 
lach en een lekker streekbier of water op de overdekte 
CABRIO boot. 
•  prijs: €15 (Rondvaart met  lachsessie en Augustijn 

bier of water inbegrepen) 
•  korting voor: duo ticket lach- en zangboot op zelfde 

avond slecht 26 euro!   
•  za. 20 t.e.m. zo. 21 juli en vr. 26 t.e.m. za. 27 juli 

van 19u30 tot 20u30 

     Gentsche zangboot vaart uit live 
accordeon, zangboekje en twee Augustijn 
biertjes of water      
 i.s.m.: Rederij De Gentenaer 
 12 jaar zangboot onder begeleiding van live accorde-
on, een zangboekje en twee biertjes of waters. We la-
ten onze stemmen weergalmen over de Gentse stad. 
We zingen alom gekende Gentse en andere volksliede-
ren. Ambiance verzekerd aan boord van de overdekte 
CABRO boot. 
•  prijs: €15 (Rondvaart met live accordeon, zangboek-

je, en twee Augustijn bieren  of waters inbegrepen) 
•  korting voor: duo ticket lach- en zangboot op zelfde 

avond slecht 26 euro!   
•  za. 20 t.e.m. zo. 21 juli en vr. 26 t.e.m. za. 27 juli 

van 21u tot 22u 

       North Sea Port  
   Rondvaarten in North Sea Port, 
Belgisch grondgebied      
 Ontdek de haven vanop het water. Maak kennis met 
oa Volvo, Stora Enso, ArcelorMittal en tal van andere 
bedrijven. Inschrijven kan vanaf 5 juni. 
•    Jacob van Artevelde, Rigakaai 1, 9000 Gent 
•    info: Gentinfo, 09 210 10 10, gentinfo@stad.gent, 

stad.gent/gentinfo   
•  reservaties: www.northseaport.com/

gentsefeesten  
•    za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 10u30 tot 12u, van 

13u30 tot 15u30 en van 16u tot 17u30 

• Reservatie VGT via toegankelijkheid@stad.gent of 
09 267 03 69 

•  za. 27 juli van 10u30 tot 12u  1

       Rederij De Gentenaer   € 

•  Rederij De Gentenaer (Aanlegsteiger), Groenten-
markt/Vleeshuisbrug, 9000 Gent 

•    info & reservaties: Rederij De Gentenaer, 
09 269 08 69, info@rederijdegentenaer.be, 
www.rederijdegentenaer.be    

 Gegidste boottocht van 50 
minuten inclusief gratis biertje      
 Rondvaart doorheen historische binnenstad met live uit-
leg van bootgids onderweg. Boottocht tot Geraard Dui-
velsteen via Ketelvest / Oud Gerechtshof - 50 minuten. 
Elke 15 à 20 minuten is er een afvaart. 
•  prijs: €7,50 (inclusief gratis biertje )
•  korting voor: STU, KIND, 60+, Gentenaars   
•  za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 11u tot 17u, start om de 

15 minuten, duur: 50 minuten 

     Mee nen Genschen Buut deur 
Gent      
 i.s.m.: Gentse Gidsen vzw 
 Gegidste rondvaart van 50 minuten in het Gents, door-
heen de historische binnenstad van Gent, met onder-
weg 1 gratis biertje per persoon. Aansluitend een ge-
leide stadswandeling van 1 uur door Gent-centrum met 
een rasechte Gentenaar. 
•  prijs: €13 
•  korting voor: KIND   
•  za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 14u tot 16u 

     Muzikale boottocht met Gents 
troubadour Gido van Gent en 
bootgids Stef      
 Aperitief rondvaart doorheen de historische binnenstad 
van Gent met onderweg Gentse volksliedjes en straffe 
verhalen gebracht door Gido van Gent en bootgids 
Stef Keyen. Tijdens deze rondvaart van 60 minuten is 1 
Gulden Draak bier per persoon inclusief. 
•  prijs: €18 (inclusief 1 Gulden Draak bier p.p.) 
•  korting voor: KIND   
•  za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 17u30 tot 18u30 en 

van 19u tot 20u 

         Circus  
  Circusplaneet vzw   € 
   Planeet Sierk     
 i.s.m.: Trefpunt vzw en Miramiro 
 Circusplaneet slaat met Planeet Sierk (tot vorig jaar het 
Jeugdcircusfestival) haar vleugels uit. Geniet van een 
frisse mix van aanstormend talent en (inter)nationale 
circustoppers in het Baudelohof en een geheel nieuw 
workshopconcept en circusvoorstelling op Miramiro. 

   Workshops 2.0   vanaf 5 jaar 
 i.s.m.: Miramiro 
 Met trots presenteren Circusplaneet en Het Kabinet een 
nieuw workshopconcept. Met eigen wetten van de 
markt en een unieke munteenheid stellen ze de maak-
bare maatschappij in vraag. Kom binnen in een wereld 
waarin elk uitzonderlijk talent georkestreerd wordt.  
•  Miramiro, Coyendanspark, 9000 Gent   1
•  prijs: Gratis : Reservatie VGT via 

toegankelijkheid@stad.gent of 09 267 03 69  
•    za. 20 t.e.m. di. 23 juli van 14u tot 17u30 
•    di. 23 juli van 14u tot 15u   1

Transit - Circusplaneet   vanaf 3 jaar 
 i.s.m.: Miramiro 
 Een groep van 13 mensen strandt tussen hier en daar. 
Verbonden door de auto die hen in de steek liet en ver-
deeld door de vraag hoe ze nu verder moeten, probe-
ren ze de auto weer in beweging te krijgen. Ze gooien 
hun acrobatische lijf en leden in de strijd om verder te 
kunnen...  
•  Miramiro, Coyendanspark, 9000 Gent   1
•    za. 20 t.e.m. di. 23 juli van 17u30 tot 18u 

     Hands Some Feet   vanaf 6 jaar 
 i.s.m.: trefpunt vzw 
 Hand Some Feet is een dynamische en vernieuwende 
circusshow, die een evenwicht zoekt tussen jongleren 
en koorddansen. Aangevuld met acrobatie, theater-
spel, touwspringen en unieke liveklanken van Finse en 
Australische instrumenten.  
•  Baudelohof (Circusvloer), 9000 Gent   1
•    zo. 21 juli en di. 23 juli van 15u tot 15u40 

     Circusworkshop   vanaf 4 jaar 
 i.s.m.: trefpunt vzw 
 Kom elke dag van Planeet Sierk om 16u naar het Bau-
delohof voor een plezante circusworkshop. De heupen 
losschudden met Hoelahoep, samen acrobatentoeren 
uitvoeren met je kind, of een giga jongleerworkshop 

voor iedereen. Elke dag word je verrast met een ande-
re circusworkshop.  
•  Baudelohof (Circusvloer), 9000 Gent   1
•    zo. 21 t.e.m. wo. 24 juli vanaf 16u 

     Circuscabaret   vanaf 4 jaar 
 Om 17u sluiten we de festivaldag af met een Circusca-
baret. Straffe circusacts van o.a Be Flat (BE), Hands so-
me feet (Fi/AU/CH) en Circusplaneet, volgen elkaar in 
sneltempo op en eindigen in een grote circusfinale! Ide-
aal om uw Gentse Feesten avond mee te starten.  
•  Baudelohof (Circusvloer), 9000 Gent   1
•    zo. 21 t.e.m. wo. 24 juli van 17u tot 18u 

     IC3 Collective - KID   vanaf 6 jaar 
 i.s.m.: Trefpunt vzw 
 Kind zijn, net als verloren zijn, wordt beschouwd als 
een overgang tussen een beginpunt en een eindpunt. 
Maar als verloren zijn de bestemming was, hoe zou-
den we dan reageren? Kid wordt gebracht door een 
groep internationale circusartiesten, geregisseerd door 
Francesco Sgró.  
•  Baudelohof, 9000 Gent   1
•    ma. 22 juli en wo. 24 juli van 15u tot 15u30 

           Comedy  
  Ann Lemaitre   € 

 Hélène Maréchal, Gentsch' artieste 
mee een gêwen herte !      
 i.s.m.: Carine Stevens 
 Theatervoorstelling over Hélène Maréchal. Carine Ste-
vens kruipt in de huid van deze schitterende actrice, 
zangeres en cabaretière. Als Lène – zo noemden de 
Gentenaars haar – niet op scène stond, was ze bij de 
zieken, de bejaarden of de wezen. Ann Lemaitre zorgt 
voor de muziek  
•  Cultuurkapel Sint - Vincent, Sint - Antoniuskaai 10, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•    prijs: €21,50 (vanaf 9.30u ontbijt + voorstelling om 

11.00u) 
•    prijs: €12,50 
• do. 25 t.e.m. vr. 26 juli van 15u tot 17u 

en zo. 28 juli van 11u tot 13u

       Circo Daparro vzw   € 
   '-4' of de moord op het Gents      
 Een der laatste bastions waar het Gents nog primordi-
aal staat. Een eclectische voorstelling waarin cultuur, 
taal, zang, humor, Gentse eigenheden en circus ver-
bonden liggen binnen een theatraal script. Verrijkend, 
komisch en origineel.  
•  Academie voor Woord, Muziek en Dans, Poel 17, 

9000 Gent   1
•  info: Fiers Patrick, 0498 24 16 72, 

daparro@hotmail.com   
•  reservaties: VZW Uitbureau Gent, 09 233 77 88, 

www.uitbureau.be  
•  prijs: €12 
•  korting voor: Groepen vanaf 10 personen: €10   
•  za. 20 t.e.m. zo. 21 juli en wo. 24 t.e.m. za. 27 juli 

van 20u tot 21u30 en ma. 22 t.e.m. di. 23 juli, do. 
25 juli en za. 27 juli van 15u tot 16u30 

       Compagnie Amai   € 
   Compagnie Amai improvisatieclub      
 i.s.m.: Bar Mirwaar 
 Compagnie Amai bestaat ondertussen 7 jaar en pro-
grammeert systematisch improvisatietheater doorheen 
het schooljaar. Tijdens de Gentse Feesten verenigden 
ze de krachten met Bar Mirwaar om een heuse impro-
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visiatie-club te organiseren met een breed aanbod aan 
improvisatietheater.  
•  Bar Mirwaar, Burgstraat 103-45, 9000 Gent 
•    info & reservaties: Compagnie Amai, 

0478 54 76 38, compagnieamai@hotmail.com, 
www.compagnieamai.com  

   Shortform improcomedy Compagnie Amai 
 Als je houdt van "Whose line is it anyway" of "de la-
ma's", dan ga je ook houden van de improcomedy van 
Compagnie Amai. Al 7 jaar spelen ze bijna wekelijks 
optredens in Gent met een flinke dosis humor en absur-
diteit. Deze keer starten ze er de Gentse Feesten mee! 
•  prijs: €6  
•  korting voor: WRKL, STU, PMeH, KIND   
•  vr. 19 juli van 20u tot 21u 

     Lisa & the ladies 
 Ze zijn nog niet met veel, maar als ze zich verenigen, 
pas dan maar op! De vrouwelijke stand up comedians 
van Vlaanderen verzamelen zich op deze unieke 
avond tijdens de Gentse Feesten om het beste van zich-
zelf te geven. Met Lisa Dhondt in de rol van trotse lei-
der! 
•  prijs: €6  
•  korting voor: WRKL, STU, PMeH, KIND   
•  vr. 19 juli van 20u tot 21u 

     Red Hot Chili Improv 
 Een high energy muzikale improshow. Niet alleen het 
straffe verhaal wordt live verzonnen. Ook de muziek 
ontstaat ter plaatste. Van grappige rockanthems tot ont-
roerende meezingers. De Red Hot Chili improv is een 
muzikale improvoorstelling die blijft nazinderen. 
•  prijs: €6 
•  korting voor: WRKL, STU, PMeH, KIND   
•  vr. 19 juli van 21u30 tot 22u30 

     Queens of tease 
 Het verlangen van de Queens Of Tease begint op-
nieuw te groeien ! Een pittige Burlesque show om je 
Gentse Feesten mee af te showen. Wie heeft daar 
geen zin in! 
•  prijs: €6 
•  korting voor: WRKL, STU, PMeH, KIND   
•  vr. 19 juli van 23u tot 0u 

     Nachtgasten 
 Wie zijn De Nachtgasten en wat drijft hen? Wat is hun 
diepste verlangen, ongekende achtergrond, doods-
angst en levensdoel? Is alles wat het lijkt en is iedereen 
wel wie die zegt te zijn? Veel vragen, maar ook veel 
antwoorden. Het publiek bepaalt de geheimen... 
•  prijs: €6 
•  korting voor: WRKL, STU, PMeH, KIND   
•  za. 20 juli van 20u tot 21u 

     Los Luchadores 
 Vier improvisatiespelers smijten zich als Luchadores op 
het canvas voor de worstelkamp van hun leven. Fysiek 
en absurd spel met een gortdroge saus. High-energy 
en extreme skills. Een echte Luchadores gaat geen uit-
daging geeft nooit op. 
•  prijs: €6 
•  korting voor: WRKL, STU, PMeH, KIND   
•  za. 20 juli van 21u30 tot 22u30 

     Hogwarts, an improvised history 
 Nooit je toelatingsbrief voor Zweinstein ontvangen? 
Dan is dit je kans! Neem de Zweinsteinexpress naar 
deze unieke comedyavond vol hilarisch potterplezier. 
Een uur lang trakteren onze impromagiërs je op een ter 
plekke verzonnen Harry Potter avontuur. 
•  prijs: €6 
•  korting voor: WRKL, STU, PMeH, KIND   
•  zo. 21 juli van 20u tot 21u 

     Vincent en Ellen vertelt... 
•  prijs: €6 
•  korting voor: WRKL, STU, PMeH, KIND   
•  zo. 21 juli van 21u30 tot 22u30 

     Flenglish - improv in English 
 In Flanders we talk flenglish and we are there proud 
on! That’s why we invite you to an entertaining evening 
of fantastic toe curling flenglish improv. The first part is 
shortform improcomedy, the second part is longform 
and we are joined by two Swedish improvisors. 

•  prijs: €10 
•  korting voor: WRKL, STU, PMeH, KIND   
•  do. 25 juli van 20u tot 22u15 

     Amai - roulette 
 Voor wie zin heeft in een absurde maar hilarische 
avond is Amai-roulette de oplossing. We spelen scènes 
die op het eerste zicht niets met elkaar te maken heb-
ben maar uiteindelijk wel in elkaar lijken over te vloei-
en. 
•  prijs: €6 
•  korting voor: WRKL, STU, PMeH, KIND   
•  vr. 26 juli van 20u tot 21u 

     Vincents' snoeptrommel: Dutch delight 
 Vincent Van Nieuwenhuyze nodigt spelers uit. En niet 
zomaar de minste, integendeel... Meervuldig NTT-win-
naars Johan Hoekstra en Bonne Ziengs van Man met 
Snor en de Rainbowwarriors zijn te gast. Twee heerlij-
ke Friese fierljeppende knapen met een geweldige im-
prostijl! 
•  prijs: €6 
•  korting voor: WRKL, STU, PMeH, KIND   
•  vr. 26 juli van 21u30 tot 22u30 

     Bies- improtheater uit Brugge 
 BIES is een jong en enthousiast gezelschap uit 
West-Vlaanderen. De afgelopen jaren waren ze vooral 
te zien in Brugge en omstreken, tijd dus om ook in Gent 
hun debuut te maken, stiekem toch de hoofdstad van 
West-Vlaanderen.Ze brengen er hun format "Inge-
pakt!". 
•  prijs: €6 
•  korting voor: WRKL, STU, PMeH, KIND   
•  za. 27 juli van 20u tot 21u 

     Quatsch 
 Op basis van één enkele publiekssuggestie, brengen 
onze spelers een straffe monoloog. En uit die mono-
loog ontstaan gevatte, grappige en ontroerende scè-
nes. Die worden vakkundig gewoven tot een verras-
send verhaal met een explosief einde. En de rest is 
Quatsch. 
•  prijs: €6 
•  korting voor: WRKL, STU, PMeH, KIND   
•  za. 27 juli van 21u30 tot 22u30 

     De Chaostheorie 
 Improviseren: dat is verhalen, personages, grappen en 
scènes bedenken op het moment zelf. Spelers bewegen 
zich doorheen spelvormen en verhaalstructuren; maar 
wat gebeurt er als elke vorm van structuur wordt weg-
gehaald? Wat gebeurt er als de spelers toegeven aan 
hun gekste ideeën? 
•  prijs: €6 
•  korting voor: WRKL, STU, PMeH, KIND   
•  zo. 28 juli van 21u30 tot 22u30 

         Compagnie van de Leute   € 
   Nen dubbele rendez-vous - Komedie in het 
Gents van Jeroen Maes        
 Komedie van Jeroen Maes naar het TV-programma 
'Hotter than my daughter'. Gentse bewerking: Jan De 
Raedt. Regie: Wim De Puydt. Met: Betty Bouckaert, 
Vanessa Chauvin, Jan De Raedt en 
Dirk Provijn.  
•  Minardschouwburg, Romain Deconinckplein 2, 

9000 Gent   1
•  info: Ticketbalie Vooruit, 09 267 28 28, 

info@vooruit.be, vooruit.be  
•  prijs: €15 
•    za. 20 t.e.m. za. 27 juli van 15u tot 16u45 en do. 

25 juli van 22u tot 23u45 

       De Pop(pen)Koning   € 

 In mijn stroatje zijn 't allemoal 
komieke      
 i.s.m.: Historische Huizen en Muzikale 
begeleiding door Jürgen De Smet 
 Poppen en moppenmaker - en vooral geestige Gente-
naar - Jean-Pierre Maeren, is na 3 jaar afwezigheid te-
rug op de Gentse Feesten. Na de Groenzaal en de Ca-

pitole, speelt hij intiem in de Sint-Pietersabdij. Ander-
half uur schuddebuiken met poppen en pruiken. Er is 
geen pauze !  
•  Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent   1
•  reservaties: De Popkoning, 0477 79 36 60, 

www.popkoning.be  
•  prijs: €18   
•  za. 20 t.e.m. zo. 21 juli, di. 23 t.e.m. do. 25 juli en 

za. 27 t.e.m. zo. 28 juli van 15u tot 16u30 

       FUS! Improcomedy   € 
   Alles Kapot Festival      
 i.s.m.: FUS! Improv & Caque Improcomedy 
 Het Alles Kapot Festival is paraat om je te doen lachen 
en een traan van je ogen te stelen! Het brengt een 
schare talenten uit de lage landen samen om oud & 
jong aan het lachen te brengen. Gaande van het caba-
retières uit Amsterdam tot gerodeerde improvisatoren 
uit het Gentse.  
•  LARF/WISPER Theater, Warandestraat 13, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: Alles Kapot Festival, 

0472 79 39 51, info@fusimprov.be, fusimprov.be/
alleskapot  

   Vind je spot ! Over emotie & durf 
bij musical improvisatietheater   
 De moeilijkste stap bij een lied improviseren in 
improtheater: Wat gaan we daar eigenlijk doen 
vooraan? En over wat gaan we dan wel zingen? 
Deze workshop gaat naar zijn naakte essentie: 
iemand die vol emotie de stap zet in de spotlight. 
Omdat niet zingen geen optie meer is. 
•  prijs: €30 
•  korting voor: UitPAS Kansen Tarief   
•  za. 20 juli van 13u30 tot 16u30 

     Maak kennis met improvisatietheater   
 Dompel je 3 uurtjes onder in de basisprincipes van 
improvisatietheater. Daag jezelf uit, verras je mede-
deelnemer en vooral: have fun! Een nog te bepalen 
cocktail van speelsheid en spelplezier, falen in stijl, 
personages, dialogen, decor en emotie, humor . 
•  prijs: €20 
•  korting voor: UitPAS Kansen Tarief   
•  vr. 26 juli van 10u30 tot 13u30 

     Seines   
 Deze show stroomt niet over van puns, wel een fysieke 
improcomedy-show met meanderende scènes. Als be-
ginsuggestie van “Seines” wordt er een rivier ge-
vraagd, zoals de Amazone, de Hudson of de Paling-
beek. Nadien spelen wij een stroom van absurde, ko-
mische en emotionele seines. 
•  prijs: €5 
•  korting voor: UitPAS Kansentarief   
•  vr. 26 juli van 18u30 tot 19u30 

     Shortcut   
 Dat is vier spelers, een presentator of MC en een dj 
brengen korte sketches, op basis van jouw suggesties. 
Vaak grappig, soms politiek incorrect en tegendraads, 
dan weer heerlijk absurd. Volgens Caque, dus. 
•  prijs: €5 
•  korting voor: UitPAS Kansen Tarief   
•  vr. 26 juli van 20u tot 21u 

     Vlamousse   
 Twee brutale meiden die onaangename waarheden 
over seksisme en racisme aan de orde stellen. (…) 
Schaamteloos grappige energiebommetjes die prikken 
in gevoelige plekjes. Vlamousse was halve finalist op 
het Leids Cabaret Festival en sleepte de Studentenjury-
prijs mee naar huis. 
•  prijs: €5 
•  korting voor: UitPAS Kansen Tarief   
•  vr. 26 juli van 21u30 tot 22u 

     Tong Kwijt (workshop improvisatietheater)   
 Ja, theater zonder woorden!! Woorden zijn niet wel-
kom hier ! Nog niet genoeg geprikkeld? Deze work-
shop wordt een vermakelijke cocktail van fysiek thea-
ter, aanvoelen van medespelers, mime, minimalistisch 
& emotioneel spelen en clowning. 
•  prijs: €20 
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•  korting voor: UitPAS Kansen Tarief   
•  za. 27 juli van 10u30 tot 13u30 

     Tong Kwijt   
 Een ter plekke verbeelde improcomedyshow zonder 
woorden. De lichamen van de spelers spreken voor 
zich. En de muziek van pianist Peter Van Riet, daar zit 
muziek in. Padum tsssj. Welke taal je ook spreekt, je 
kan de verhalen met je ogen volgen & begrijpen. 
•  prijs: €5 
•  korting voor: UitPAS Kansen Tarief   
•  za. 27 juli van 18u30 tot 19u30 

     Kleine Ergernissen   
 Zin in crazy absurditeit, emoties en comedy gemengd? 
Wij ook. Geef ons dan je ‘kleine ergernissen’ als sug-
gestie. Deze frustraties zullen stap voor stap buiten pro-
portie escaleren in deze instabiele ter plekke verzon-
nen show over kleine mensen en hun dramatische pro-
blemen. 
•  prijs: €5 
•  korting voor: UitPAS Kansen Tarief   
•  za. 27 juli van 20u tot 21u 

     Het Hotel   
 Wat gaat er schuil achter de deuren van een hotel? 
Feestende tieners, buitenechtelijke avontuurtjes of duis-
tere zaakjes? Caque improcomedy improviseert drie 
kwartier de emotionele rollercoaster "het hotel", geba-
seerd op uw suggesties. 
•  prijs: €5 
•  korting voor: UitPAS Kansen Tarief   
•  za. 27 juli van 21u30 tot 22u30 

         Historische Huizen Gent   € 
   Gravensteen comedy audiotour      
 Een bezoek aan het Gravensteen doe je tegenwoordig 
met de audiotour van Wouter Deprez. In zijn bekende 
geestige stijl maakt hij je deelgenoot van zijn fascinatie 
voor Filips van de Elzas, bouwheer van de burcht.  
•  Gravensteen, Sint-Veerleplein 11, 9000 Gent 
•   prijs: €10 (individueel) 
•  korting voor: STU, KIND, 60+   
•  vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli van 10u tot 18u 

       Karel Declercq Cabaret   € 
•   Kioskzaal, Kammerstraat 12, 9000 Gent 
•    info: www.kareldeclercq.com   
•  reservaties: VZW Uitbureau Gent, 09 233 77 88, 

www.uitbureau.be    

 De Keurschlager – Zing mee 
met het Levenslied      
 Een heerlijk meezingavondje om de Feesten in te zet-
ten. Het succes van Willy Sommers op Pukkelpop be-
wijst: de Vlaamse schlager is in. Laat Paul Severs, Eddy 
Wally en Hazes herleven. Met ook Raymond, Bart Kae-
ll en Will Tura in een glansrol. Live gespeeld, met veel 
humor en ironie. 
•  prijs: €12 (€ 10,5 + € 1,5 reservatie)   
•  za. 20 juli van 19u30 tot 21u 

     Nacht van de Koers – de 
Koers komisch bekeken      
 Karel is de pa van profrenners Tim (‘El tractor’– Deceu-
ninck-Qs) en Benjamin (Sport Vl). Hij zingt, grapt en 
imiteert vanuit het hart van het peloton. Met van der 
Poel (de vliegende Hollander) en ontsnappingskoning 
De Gendt. Hij verwerkt het wielerjaar tot een ambian-
cevol geheel. 
•  prijs: €12 (€10,5 + €1,5 reservatie)   
•  ma. 22 juli van 19u30 tot 21u 

     Het Dementiecabaret – een Voorstelling 
om nooit meer te Vergeten      
 Infotainment, met veel levenswijsheid. Dementie is voor 
30% vermijdbaar. Karel geeft ludieke tips hoe humor 
helpt beter omgaan met vergeten. Met advies Foton en 
dementievriendelijk Gent. ‘Tactvol, grappig en absurd 
gebracht’ (Dirk Dauw, HN). Tot dan, als u niet vergeet 
te komen. 
•  prijs: €12 (€10,5 + €1,5 reservatie)   
•  wo. 24 juli van 15u tot 16u30 

     België Scheef Bekeken – een 
schalkse kijk op dit Koninkrijk      
 Al lachend de waarheid zeggen is de kracht van Karel 
Declercq. Hij fileert de actualiteit maar houdt ook een 
spiegel voor. Zowat alle actuele thema’s komen aan 
bod: de klimaatstrijd, onderwijs… Er loopt zo veel mis 
in dit land dat het door de lachwekkendheid weer 
draaglijk wordt. 
•  prijs: €12 (€10,5 + €1,5 reservatie)   
•  vr. 26 juli van 19u30 tot 21u 

     ’t Zwyn deur de Bjèten – een 
stomende cursus West-Vlaams      
 Verlaat de Gentse Feesten niet zonder een taalbad in 
de sappigste taal die er is: West-Vlaams. Hebt u Brugse 
maten of een schoonma van Bachten de Kupe, dan is 
dit iets voor u. Trakteer ze op deze show van ‘eigen 
kweek’ bij professor Declercq en kom ‘preus lyk veer-
tig’ hierheen. 
•  prijs: €12 (€10,5 + €1,5 reservatie)   
•  za. 27 juli van 19u30 tot 21u 

       Klein Festijn   € 

•  Lakenmetershuis (Theaterzaal), Vrijdagmarkt 30-32, 
9000 Gent 

•  info & reservaties: KLein Venijn, 0487 40 04 10, 
kleinvenijn@kleinfestijn.be, www.kleinfestijn.be/
kleinvenijn 

    Cabaret C uberdon      
 i.s.m.: Klein Venijn festival 
 Let’s start the Gentse Feesten with a BANG! To be ho-
nest, we believe there is no better way to kick off the 
Ghent Festivities than with a glamorous performance of 
Cabaret Cuberdon - the most fabulous Burlesque trou-
pe of Ghent.  
•   prijs: €13 (Basisprijs kassa) 
•  vvk: €12 (basis vvk) 
•    vr. 19 juli vanaf 20u30 

     Zit aan mijn lijf - Maarten 
Mylemans / Shimmerglee      
 i.s.m.: Klein Venijn festival 
 Een hilarische theatermonoloog over grensoverschrij-
dend gedrag Brandend actueel en zinnenprikkelend. 
Waar ligt de grens van grensoverschrijdend gedrag ei-
genlijk? Dat is de vraag die Maarten onderzoekt.  
•   prijs: €14 (ADD basis) 
•  vvk: €13 (vvk basis) 
•  korting voor: WRKL, STU, willemsfonds, gezinsbond 

(via website klein festijn)   
•  wo. 24 t.e.m. do. 25 juli van 20u30 tot 21u50 

       Kloaver Viere   € 

 Wij zijn weere van corvee!        
 Wij zijn weere van corvee! Gentse revue met heel veel 
humor en muziek, dit keer rond het thema beroepen. 
Kloaver Viere, Marco’s Orkest en gastzangeres Peggy 
V gaan op een plezante manier op zoek naar de job 
van hun dromen.  
•  Het Spectrum Gent (vroegere VIP school), Marte-

laarslaan 13, 9000 GENT   1
•  info: Cornelis Daniella, 09 226 19 24, 

jella.cordan@gmail.com, www.kloaverviere.com   
•  reservaties: Malego Gina, 09 236 18 48, 

glenn.gina@gmail.com, www.kloaverviere.com    
•  prijs: €12 
•  korting voor: KIND   
• zo. 21 juli en di. 23 juli van 14u30 tot 17u15 en 

ma. 22 juli, wo. 24 juli en vr. 24 t.e.m. za. 27 juli 
van 19u30 tot 22u15

•  prijs: €12 (Reservatie VGT   via 
toegankelijkheid@stad.gent of 09 267 03 69 ) 

•  korting voor: KIND        
• do. 25 juli 14u30 tot 17u30   1

Kommil Foo   € 

 Oogst      
 Dertig jaar onafgebroken maken en spelen. Hoog tijd 
dus om uit al dat moois een nieuwe voorstelling te 
destilleren. Zonder circus, intiem. Raf, Mich, hun mooi-
ste liedjes en hun strafste verhalen. Kommil foo op z’n 
best! Regie: Ineke Nijssen en Walter Janssens  
•  Capitole Gent, Graaf van Vlaanderenplein 5, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: Capitole Gent, 03 400 69 99, 

info@capitolegent.be, www.capitolegent.be  
•  prijs: €28 
•  korting voor: WRKL, STU   
•  wo. 24 t.e.m. za. 27 juli van 20u30 tot 22u15 

       Lieven Debrauwer   € 
   Leute met Sèf      
 Theaterfenomeen Jozef Vanneste (maar iedereen zegt 
'Sèf') is terug! Ne westvlaming met het hart op de tong, 
vertelt 'kluchtjes', zingt (in 't Westvlams) en lucht zijn 
hart op. Ook voor Niet-Westvlamingen!  
•  Scala, Dendermondsesteenweg 163, 

9000 GENT   1
•  info & reservaties: Theaterplatform Scala, 

09 228 87 20, info@scalaplatform.be, 
www.scalaplatform.be  

•  prijs: €15   
•  ma. 22 juli van 17u30 tot 19u30, di. 23 t.e.m. wo. 

24 juli van 21u tot 23u en do. 25 juli van 14u tot 
16u 

       Live Comedy   € 
   Live Comedy tijdens de Gentse Feesten     
 i.s.m.: Kunstencentrum Vooruit 
• Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 

9000 Gent  1
•   info & reservaties: Ticketbalie Vooruit, 

09 267 28 28, info@vooruit.be, vooruit.be  

   Steven Van Herreweghe - Het 
leven van Philo (try-out) 
 Het onwaarschijnlijke maar waar gebeurde verhaal 
van televisie. Steven is zot van TV. Van kindsbeen af is 
hij compleet verwonderd en betoverd door haar ma-
gie. Maar hoe vat je in godsnaam samen wat TV alle-
maal heeft teweeggebracht?  
•  Vooruit (Balzaal)  
•  prijs: €12   
•  za. 20 juli van 20u15 tot 21u35 

     Zoe Bizoe Late Night 
 Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Zo ook Zoe Bi-
zoe, al is niet meteen duidelijk wat voor vogel ze ei-
genlijk is. In een nooit geziene combinatie van comedy 
en burlesque stript ze zichzelf verbaal tot in haar hart 
en teaset ze het publiek met uitdagende choreografie.  
•  Vooruit (Balzaal)  
•  prijs: €15   
•  za. 20 juli van 22u30 tot 23u35 

     Xander De Rycke houdt het voor 
bekeken 2018 - 2019 (try-out) 
 Een comedy special over het voorbije televisie- en film-
jaar in Vlaanderen. Zak zeker af naar Kunstencentrum 
Vooruit om te weten waarop Xander dit jaar zijn pijlen 
richt in het medialandschap.  
•  Vooruit (Balzaal)  
•  prijs: €12   
•  zo. 21 juli van 20u15 tot 21u45 

     Els Dejonghe - 18 Minuten 
 Els Dejonghe is consultant en werkt – zoals een groot 
deel van de werkende mensen in Vlaanderen – in een 
kantoor. Aan de andere kant: over drie maanden geeft 
zij in California een Ted Talk. Die komt ze oefenen in 
‘18 minuten’.  
•  Vooruit (Balzaal)  
•  prijs: €12   
•  ma. 22 juli van 20u15 tot 21u35 
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     Adriaan Van den Hoof - Ja, 
maar eerst een diploma 
 "Al 10 jaar en 5 voorstellingen. Had ik het geweten… 
Ik was er opnieuw aan begonnen." Na 4 succesvolle 
theatershows kruipt Adriaan nog maar eens op het po-
dium, geflankeerd door muzikant Tom ‘Pele’ Peeters. 
Het wordt een emotionele en komische trip waarin ge-
reflecteerd kan worden.  
•  Vooruit (Theaterzaal)  
•  prijs: €26 
•    di. 23 juli van 20u tot 21u30 

     Dries Heyneman - Uit respect voor de buren 
 (Toegegeven, ingeweken) Gentenaar Dries Heyneman, 
bekend van onder andere Bevergem, zal in de histo-
risch befaamde Balzaal van de Gentse Vooruit zijn uit-
verkochte voorstelling van eerder dit seizoen in ARCA 
nog eens overdoen.  
•  Vooruit (Balzaal)  
•  prijs: €15   
•  di. 23 juli van 20u15 tot 21u30 

     Lieven Scheire - Live in Nerdland: DNA 
 Na een succestocht enkele zomers geleden met zijn vo-
rige theaterlezing én 2 uitverkochte ‘Vooruitten’ in het 
voorjaar komt Lieven nu terug. Deze keer met zijn en-
tertainende theaterlezing over de menselijke genetica 
en hoe die heel binnenkort ook jouw leven gaat veran-
deren.  
•  Vooruit (Theaterzaal)  
•  prijs: €23   
•  wo. 24 t.e.m. do. 25 juli van 20u tot 21u30 

     De Niet Zo Serieuze Sprookjes All 
Stars XXL Live met Jeron Dewulf 
 De Niet Zo Serieuze Sprookjes Podcast met vaste gast-
heer Jeron Dewulf (wereldkampioen improvisatie). Hoe 
gek ook het verhaal, onze vertellers vinden sowieso 
een nog geschiftere moraal. Laat zeker jouw lach ver-
eeuwigen tijdens de All Stars XXL Live editie!  
•  Vooruit (Balzaal)  
•  prijs: €10   
•  wo. 24 juli van 20u15 tot 22u30 

     Xander De Rycke - Bekend 
& Bescheiden (try-out) 
 Ondertussen bijna een vaste jaarlijkse afspraak: Xan-
der De Rycke try-out nieuw materiaal tijdens de Gentse 
Feesten in Kunstencentrum Vooruit. Deze avond dus 
voor zijn nieuwe stand-upshow waar je in primeur kan 
bij zijn.  
•  Vooruit (Balzaal)  
•  prijs: €12   
•  do. 25 juli van 20u15 tot 21u45 

     Bart Cannaerts - We moeten nog 
eens afspreken (Try-out) 
 Na een break van 5 jaar, is Bart Cannaerts eindelijk te-
rug waar hij het liefste is: op een podium. Met zijn 4e 
avondvullende voorstelling. En daarin gaat hij doen 
wat hij het beste kan: verhalen vertellen over alles en 
liedjes zingen over niks. Geloof ons: daar wil je bij 
zijn.  
•  Vooruit (Balzaal)   
•  prijs: €12   
•  vr. 26 t.e.m. zo. 28 juli van 20u15 tot 21u45 

     Els de Schepper heeft besloten 
er geen eind aan te maken 
 Els de Schepper blijft bij haar besluit. Ze zal blijven 
léven. En hoe! Vanaf nu gaat Els zich enkel nog meer 
amuseren. Els de Schepper brengt haar succesvolle 
14e zaalshow na haar première in Capitole Gent eer-
der dit jaar nu speciaal voor de Gentse Feesten in 
Vooruit!  
•  Vooruit (Theaterzaal)  
•  prijs: €27 
•    za. 27 juli van 20u tot 22u10 

         Masereelfonds   € 

 i.s.m.: Mooimooi Producties, 
Anjer Producties 
•  Hof van Ryhove, Onderstraat 20, 9000 Gent 

•    reservaties: VZW Uitbureau Gent, 09 233 77 88, 
www.uitbureau.be    

 Jovanka Steele – Prettig Gestoord      
 Nog steeds één van de fijnste comedians van Vlaande-
ren en één van de favoriete grappige dames van Radio 
1. Jovanka Steele verkaste van de metropool L.A. naar 
een West-Vlaams dorpje en heeft dus één en ander om 
over te vertellen. Kom en geniet van de try-out van haar 
nieuwe show! 
•  prijs: €12 
•  vvk: €10,50 
•    vr. 19 juli vanaf 21u 

     Sven Hardies & Peter Kluppels 
– Dubbelcomedy      
 Absurde comedian Peter Kluppels stond een tijdje terug 
in de finale van Humo’s Comedy Cup en over Sven 
Hardies zei een kenner: “hij levert ogenschijnlijk uit het 
niets een dijk van een voorstelling af!”. Tijd om deze 
humoristische heren beter te leren kennen. Maar 1 keer 
te zien! 
•  prijs: €11 
•  vvk: €9,50 
•    za. 20 juli vanaf 20u 

     Serieus!? - Comedy voor Kids      
 De plezantste familievoorstelling van de Feesten is te-
rug van weggeweest: een bende straffe acteurs die op 
basis van suggesties van de hele zaal zotte sketches bij 
mekaar verzinnen en daarvoor al meermaals in de prij-
zen vielen. Voor lachgrage mensen van 8 tot 88 jaar! 
•  prijs: €10 
•  vvk: €8,50 
•    zo. 21 juli vanaf 16u 

     Raf Coppens – Mijn Werk (try-out)      
 Wie Raf Coppens de laatste jaren live aan het werk 
zag, weet dat hij alleen maar scherper, pittiger en 
grappiger is geworden. De grondlegger van de Vlaam-
se stand-up comedy komt naar de Feesten met een 
nieuwe show over zijn eigen 12 stielen en 13 ongeluk-
ken. Maar 2 keer te zien!   
•  prijs: €11,50 
•  vvk: €13 
• ma. 22 juli vanaf 20u
•    prijs: €13 
•  vvk: €11,50
• za. 27 juli vanaf 22u 
     David Galle & Jeroen Leenders 
– Dubbelcomedy      
 Twee absolute toppers van de Vlaamse stand-up komen 
u met veel plezier tonen dat ze ook live méér dan de 
moeite waard zijn: Jeroen Leenders gaat voor grappen 
waar andere comedians ver van wegblijven en David 
Galle is zijn eigen droog-absurde zelve. In een fijne co-
medyclub-sfeer! 
•  prijs: €13 
•  vvk: €11,50 
•    ma. 22 juli vanaf 22u en za. 27 juli vanaf 20u 

     Steven Mahieu – Full Contact Tour (try-out)      
 Stand-upper Steven Mahieu rijgt al jarenlang de mooie 
recensies aan elkaar en speelt traditiegetrouw de pan-
nen van het dak op de Gentse Feesten. Dat zal dit jaar 
niet anders zijn. Kom de eerste versie van zijn nieuwste 
show ontdekken in de fijnste comedy club van de Fees-
ten! 
•  prijs: €13 
•  vvk: €11,50 
•    vr. 26 juli vanaf 20u 

     Amelie Albrecht & Lukas 
Lelie – Dubbelcomedy      
 Amelie Albrecht werd onlangs met haar gortdroge one-
liners de eerste vrouwelijke winnaar ooit van Humo’s 
Comedy Cup, dé referentie voor nieuw comedytalent 
in Vlaanderen. Lukas Lelie won diezelfde Comedy Cup 
een paar jaar eerder en ken je ongetwijfeld van zijn 
passages in De Ideale 
•  prijs: €12 
•  vvk: €10,50 
•    vr. 26 juli vanaf 22u 

     Serieus!? - Comedy voor Kids      
 De plezantste familievoorstelling van de Feesten is te-
rug van weggeweest: een bende straffe acteurs die op 
basis van suggesties van de hele zaal zotte sketches bij 
mekaar verzinnen en daarvoor al meermaals in de prij-
zen vielen. Voor lachgrage mensen van 8 tot 88 jaar! 
•  prijs: €10 
•  vvk: €8,50 
•    za. 27 juli vanaf 16u 

       Nut en Vermaak Mariakerke   € 

 'T es spel in't hotel, Volkse klucht 
in 'T Gents      
 Jawadde, 't es spel in 't hotel. Miele en Huguette zitten 
mee ulder hotel bijkanst op de Kuurmorkt en proberen 
het te redde. Maar 't ziet er nie goe uit, vooral nie mee 
wa lastige klanten, een dochter die mee een pakske zit 
en nen garçon van 't halvendrijen donker. Da wordt wa !  
•  De Zulle - Wondelgem, Botestraat 98 B002, 

9032 Wondelgem   1
•  info & reservaties: Nut en Vermaak info, 

0478 42 61 05, 
nutenvermaakmariakerke@gmail.com, 
www.nutenvermaak.gent  

•  prijs: €10   
•  za. 20 t.e.m. do. 25 juli vanaf 20u 

       Piv Huvluv   € 
   De vinylvreter        
 Avant-première voor Gent! Comedian Piv Huvluv 
brengt met deze nieuwe voorstelling letterlijk en figuur-
lijk de "soundtrack van zijn leven". Anekdotes over 
geestverruimende muzikale ontdekkingen, (on)volledi-
ge collecties, zijn verzamelwoede, ontmoetingen met 
idolen en zoveel meer.  
•  Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €15   
•  wo. 24 t.e.m. do. 25 juli van 21u30 tot 23u 

       Poemtata   € 
   Poemtata & de Gentse Feesten 
2019: Denis Nowé      
 Denis Nowé, Vlaanderens beste puntdichter, zorgt op 
woensdag 24 juli voor hilarische poetry standup op de 
zolder van Poëziecentrum. Reserveren niet nodig.  
•  Poëziecentrum, Vrijdagmarkt 36, 9000 Gent   1
•  prijs: €3  
•    wo. 24 juli van 15u30 tot 16u45 

       R&L Animatie vzw   € 
   R&L Showgirls - One night in fantasy      
 R&L Animatie zal wederom een prachtige travestieshow 
neerleggen vol glitter en glamour maar vooral boorde-
vol humor! Maar liefst 5 travesties en de R&L dancers 
zullen u entertainen in dit twee-delige spektakel!  
•  De Vierde Zaal, Driebeekstraat 2, 9050 Gentbrug-

ge   1
•  info & reservaties: Robbie Penne, 0498 61 74 62, 

robbie_penne@hotmail.com  
•  prijs: € 15 gewone tickets, € 25 voor VIP plaatsen 

(voorbehouden plaatsen, glas cava en hapjes) 
•    do. 25 t.e.m. zo. 28 juli vanaf 20u30 en zo. 28 juli 

vanaf 14u 

       Stenzel & Kivits   € 
   The Best of 20 jaar humoristisch 
duo Stenzel & Kivits        
 Internationale comedy met klassieke muziek. Na 20 
jaar bundelen ze voor het eerst hun allerbeste kaprio-
len onder, naast, op en met hun piano waarbij ze niets 
aan het toeval overlaten om het publiek op het verkeer-
de been te zetten. Briljante muzikanten die ook erg ko-
misch zijn.  
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•  Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21, 
9000 Gent   1

•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 
09 233 77 88, www.uitbureau.be  

•  prijs: €15 
•    wo. 24 juli van 19u30 tot 21u 

       The Lunatic Comedy Club vzw   € 
   The Lunatics Improvisatie Comedy      
 The Lunatics zijn al 20 jaar een vaste waarde in de im-
provisatie scene binnen en ver buiten Gent. Bij The Lu-
natics draait het allemaal rond snelheid, verrassing en 
comedy. Ze overtreffen hoe dan ook je stoutste, meest 
onnozele of zelfs je eerder aangebrande verwachtin-
gen.  
•  Café De Karper, Kortrijksesteenweg 2, 9000 Gent 
•   prijs: €12 
•  vvk: €10 
•    za. 27 juli vanaf 21u 
•         Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €12 (€10) 
•  korting voor: STU   
•  ma. 22 t.e.m. wo. 24 juli van 21u30 tot 22u45 

       Theater Box   € 
•   Theater Box, Pijndersstraat 16, 9000 Gent 
•    info & reservaties: Theater Box, 0486 65 19 00, 

info@theaterbox.be    
 Workshop improvisatie      
 i.s.m.: Improcessie 
 Improviseren kan je leren. Aan de hand van eenvoudi-
ge, speelse oefeningen leer je putten uit de kracht van 
je verbeelding. Of doen alsof je weet waar je mee be-
zig bent. Een eerste kennismaking, geen ervaring ver-
eist. Gegeven door Katrijn Govaert van Improcessie. 
•  prijs: €8 (Bij deelname aan de workshop mag je gra-

tis naar de voorstelling van Improcessie om 19u30.) 
•    za. 20 juli van 16u30 tot 18u45 
     Improcessie      
 Improcessie speelt comedy zonder zekerheden, op ba-
sis van de suggesties van het publiek, in het gezelligste 
theater van Gent. En daar mag voor de gelegenheid 
ook wat muziek bij. Blinde scherpschutters, mikkend op 
de lach. 
•  prijs: €12 
•    za. 20 juli van 19u30 tot 21u15 
     Full Contact - try-out Steven Mahieu      
 Try-out voor de vierde zaalshow van comedian Steven 
Mahieu, een entertainer met dertien jaar ervaring. Dit 
wordt heftig. 
•  prijs: €10 
•    di. 23 juli en zo. 28 juli van 20u tot 21u15 
     Het Cabaret der Lage Landen      
 i.s.m.: kleine prettige stoornis, Vlamousse 
 Het Nederlandse cabaretduo Vlamousse bundelt de 
krachten met het Vlaamse kleine prettige stoornis. Om-
dat ze beiden houden van schrijnende situaties. Omdat 
4 vrouwen meer verwarring kunnen zaaien dan 2. 
Omdat sommige dingen lekkerder zijn als ze gedeeld 
worden. Vla bijvoorbeeld. 
•  prijs: €14 
•    di. 23 juli van 22u30 tot 23u45 
     Salamie Improv Late Night      
 Salamie speelt hun eigen improcomedyformat. Hierin 
wisselen ze korte scènes af met langere scènes. De in-
breng van het publiek kleurt de ter plekke verzonnen 
voorstelling volledig. Deze late night edition wordt 
apart. Hoe apart? Kom dat zelf zien. 
•  prijs: €10 (€ 7  met reservatie) 
•    wo. 24 juli van 23u tot 0u 
     De Try-out Was Beter - Arno Moens      
 Arno Moens doet u anders naar de wereld kijken! 
Waarom denkt iedereen dat hij altijd gelijk heeft? Is te-
genstrijdigheid eigen aan de mens? Produceren mi-
cro-organismes pornofilms? Op deze en andere vra-
gen krijgt u op een humoristische en muzikale manier 
al dan niet een antwoord. 

•  prijs: €10 
•    do. 25 juli van 17u tot 18u10 
     Salamie Improv      
 Salamie speelt hun eigen improcomedyformat. Hierin 
wisselen ze korte scènes af met langere scènes. De in-
breng van het publiek kleurt de ter plekke verzonnen 
voorstelling volledig. 
•  prijs: €10 (€ 7  met reservatie) 
•    do. 25 juli van 20u tot 21u 
     Improcessie Pyjama Night      
 Improvisatie show die het daglicht niet mag zien. Mis-
daad, horror, erotiek, geheimen,… Wat gebeurt er als 
de zon ondergaat? Improcessie duwt de grenzen van 
comedy dieper en dieper de nacht in. Een voorstelling 
voor nachtbrakers, donkere zielen en mensen met een 
schattige pyjama. 
•  prijs: €7 (€ 5 voor mensen in pyjama) 
•    do. 25 juli van 22u30 tot 23u30 

       Theaterplatform Gent vzw -
Theater Scala   € 
•   Theater Scala, Dendermondsesteenweg 163, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: Theater Scala, 09 228 87 20, 

info@scalaplatform.be, www.scalaplatform.be    
 Tussen de Sterren      
 i.s.m.: Goe Weere an de Zuid 
 Na 17 jaar is Willem Vander Noot terug, en samen 
met Dirk Lajoie hebben ze na een samenwerking van 
20 jaar, een nieuwe Gentse cabaretproductie gemaakt 
nl. “ Tussen de Sterren “ 
•  prijs: €18 
•    za. 20 t.e.m. do. 25 juli van 14u tot 16u30, van 15u 

tot 17u30, van 17u30 tot 20u en van 20u tot 22u30 
     Deel mij van Veerle Malschaert      
 i.s.m.: Theaterplatform gent VZW 
 Deel mij   Hier sta ik. Met mijn hart in mijn handen, sta 
ik hier voor u. Want ik wil mij delen. Met u. En met u en 
u en u. Ge krijgt allemaal een stukje. Er is genoeg Veer-
le voor iedereen. Veerle Malschaert is eenzaam! 
•  prijs: €17 (€15 - €11) 
•  korting voor: STU, KIND, 60+   
•  vr. 26 juli van 20u tot 22u 

       Wim Claeys   € 
   Nacht van de Vuile Liedjes      
 Wim Claeys gunt het publiek 1 keer op de Feesten een 
inkijk in de onderste lade van de Gentse liedjeskast, 
met een show vol vuile liedjes uit de Vetjes van Karel 
Waeri, caféliedjes, of schunnigheden van eigen make-
lij. Rijkelijk overgoten met een vette saus van vuile lol-
len.  
•  De Oogappel, Bisdomkaai 1, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €20 
•  korting voor: WRKL, STU   
•  za. 27 juli van 21u30 tot 23u 

         Concerten > 
divers  
  't Vizitfabriekske   € 

 Van Alle Landen Thuis (muziek)     
 Elke dag van de Gentse Feesten wordt in de VIZIT-fa-
briek een ander Europees land in de kijker gezet, on-
der andere met muziek en zang. Daarnaast zijn er kor-
te thematische lezingen (zie rubriek: "Vertellingen/le-
zingen/poëzie"), en gratis openluchtfilm (zie rubriek: 
"Varia"). 

   10 mini-concertjes (Van Alle Landen Thuis) 
 Voor het volledige programma en prijzen: zie website.  
•  't Vizitfabriekske, Hof Ten Walle 1, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: VIZIT, 09 233 76 89, 

info@vizit.be, www.vizit.be  
•  prijs: €10,00 / €12,00 / €15,00 
•    vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli van 20u tot 21u30 

         Anke Hintjens & Rik Debonne   € 
   Rik en ik        
 Een vrouw, een man, een piano, een stem. Mooie ei-
genzinnig verpakte liederen (van Brel tot Bizet) van 2 
zoekende zielen over kwetsbaarheid en waarom we 
zo kunnen hunkeren naar liefde. En wat met ons geluk, 
verdriet, verlangen, kleine kantjes?   
•  Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €14 
•    do. 25 t.e.m. za. 27 juli van 21u30 tot 22u40 

       Ann Lemaitre   € 

•  Cultuurkapel Sint - Vincent, Sint - Antoniuskaai 10, 
9000 Gent   1

•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 
09 233 77 88, www.uitbureau.be    

 Hilde Van Laere     
•  prijs: €12,50 

   Brise l'Ame SoLaere 'Anders 
Gespiegeld' Première 
 Bespiegelende muziektheatervoorstelling over psychi-
sche kwetsbaarheid, hoogsensitiviteit, … iedereen an-
ders! Muziek, woorden, klanken die beklijven. En nie-
mand onberoerd laten. 
•    vr. 26 juli van 11u tot 12u 

     Brise l'Ame SoLaere 'Culinaire 
Reis voor Zintuigen & Ziel' 
 Genieten, verwondering, geraakt worden, reflectie, je 
laten meedrijven, op adem komen, een rustpunt in ons 
al te hectisch bestaan ... Een intimistisch concert voor 
fijnproevers. 
•    vr. 26 juli van 19u30 tot 20u30 

"Rendez -Vous met het Chanson"      
 i.s.m.: Aki Bollino 
 Aki Bollino won in 2015 Zilvertalent in Oostende. De-
ze klassiek geschoolde tenor brengt muzikale pareltjes 
van o.a. Luis Mariano, Tino Rossi, Charles Trenet enz. 
Hij wordt begeleid door Ann Lemaitre. 
•  prijs: €12,50 
•    zo. 21 t.e.m. ma. 22 juli, do. 25 juli en za. 27 juli 

van 11u tot 12u 

     Béranger, niet de Gentsche maar den echte !      
 i.s.m.: Marc Reynaerts en 
Philippe De Chaffoy 
 Karel Waerie kreeg de bijnaam "Gentse Béranger", 
maar wie was de echte? Het grote voorbeeld voor 
Waerie en Destanberg maar ook wegbereider voor 
Walter, Wannes en zovele anderen. Wij brengen zijn 
repertoire weer tot leven. En meezingen mag uiteraard 
ook weer. 
•  prijs: €12,50 
•    ma. 22 juli en wo. 24 juli van 20u tot 21u 

     Kwimba      
 Kwimba is een Gents wereldkoor , 22 jaar geleden ge-
start als 4 stemmig gemengd koor en ondertussen geë-
volueerd naar een vrouwenkoor, 3 stemmig - of meer-. 
Sedert een jaar worden ze geleid door Alejandro Fon-
te, een jonge professionele dirigent en zanger, met 
roots in Colombia. 
•  prijs: €12,50 
•    wo. 24 juli van 11u tot 12u 
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       Arachne   € 
   Klankschalenconcert      
 Terwijl jullie liggen op een matje of ligstoel, kunnen jul-
lie heerlijk ontspannen van de klanken van klankscha-
len, regenstok, drum, gong, didgeridoo, hapidrum,... 
Op het eind van het klankconcert kunnen jullie even 
een klankschaal voelen op het lichaam.  
•  Sint-Barbara college, Savaanstraat 33, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: Van Hecke Gerda, 

0478 66 97 05, gerdaatje.vanhecke@proximus.be, 
www.arachneweb.be  

•  prijs: €12 (deelname klankconcert ) 
•    zo. 21 t.e.m. ma. 22 juli van 19u tot 20u30 

       Arsis, Denijs en Ruth Van Killegem 
en Guy Penson   € 
   Hoera we zijn normaal, allemaal!      
 i.s.m.: De Clemenspoort 
 Concert met humor, poëzie en muziek. Een feestelijk 
programma met luchtige verzen en verhalen vol relati-
verende en tedere spot over de levensloop van de 
mens en met sprankelende muzikale pareltjes. Daarna 
taart en koffie en voor de geïnteresseerden rondleiding 
in de Clemenspoort.  
•  De Parel, Clemenspoort (vlak achter het St-Pieterssta-

tion), Overwale 3, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €12 (-26jr : €7) 
•  korting voor: STU, KIND   
•  za. 20 t.e.m. ma. 22 juli van 15u tot 16u 

       Based on Stage vzw   € 
   Sing!      
 35 vrouwen | 18 medleys | 2 muzikanten | 1 concert  
•  Zaal Nova, Sint-Bernadettestraat 132, 

9040 Gent   1
•  info & reservaties: vzw Based on Stage, 

0478 59 91 47, basedonstage@gmail.com, 
www.basedonstage.be  

•  prijs: €15 
•  vvk: €13 (via basedonstage@gmail.com) 
•    vr. 19 t.e.m. zo. 21 juli van 20u tot 21u30 

       Bavarins  
•   Baravins, Steendam 53, 9000 Gent 
•    info & reservaties: Baravins, 09 324 00 85, 

info@baravins.be    
 Semper Pie      
 Recente pop- en rocknummers met een zoet kantje, ons 
gebracht door Wienke en papa Jurgen. Een aanrader ! 
•    do. 25 juli vanaf 21u 

     Djurdjevak      
 Hartverwarmende en vooral ritmische Baltische feest-
muziek; Baravins is klaar om te "daveren"... 
•    vr. 26 juli vanaf 23u 

       Café Galgenhuis  
   Café Chantant      
 Na het overdonderend succes tijdens de vorige Gentse 
Feestenedities is er opnieuw Café Chantant! Dit elke 
dag van 11u tot 13u. Kom op tijd een plaatsje kiezen 
& zing uit volle borst mee met Noël Fack en Charlène! 
Echte Gentse Feestenambiance gegarandeerd! Geen 
reservaties.  
•  Café Galgenhuis, Groentenmarkt 5, 9000 Gent 
•     za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 11u tot 13u 

       De Straatschenders  
   Den Truuc, met de 
Straatschenders      
 De Straatschenders: enthousiasmerende muziek, spot, 
kwade en minder kwade teksten in het Gents van de 
Brugse Poort, maatschappijkritiek en oppositie, muzi-
kale interpretatie van gekende en minder gekende 

nummers. Hun politieke agenda: de 10 Hartewensen 
van Hart boven Hard  
•  bar mirwaar, Burgstraat 59, 9000 Gent   1
•    ma. 22 t.e.m. wo. 24 juli van 20u tot 22u 

       Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

 Aperitief- en theeconcerten     
  Sint-Bavo Humaniora - Reep 4    1
   Mama's Jasje 
•    zo. 21 juli van 11u tot 13u en van 16u tot 18u 

     Michael Lanzo en David Vandyck 
•    ma. 22 juli van 11u tot 13u en van 16u tot 18u 

     Frank & Christel Galan 
•    di. 23 juli van 11u tot 13u en van 16u tot 18u 

     John Terra en Amaryllis Temmerman 
•    wo. 24 juli van 11u tot 13u en van 16u tot 18u 

     Lissa Lewis en Luc Steeno 
•    do. 25 juli van 11u tot 13u en van 16u tot 18u 

     Eveline Cannoot en Danny 
Fabry met danseressen 
•    vr. 26 juli van 11u tot 13u en van 16u tot 18u 

     Udo 
•    za. 27 juli van 11u tot 13u en van 16u tot 18u 

     Garry Hagger 
•    zo. 28 juli van 11u tot 13u en van 16u tot 18u 

       Concerten in Woonzorgcentra     
   L'amour, c'est fou! door Tine Vandenbussche 
 Tine Vandenbussche brengt een solo programma van 
fantastische Franse chansons, het is muzikaal vertelthe-
ater met stem en accordeon, soms ondeugend maar 
steeds hartverwarmend,... 
•     WZC Het Heiveld, Antwerpsesteenweg 776, 

9040 Sint-Amandsberg   1
• di. 23 juli vanaf 14u30
•     WZC Leiehome, Kloosterstraat 9, 9031 Drongen   1
• wo. 24 juli vanaf 14u30
•     WZC Sint Vincentius, Gasthuisstraat 10, 

9041 Oostakker   1
• do. 25 juli vanaf 15u
     Gents amusementenprogramma met 
Fred Geirnaert en Ronny Marino 
  WZC De Zonnebloem, Hutsepotstraat 29, 
9052 Zwijnaarde 
•     wo. 24 juli vanaf 14u30 
     Lily Castel 
  WZC Tempelhof, Sint Margrietstraat 36, 9000 gent   1
•    wo. 24 juli vanaf 14u30 

     Klassiek optreden van Les Abbagliati 
 Dimos de Beun: klavecimbel en blokfluit - Annelies 
Decock: barokviool 
•     Rusthuis Seniorcity Solidariteit voor het Gezin,

Tijgerstraat 22, 9000 Gent   1
• wo. 24 juli vanaf 14u30
•     WZC De Liberteyt, Vroonstalledries 22, 

9032 Wondelgem   1
• do. 25 juli vanaf 14u30 
     Gentse shownamiddag met Noël 
Fack & 3dekkersproducties 
  WZC De Vijvers, Walstraat 1, 9050 Gentbrugge   1
•    do. 25 juli vanaf 14u30 

     Trio Flamenco 
 Trio Flamenco Met vuur, temperament en diepgaande 
muzikaliteit is Trio Flamenco een feest voor oog, oor en 
ziel. Ze brengen flamenco puro van hoog niveau en 
met aanstekelijk podiumplezier. Met Emre El Turco (gi-
taar), Esteban Murillo (zang), Manou Selhorst (dans). 
•     WZC Sint Jozef, Molenaarsstraat 34, 9000 Gent   1
• do.  25 juli vanaf 14u45
•     WZC Home Claire, Jan Delvinlaan 70, 

9000 Gent   1
• vr. 26 juli vanaf 14u30

         Duvel Delta  
•   NH Hotel Gent Belfort, Hoogpoort 63, 

9000 Gent    1
 Die Verdammte Spielerei      
 Beroemd en berucht Gents wonderorkest zet 3 keer 
daags het Duvel Delta terras op stelten. Muziek - ambi-
ance - humor - vrolijkheid - alcohol - levenslessen - saxo-
foons - trommeltje - goddelijke lichamen. Ideale uitstap 
voor (schoon)dochters/moeders. 
•    vr. 19 t.e.m. ma. 22 juli, wo. 24 juli en vr. 26 t.e.m. 

zo. 28 juli van 17u tot 22u 

     Les Types      
 Een kwartet kwieke kwanten die kwistig kwinkeleren 
met kwinten en kwarten! Ze hebben alle ingrediënten 
om van ‘t leven ‘Leven’ te maken. Oude jazz en muset-
tes. Accordeon: Rein Devos Klarinet : Jan Cleymans 
Contrabas:  Peter Verhaegen Gitaar/zang: Dirk Poel 
•    za. 20 juli van 14u tot 16u 

     Smartkramers      
 Vier vrolijke jongens die rondtrekken, gewapend met 
een boek vol ‘schoon liekes’. Liedjes die iedereen kent 
en graag meezingt. Puur cultureel erfgoed! 
•    za. 27 juli van 14u tot 16u 

       Filmclub OVAKI  
   Bobby Setter Trio in OVAKI      
 Het befaamde dansorkest" Bobby Setter Band" zal 
optreden onder de vorm van een trio. Bobby, Karin en 
Roger zullen 4 uur het beste van zichzelf geven. Inkom 
is gratis!  
•  OVAKI filmclub, Ham 139, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: OVAKI, 0478 78 48 28, 

sec.ovaki@gmail.com  
•    za. 20 juli en za. 27 juli vanaf 20u 

       Fred Geirnaert   € 
   Café Concert met uitgebreid 
ontbijt      
 i.s.m.: 't Braemhof 
 In een sfeer van optimale gezelligheid tekenen Fred 
Geirnaert en Ronny Marino voor zorgeloos Gents en-
tertainment met Gentse meezingers, minder gekende 
maar gesmaakte Gentse luisterliedjes en een knipoog 
naar het Franse Chanson. Dit alles in het unieke kader 
van 't Braemhof  
•  't Braemhof, Braemkasteelstraat 6, 9050 Gentbrug-

ge   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €25 (ontbijt inbegrepen) 
•  korting voor: KIND   
•  ma. 22 juli en do. 25 juli van 9u30 tot 12u30 

       HuisvandeMens Gent   € 
•   HuisvandeMens Gent (Geuzenhuis Gent), Kantien-

berg 9D, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: HuisvandeMens Gent, 

09 233 52 26, gent@demens.nu    
 Café Chantant      
 Café Chantant met Gentse liedjes 
•  prijs: €5 
•    ma. 22 juli vanaf 11u 
     Marijn De Valck: "Boma on the Rocks"      
 "Boma on the Rocks" Marijn De Valck Live op het podi-
um bij het HuisvandeMens 
•  prijs: €10 
•    wo. 24 juli vanaf 20u 

       Ibis Gent Kathedraal  
   Workshop "Start to DJ"      
 Altijd DJ willen zijn? Kom tijdens onze gratis sessie uit 
de bol gaan met tips & trics van DJ David Carter. Onze 
actieve 'Start to DJ' gaat door in de hotelbar. Breng ge-
rust je supporters mee om je "moment of fame" vast te 
leggen!  
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•  Ibis Gent Centrum Kathedraal, Limburgstraat 2, 
9000 Gent   1

•    zo. 21 juli en za. 27 juli vanaf 17u 

       Klein Festijn   € 

•  Lakenmetershuis (Foyer), Vrijdagmarkt 30-32, 
9000 Gent 

•    info:     reservaties: Klein Venijn, 0487 40 04 10, 
kleinvenijn@kleinfestijn.be, www.kleinfestijn.be/
kleinvenijn    

 De Gevleugelden      
 i.s.m.: Klein Venijn festival 
 Melodieuze Nederlandstalige muziek waarin naast de 
tekst meerstemmige harmonieën een belangrijke plaats 
krijgen. Jonas Cole: Zang Brecht De Moor: Bas/Zang 
Jeroen Knapen: Gitaar/Zang Mirte Leconte: Zang 
•  prijs: €13 (Basisprijs kassa) 
•  vvk: €12 (Basisprijs vvk) 
•  korting voor: WRKL, STU, willemsfonds, gezinsbond 

(via website klein festijn)   
•  za. 20 juli vanaf 20u30 

     Frank Boddin Solo      
 i.s.m.: Klein Venijn festival 
 Eén man, een piano en een batterij aan uitgepuurde 
songs. Met een indringende en tegelijk ontwapenende 
stijl verweeft Frank Boddin pianoliedjes, absurdisme en 
poëzie. Verhalende songs die onder je huid kruipen. 
Dit jaar met gloednieuw materiaal tijdens de Gentse 
Feesten! 
•  prijs: €13 (Basisprijs kassa) 
•  vvk: €12 (basis vvk) 
•  korting voor: WRKL, STU, willemsfonds, gezinsbond 

(via website klein festijn)   
•  vr. 26 juli vanaf 20u30 

       Lieven Debrauwer   € 
•   Scala, Dendermondsesteenweg 163, 

9000 GENT   1
•  info & reservaties: Theaterplatform Scala, 

09 228 87 20, info@scalaplatform.be, 
www.scalaplatform.be    

 Aperitiefconcert Lieven & Marc      
 Cineast/cabaretier Lieven Debrauwer (Pauline & Pau-
lette) en pianist Marc Maes musiceren reeds 20 jaar 
samen. Ze brengen een bloemlezing èn uw verzoek-
nummers uit al hun shows tot nu toe. Van 'Willkommen' 
over 'Het Dorp' tot 'Champs Elysees' in het foyer van 
de Scala! 
•  prijs: €15 
•    za. 20 t.e.m. zo. 21 juli en za. 27 t.e.m. zo. 28 juli 

van 11u tot 12u30 

     From Broadway à Paris      
 Cineast/cabaretier Lieven Debrauwer en Marc Maes 
nemen u mee naar het Parijs zoals het in de Broadway 
musicals werd bezongen door Fred Astaire, Leslie Ca-
ron, Maurice Chevalier... . Songs uit Irma La Douce, 
Gigi, Silk Stockings,... 
•  prijs: €15 
•    zo. 28 juli van 15u tot 17u 

       Norbert Detaeye   € 
   Fats & Co - Rhythm & blues in New Orleans      
 Een ode aan de R&B Men die in de studio van Cosimo 
Matassa, 840 Rampart Street muziekgeschiedenis 
schreven. Fats Domino en Little Richard werden wereld-
sterren, maar ontelbare mindere goden zorgden er 
eveneens voor dat de bakermat van de jazz ook een 
belangrijk R&B centrum werd.  
•  Cultureel Centrum Patershol, Ingang Kunsthal Gent, 

Lange Steenstraat 14, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €12 
•    vr. 26 t.e.m. zo. 28 juli van 11u tot 13u en za. 27 

t.e.m. zo. 28 juli van 15u tot 17u 

       Sint-Michielsbeweging 
Gent/Djiezes   € 

 Djiezes!       
 i.s.m.: Sint-Michielsbeweging Gent 
 Een uniek Gents festival in een authentiek kader van 
kleinkunst en beginnende bands. Laat je vervoeren in 
hemelse sferen van een 18de eeuwse pastorij, verge-
zeld met Gentse streekproducten (uufflakke, mokabon, 
Tierenteyn mosterd, ...) en een goede trappist! Santé 
mijn ratse! 
• Klein Begijnhof, Lange Violettestraat 277, 

9000 Gent  1    
• info: Sint-Michielsbeweging Gent, 0474 06 43 85, 

gent.sintmichiel@telenet.be, 
www.sint-michielsbeweging.be/gent/ 

   Taizé met spaghetti    
 Even een rustpunt zoeken vooraleer de drukte in te 
gaan? In het Sint-Michielshuis wordt er met eenvoudige 
mee te zingen liederen gemediteerd en gebeden. Na 
de geestelijke honger stilt men ook het fysieke met een 
verse spaghetti en gerstedrank of iets anders lekkers. 
Santé!  
•  Klein Begijnhof (Oude Pastorij)    
•    vr. 19 juli van 19u30 tot 20u30 

     Gentse Zangstonde  
 Met een "trekzak" en micro is dit een gezellig samen 
zijn onder Gentofielen. Klassiekers à la Walter De 
Buck, Gorki, ... passeren de revue. Afgewisseld met al-
gemenere klassiekers (Daar bij die molen, lichtjes van 
de Schelde, ... Voor alle liefhebbers van de Gentse taal 
en breder.  
•  Klein Begijnhof (Oude Pastorij)  
•    vr. 19 juli van 20u30 tot 21u15 

     Blues-viering met Norbert De Taeye    
 Een speciale jongeren- en gezinsviering met de geken-
de Gentse bluespianist Norbert De Taeye, vergezeld 
met Lou Lippens (leadzanger Crooked Steps).  
•  Klein Begijnhof (OLV-Presentatiekerk)  
•    za. 20 juli van 17u tot 18u 

     Les Bandits   
 Les Bandits is een gepassioneerd jazz/pop kwintet met 
Gentse roots. De eigenzinnige composities zijn type-
rend voor de band, mede door de originele combinatie 
van instrumenten. Denk sfeervolle,intieme melodieën 
afgewisseld door ritmische virtuositeit.  
•  Klein Begijnhof (Oude Pastorij)  
•    za. 20 juli van 19u tot 20u15 

     Jonas Winterland solo: try-out (nieuw 
album) met gekend repertoire   
 Na een tijdelijke muzikale pauze is Jonas Winterland 
weer klaar om zijn Nederlandstalige chanson-muziek 
te brengen. Op Djiezes! brengt Jonas Winterland voor 
de eerste keer zijn nieuwe album, dit in een unieke set-
ting bij kaarslicht. Een ideale avond om even weg te 
dromen...  
•  Klein Begijnhof (OLV-Presentatiekerk)  
•  prijs: €15 (toegangsticket Begijnhofkerk - Jonas Win-

terland solo) 
•    za. 20 juli van 20u30 tot 21u45 

     A Fish Called Louis (reünie)   
 De bekende Gentse ex-studentenband A Fish Called 
Louis is weer van de partij met opzwepende tunes af-
gekruid met de nodige portie melancholie. Na een rust-
pauze voeren ze de mensen terug mee op hun vaarwa-
ter doorheen de rustige golven van hun tekst en melo-
die.  
•  Klein Begijnhof (Oude Pastorij)  
•    za. 20 juli van 22u tot 23u 

     Gentse Brunch  
 Een uitgebreide brunch voorzien in de kamers en tuin 
van de voormalige 18-eeuwse pastorij in het Klein Be-
gijnhof. Gandaham, orvalkaas, vers fruitsap, eieren, 
pistolets,... een Vlaamse bourgondiër waardig.  
•  Klein Begijnhof (Oude Pastorij)  
•  prijs: €15 (VVK) 
•    zo. 21 juli van 9u tot 12u 

     StrijkRover   
 Kleinkunst eigenzinnig ingekleed met strijkers. Onder 
begeleiding van Eddy Peremans (liederen en gitaar), 
Saskia Van Keer (viool) en Renke Van Impe (cello). Het 
resultaat is heerlijk driestemmig, intiem en warm.  
•  Klein Begijnhof (Oude Pastorij  )
•    zo. 21 juli van 12u tot 13u15 

     Flamenco-duo: Marquito & Emre   
 Temperamentvol gitaarduo met Marquito Velez & Emre 
Kuzuoglu. Aangestoken door elkaars animo en met 
smetteloze techniek brengen ze flamenco van topni-
veau.  
•  Klein Begijnhof (Oude Pastorij)  
•    zo. 21 juli van 14u tot 15u 

         TG de LINK   € 

•  NTGent Arca, Sint-Widostraat 4, 9000 Gent 
•    info & reservaties: Tickets Gent, 09 225 01 01, 

info@ticketsgent.be, ticketsgent.be    
 De Broers      
 De Broers is een hartverwarmende band rond acteur 
Mathias Sercu en 4 van zijn broers, Sam, Kobe, Jozef 
en Benjamin. Voor ieder wat wils, een ontroerende er-
varing! 
•  prijs: €10 
•    ma. 22 juli van 22u30 tot 23u30 
     Betty      
 Betty en haar band zijn deze zomer terug van de partij 
op de Gentse Feesten. Naast haar vertrouwde mix van 
funk en soul, brengt ze voor het eerst haar eigen num-
mers. Betty is back! 
•  prijs: €8 
•    vr. 26 juli van 22u15 tot 23u15 

       The Glengarry  
•   The Glengarry, Sint-Baafsplein 32, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: The Glengarry, 0495 13 14 30, 

mario@theglengarry.be, theglengarry.be    
 The Flemish Caledonian Pipes & 
Drums "Clan Mackenzie"      
 Live optreden van The Flemish Caledonian Pipes & 
Drums " Clan MacKenzie met doedelzak & drums mu-
ziek onder leiding van Bob Minnekeer. 
•    vr. 19 juli vanaf 21u 

     Kurt Burgelman Biezebaaze      
 Akoestisch live optreden van Kurt Burgelman frontman 
van de Gentse band Biezebaaze, hij brengt ambiance 
muziek in het Gents, Nederlands, Engels, ... 
•    vr. 19 t.e.m. za. 20 juli vanaf 21u 

       Theater Box   € 
•   Theater Box, Pijndersstraat 16, 9000 Gent 
•    info & reservaties: Theater Box, 0486 65 19 00, 

info@theaterbox.be    
 L'amour c'est fou      
 Tine Vandenbussche brengt een muzikaal verhaal 
waarin een accordeon, Parijs en de liefde elk een 
hoofdrol spelen. Een programma vol bekende en min-
der bekende Franse chansons op Tines eigen manier 
gebracht: met veel zelfrelativering en humor. 
•  prijs: €10 
•    za. 27 juli van 17u tot 18u10 
     Frank Boddin      
 Eén man, een piano en een batterij aan uitgepuurde 
songs. Frank Boddin zoekt de spanning van de sugges-
tie op. Met een indringende en tegelijk ontwapenende 
stijl verweeft hij pianoliedjes met absurdisme en poë-
zie. Verhalende songs die onder je huid kruipen. 
Gloednieuw materiaal! 
•  prijs: €12 
•    za. 27 juli van 20u tot 21u10 

       Thief in the night vzw  

 Yart Platform   i.s.m.: yart 
 Tijdens de Gentse feesten pakt Yart tien dagen uit met 
allerlei performances, waarvoor de gebouwde sculp-
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tuur van kunstenaar F.O.T.A. als platform dient. Yart 
mikt daarvoor op jonge ‘artiesten’, die op deze Gentse 
springplank hun artistieke eigenzinnige zoektocht mo-
gen botvieren.  
•  Duivelsteen (Tuin Duivelsteen), Geraard de Duivel-

straat 1, 9000 Gent 
•    info & reservaties: Yart / Tom Liekens in het Duivel-

steen - reservatie opening, info@yart.be, forms.gle/
YzdkkQopy8ACXhfK6  

•    vr. 19 juli vanaf 20u en za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van-
af 17u 

       Trefpunt Festival   € 
   Feestelijke opening en de 
voorstelling Vriend of vijand      
 De feestelijke openingsavond van de 30ste Gentse 
Feestendebatten met toespraken en de voorstelling 
Vriend of vijand met Katarina Vermeulen en Rudi Vran-
ckx.  
•  MIRY, Biezekapelstraat 9, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: Tickets Gent, 09 225 01 01, 

info@ticketsgent.be, ticketsgent.be  
•  prijs: €15 
•    vr. 19 juli van 20u tot 22u 

       Vrienden van Het Huis van Alijn 
vzw  

•  Het Huis van Alijn, Kraanlei 65, 9000 Gent 
•    info: Huis van Alijn, 09 235 38 00, 

info@huisvanalijn.be, www.huisvanalijn.be    
 Feestmuziek      
 Kom aperitieven in feestsfeer en geniet van de warme 
klanken en het tempo van de grosse caisse. Het terras 
is open van 10:00 tot 14:00. Muziekoptredens: 11:00 
tot 13:00. Gratis toegang 
   Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Bassevelde 
•    za. 20 juli van 11u tot 13u 

     Harmonie Guy Duijck Evergem 
•    zo. 21 juli van 11u tot 13u 

     Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Merelbeke 
•    za. 27 juli van 11u tot 13u 

     Harmonie De Neerschelde Gentbrugge 
•    zo. 28 juli van 11u tot 13u 

       Schone Liedjes@Alijn      
 De Vrienden van het Huis van Alijn bedienen u graag 
tuupe tegoare op het terras in de binnentuin. Het terras 
opent na de voorstelling van Pierke van Alijn, om-
streeks 16:30 tot 19:00. Optredens van 17:30 tot 
18:30. Gratis toegang 
   Bruno Deneckere & guests 
 Bruno Deneckere is peter van het programma Schone 
Liedjes. Hij opent en sluit onze concertenreeks, met en-
kele bijzondere gastmuzikanten aan zijn zij. Als am-
bachtelijk songsmid doorspekt Bruno Deneckere zijn 
songs met invloeden uit de beste Amerikaanse tradi-
ties. 
•    za. 20 juli en zo. 28 juli van 17u30 tot 18u30 

     Derek & Luiz Marquez 
 Samen met multi-instrumentalist Luiz Marquez grasduint 
Derek in het rijke repertoire van het Franse levenslied. 
Met zowel oude, bekende krakers als eigen werk. 
•    zo. 21 juli van 17u30 tot 18u30 

     Roel Van Bambost & De Kleine Revolutie 
 Klassiekers van Miek & Roel én enkele gloednieuwe 
nummers. Gebracht door Roel Van Bambost, Stef Wou-
ters en Alex Rambaut. Roel & De Kleine Revolutie ver-
wijst naar “De grote revolutie” (1970) én tegelijk naar 
de omwenteling die het afscheid van Miek met zich 
mee bracht. 
•    ma. 22 juli van 17u30 tot 18u30 

     Sitting Duck 
 Sitting Duck is een swingend akoestisch combo dat al 
jaren met veel goesting allerlei podia van muzikaal 
vuurwerk voorziet. Verwacht je aan eigenzinnige, 
meerstemmige bewerkingen van parels uit honderd 

jaar popgeschiedenis, van Irving Berlin tot Destiny's 
Child. 
•    di. 23 juli van 17u30 tot 18u30 

     Le Jardin Secret 
 Kimberly Claeys (Little Kim & The Alley Apple 3) zingt 
Franstalige liedjes haar op het lijf geschreven door de 
Gentse Lieven Tavernier en gearrangeerd/begeleid 
door Philippe De Chaffoy, Stan Vangheluwe & Gertjan 
Alkemade. 
•    wo. 24 juli van 17u30 tot 18u30 

     Dries Bongaerts Trio 
 Zang, gitaar, mondharmonica en een doorleefde, hese 
stem: veel puurder kan een singer-songwriter haast niet 
klinken. Hij brengt doorleefde folkblues die soms door 
merg en been gaat. Dries heeft een stem à la Dylan, iet-
wat gebroken en dat past perfect bij zijn repertoire. 
•    do. 25 juli van 17u30 tot 18u30 

     The Rusty Zippers 
 'Blues Man' Ed De Smul (Ed & the Gators), samen met 
het melodierijke klankenpalet van Tom De Poorter op 
mandoline, banjo en gitaren. Verwacht je aan intimisti-
sche songs van de bovenste plank die je niet onbe-
roerd zullen laten! 
•    vr. 26 juli van 17u30 tot 18u30 

     Karivaani Orkestra 
 Karivaani Orkestra (voorheen Stompin' Caravan) is 
een collectief van Gentse muzikanten met een grote 
liefde voor jazz en wereldmuziek. Hun broeierige 
grooves en verlichtende melodieën roepen zomerse 
landschappen op en brengen je in een gehypnotiseer-
de en soms extatische toestand. 
•    za. 27 juli van 17u30 tot 18u30 

         vzw Ateljee - Parnassus   € 
   Lunchconcerten     
 Lekker lunchen en genieten van een concert op een 
prachtlocatie.  
•  Parnassus, Oude Houtlei 122, 9000 Gent   1
•  info: Parnassus, info@parnassus.be   
•  reservaties: Parnassus, parnassus.be/lunchconcert  
   Lunchconcert met Lady Angelina 
 Lekker lunchen en genieten van een optreden van Lady 
Angelina op een prachtlocatie. 
•  prijs: €35 (Incl. aperitief, driegangenmenu & koffie/

thee) 
•    ma. 22 juli vanaf 12u 
     Lunchconcert met Mom Trio 
 Lekker lunchen en genieten van een optreden van Mom 
Trio op een prachtlocatie. 
•  prijs: €35 (Incl. aperitief, driegangenmenu & koffie/

thee) 
•    di. 23 juli vanaf 12u 
     Lunchconcert met Bruno 
Deneckere & Nils De Caster 
 Lekker lunchen en genieten van een optreden van Bru-
no Deneckere en Nils De Caster op een prachtlocatie. 
•  prijs:  €35 (Incl. aperitief, driegangenmenu & koffie/

thee)
•     wo. 24 juli vanaf 12u 
     Lunchconcert met The Sanaga Band 
 Lekker lunchen en genieten van een optreden van The 
Sanaga Band op een prachtlocatie. 
•  prijs:  €35 (Incl. aperitief, driegangenmenu & koffie/

thee)
•     do. 25 juli vanaf 12u 
     Lunchconcert met Catfish 
 Lekker lunchen en genieten van een optreden van Cat-
fish op een prachtlocatie. 
•  prijs:  €35 (Incl. aperitief, driegangenmenu & koffie/

thee)
•     vr. 26 juli vanaf 12u 

         Wim Claeys  
   Wim For Liveshow      
 Verover zelf de Gentse Feesten en doe mee met de 
Wim For Liveshow, een wedstrijd voor lokaal talent We 
zoeken muzikanten in alle genres, nationaliteit of af-
komst geen belang, als ge maar Gentenaar zijt en zélf 

uw Feesten wilt maken. Hoofdprijs: 3 optredens. Zon-
dag finale.  
•  De Oogappel, Bisdomkaai 1, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•    do. 25 t.e.m. zo. 28 juli van 18u45 tot 21u 

         Concerten > 
jazz  
  Ann Lemaitre   € 

 The Julian's New Orleans Jazz Friends     
 Julien Goethals stichtte zijn band in 1987. De band 
heeft sedert zijn oprichting tot op heden steeds de in-
tentie de New – Orleans jazz te brengen  zoals die 
door de pioniers werd gebracht. Niet te missen tijdens 
de Gentse Feesten   
•  Cultuurkapel Sint - Vincent, Sint - Antoniuskaai 10, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
   The Julian's met ontbijt 
•  prijs: €21,50 (vanaf 9.30u ontbijt + voorstelling om 

11.00u) 
•    za. 20 juli van 9u30 tot 13u30 
     The Julian's met gastmuzikant 
Norbert Detaeye 
•  prijs: €12,50 
•    zo. 21 juli en di. 23 juli van 15u tot 17u30 
     The Julian's met gastmuzikant 
Bruno Van Acoleyen 
•  prijs: €12,50 
•    za. 27 juli van 19u30 tot 22u 

         Duvel Delta  
•   NH Hotel Gent Belfort, Hoogpoort 63, 

9000 Gent    1
 Yellow Mugs      
 Met haar trio Yellow Mugs selecteert Margot De Ridder 
enkele muzikale parels in frisse arrangementen, geïn-
spireerd door bigbands van o.a. Count Basie. De klei-
ne bezetting van piano, gitaar en zang is verrassend 
intiem en suggestief, maar daarom niet minder swin-
gend. 
•    zo. 21 juli van 14u tot 16u 

     Les Tzigales      
 Telkens we ‘Les Tzigales’ horen, breekt de mediterrane 
zon door.  En dat heeft alles met de virtuoze flair te ma-
ken waarmee dit kwartet Hot Club de France, 
chansons, American standards, musette en Zuid Ameri-
kaanse muziek aan elkaar rijgt. Met de gentse Ma-
rie-Anne Standaert. 
•    ma. 22 juli van 14u tot 16u 

     Frank Deruytter's Broeinest      
 Frank Deruytter is sinds jaren een top-saxofonist die 
met tal van binnen- en buitenlandse artiesten samen-
werkte. Hij is van vele markten thuis, maar voelt zich 
het best in zijn sas in een funky setting. 
•    di. 23 juli van 14u tot 16u 

     Reverent Juke      
 It don't mean a thing, if it ain't got that swing. Geboren 
in Gent, opgegroeid in Brussel tonen zij tegenwoordig 
het beste van zichzelf op Lindy Hop festivals overal in 
Europa. 
•    wo. 24 juli van 14u tot 16u 

     New Orleans Night Owls      
 Bezieler-trompettist en ‘New Orleans-autoriteit’ Joris De 
Cock brengt sinds jaar en dag de allerbeste instrumen-
talisten samen onder zijn vleugels. Met een hart dat zo-
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wel hier als in New Orleans klopt, is hij meester van de 
essentie: “All it takes is a simple melody, and a beat”. 
•    do. 25 juli van 14u tot 16u 

     Upswing      
 Upswing is een vierkoppige jazzband uit Rijsel samen-
gesteld uit Belgische en Franse muzikanten. Hun reper-
toire bestaat uit oude standards en manouche. 
•    vr. 26 juli van 14u tot 16u 

     Paul Desmond Project - Rony Verbiest      
 Rony Verbiest brengt een ode aan de immer fantasti-
sche Paul Desmond, vooral bekend geworden als saxo-
fonist bij Dave Brubeck. 
•    zo. 28 juli van 14u tot 16u 

       Spae Bruist   € 
   Standards & Food      
 Ook in de 2e editie richten Louis Eeckhout en zijn en-
semble(piano, bas, drums, zang) zich op de verleidelij-
ke melodieën uit "the Great American songbook". 
Jazz? Natuurlijk, en ook andere genres. Je smult van 
een lekker, huisbereid buffet en je geniet van heerlijke 
muziek!  
•  Spae Bruist, Bernard Spaelaan 12, 9000 Gent 
•    reservaties: Spae Bruist, 0489 13 05 83, 

spaebruist@gmail.com  
•  prijs: €25 (zomers buffet, één drankje en muziek) 
•  korting voor: - 26 jarigen  - €20   
•  vr. 26 t.e.m. zo. 28 juli van 19u tot 21u 

       Zilversterre   € 
   Jazz on the Roof      
 Geniet mee van de Gentse skyline met live jazzmuziek 
van Tars Lootens (piano) en Steph Van Uytvanck (mond-
harmonica) op onze daktuin en een barbecue om de 
vingers bij af te likken in de Orangerie.  
•  Zilversterre, Kortrijksesteenweg 775, 9000 Gent   1
•  info &     reservaties: Zilversterre, 09 330 20 35, 

emorel@zilversterre.be, zilversterre.be/
jazzontheroof/  

•    prijs: €30 
•  korting voor : KIND 
•  di. 23 juli en do. 25 juli vanaf 19u 

         Concerten > 
klassiek  
  Bavarins  
   Ensemble Ann Vancoillie      
 Ann Vancoillie is gekend als een enthousiaste all-round 
muzikante, actief in het internationaal muziekleven en 
gevraagd door diverse top-ensembles. Haar brede op-
leiding en interesses brachten haar tot een boeiend en 
gevarieerd muziekleven gaande van barok tot zeer ex-
perimenteel.  
•  Baravins, Steendam 53, 9000 Gent 
•    info & reservaties: Baravins, 09 324 00 85, 

info@baravins.be  
•    do. 25 juli vanaf 21u 

       Brabantdamkerk Protestants 
Gent-Centrum  
•   Brabantdamkerk, St. Kristoffelstraat 1, 9000 Gent   1
 Orgelconcert Arina Tsytlenok met 
muziek van Leipzig en Gent      
 i.s.m.: De Vlaamse Olijfberg vzw 
 Orgelconcert door conservatoriumstudente (Gent) Ari-
na Tsytlenok met muziek tussen Leipzig en Gent 
•    di. 23 juli van 17u tot 18u 

     strijkkwartet ‘Luce’ met zangeres 
‘Margarida Hipolito’      
 i.s.m.: De Vlaamse Olijfberg vzw 
•    do. 25 juli van 17u tot 18u 

       Culturele Vereniging 
Pastoor Du Four vzw  
   Muzikale verpozingen     
 Even ontsnappen aan de feestdrukte met een vleugje 
muziek en dit aan de rand van de binnenstad.  
•  Sint-Michielskerk, Sint-Michielsplein, 9000 Gent   1
   Kew Wind Orchestra - Londen 
•    vr. 19 juli vanaf 15u 

     Gospelkoor From Within 
•    za. 20 juli vanaf 15u 

     Gemengd koor Vokamando 
•    zo. 21 juli vanaf 15u 

     Recital met zang en orgel 
 Recital gebracht door Annalivia Bekaert (sopraan) en 
Johan Famaey (orgel). 
•    ma. 22 juli vanaf 15u 

     Merton Music Foundation Bands 
•    di. 23 juli vanaf 15u 

     Strijkkwartet Luce 
•    wo. 24 juli vanaf 15u 

     Orgelrecital 
 Orgelrecital gebracht door Herman Streulens en Paul 
De Maeyer 
•    do. 25 juli vanaf 15u 

     Bury youth orchestra & youth concert band 
•    vr. 26 juli vanaf 15u 

     La Chapelle Sauvage 
•    za. 27 juli vanaf 15u 

     Vlas Music Band 
•    zo. 28 juli vanaf 15u 

         Die Verdammte Spielerei und 
Kameraden   € 
   Pakske Klassiek      
 i.s.m.: Vlaanderen, verbeelding werkt 
 In Pakske Klassiek ruilt Die Verdammte Spielerei witte 
voor zwarte marcels. En straatmuziek voor klassiek. 
Verwacht prachtige muziek, een uniek decor en kip-
penvel tot in de zijbeuken van de Sint-Baafskathedraal. 
Met Die Verdammte Spielerei, Hanne Roos, Sioen, Luk 
De Bruyker.  
•  Sint-Baafskathedraal, Sint-Baafsplein, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: Die Verdammte Spielerei, 

info@dieverdammtespielerei.be, 
www.dieverdammtespielerei.be  

•  prijs: €5 (Reserveren is enkel mogelijk via 
www.dieverdammtespielerei.be) 

•    za. 27 t.e.m. zo. 28 juli van 13u tot 14u 

       Erika Pauwels   € 
   Erika Pauwels en Arte Vocale      
 i.s.m.: Dienst Evenementen, 
Feesten, Markten en Foren 
 Een tweedelig programma - Thema's "Roma, la città 
eterna" en "Romantiek, nostalgie & mystiek" - met 
aria's en fragmenten uit opera, operette en musical.  
•  Opera Gent, Schouwburgstraat 3, 9000 Gent 
•    info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €12 
•    za. 20 t.e.m. zo. 21 juli van 14u30 tot 17u30 

       Internationaal Orgelfestival   € 
   Orgelconcert Katrien Mannaert in het kader 
van het Internationaal Orgelfestival 2019      
 i.s.m.: Gents Orgelcentrum 
 Thema "Gabriël Verschraegen 1919 - 2019"  
•  Sint-Baafskathedraal, Sint-Baafsplein, 9000 Gent   1

•  info: Gents Orgelcentrum/Sint-Baafskathedraal, 
0486 42 85 88, edward_de_geest@hotmail.com  

•  prijs: €8 
•    do. 25 juli van 12u45 tot 13u45 

       Jacobus vzw  
•   Sint-Jacobskerk, Bij Sint-Jacobs, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: NTGent, 09 225 01 01, 

tickets@ntgent.be, ntgent.be    

 Jacobus Cultuurkerk     
 i.s.m.: vzw Jacobus 
 De vzw Jacobus wil van de St. Jacobskerk in Gent een 
dynamische en actieve ontmoetingsplaats maken waar, 
naast het liturgische, ruimte is voor multidisciplinaire, 
creatieve, culturele en sociale projecten die de cohesie 
in de buurt versterken. 

   Mis in 't Gentsch   
 i.s.m.: vzw Jacobus; Gentse sosseteit 
 De eerste zondagavond van de Feestenweek, op zon-
dag 21 juli, is er om 18u30 een Mis “in ‘t Gentsch” , 
die voorgegaan wordt door E.H. Guy Claus en waar-
bij tal van prominenten, echte Gentenaars en musici de 
mis opluisteren. 
•    zo. 21 juli van 18u30 tot 20u 

     Pelgrimsmis 
 Mis ter ere van de Heilige Jacobus, patroonheilige van 
de Kerk, met getuigenissen van pelgrims naar Santiago 
de Compostela en zegening van toekomstige pelgrims 
(ook zegening rugzakken en fietsen). 
•    zo. 28 juli van 18u30 tot 20u 

       Klassieke Muziek @ Sint Jacobskerk     
 i.s.m.: vzw Jacobus 
 Elke dag wordt in de Sint Jacobskerk om 11u een gra-
tis concert klassieke muziek aangeboden. Daarna ge-
nieten we samen van een aperitief en een babbel. De 
concerten focussen in het weekend op jong Gents ta-
lent en tijdens de week vieren we de 85e verjaardag 
van Koenraad Tinel. 

   Concert Frauke Elsen en ensemble 
 i.s.m.: Swuk 
 Frauke Elsen (barokhobo) en barokensemble : werken 
van J.S. Bach en een nieuwe compositie van de jonge 
componist Ernst Spyckerelle. 
•    za. 20 juli van 11u tot 12u 

     Concert Peter Broos & Annie Arnaut 
 i.s.m.: kerkfabriek SInt Jacobskerk 
 Concert orgel en zang door Peter Broos, cantor en An-
nie Arnaut, organist De dag voor de Nationale Feest-
dag, zullen we een hommage brengen aan de Belgi-
sche componisten: Emiel Hullebroeck, Armand Pr-
eud'homme, François Van Campenhout, Peter Benoît, 
César Franck, en anderen 
•    za. 20 juli van 14u30 tot 16u 

     Concert Guido De Neve & Frank Agsteribbe 
 Guido de Neve (barokviool) en Frank Agsteribbe (kla-
vecimbel) virtuoze Italiaanse vioolmuziek uit de barok 
(Vivaldi, Vitali, Tartini) 
•    zo. 21 juli van 11u tot 12u 

     Concert Omtrent Koenraad Tinel 
 Koenraad Tinel nodigt zijn vrienden, kunstenaars, filo-
sofen uit om samen te musiceren en te praten. J. Olys-
laegers, N. Van Lierop, E. Snick, J. Geysels, K. Van 
Synghel, K. Snoeckx en muziek met K. Seynhaeve, F. 
Agsteribbe, G. De Neve, P. Beuckels, ... 
•    ma. 22 t.e.m. vr. 26 juli van 11u tot 12u 

     Concert Frank Agsteribbe & Patrick Beuckels 
 Frank Agsteribbe (klavecimbel) en Patrick Beuckels (tra-
verso) : Bach en tijdgenoten 
•    za. 27 juli van 11u tot 12u 

     Concert Desquinkwarter 
 Desquinkwartet met jong Gents talent Ludovic Bataille 
(viool) én creatie nieuwe compositie Spyckerelle 
•    zo. 28 juli van 11u tot 12u 
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         Protestantse Rabotkerk   € 

•  Protestantse Rabotkerk, Begijnhoflaan 31, 
9000 Gent   1

 Concert 'La Cecchina'      
 Dit trio van zang, theorbe en orgel brengen een pro-
gramma bestaande uit werken van Fransesca Caccina 
•    ma. 22 juli van 15u tot 16u 

     To Brexit or not to Brexit. Intieme 
kamermuziek uit Londen, anno 1719.      
 Les Goûts-Authentiques Gedurende de barokperiode 
omarmde het Engelse muziekleven tal van invloeden 
van buitenaf. Onder meer Loeillet (afkomstig uit Gent), 
Dieupart, Abel en Händel stonden er 300 jaar geleden 
borg voor een vredige muzikale verbroedering.  
•  reservaties: H Blow, 0473 48 03 87, 

helenblow@hotmail.com  
•  prijs: €12 
•  vvk: €10 
•  korting voor: KIND   
•  za. 27 juli van 15u tot 16u en van 20u tot 21u 

     Johann Sebastian Bach & Zonen 
- Jan Devlieger, klavecimbel      
 J.S.Bach voorstellen is anno 2019 overbodig. Echter, 
door de immense populariteit van vader Bach krijgen 
zijn talentvolle zonen heden doorgaans niet de aan-
dacht die ze verdienen. De klavecimbelmuziek verken-
nen is op zijn minst verrassend en resulteert in een 
waaier aan stijlen.  
•  reservaties: H Blow, 0473 48 03 87, 

helenblow@hotmail.com  
•  prijs: €12 
•  vvk: €10 
•  korting voor: KIND   
•  zo. 28 juli van 15u tot 16u 

       Stichting Logos   € 
   Het Logos Robotorkest speelt Stravinsky's Le 
Sacre du Printemps en Les Noces        
 i.s.m.: Jean Vinclair, Koning 
Boudewijnstichting 
 Een prehistorische offerdans, een Russische boeren-
bruiloft, balletdansers en bewegende muziekspelende 
robots. Enkel in Gent, enkel bij Logos, enkel Stravinsky.  
•  Logos Tetraëder, Bomastraat 26, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: Stichting Logos, 09 223 80 89, 

info@logosfoundation.org, 
www.logosfoundation.org  

•  prijs: €12 (€ 8 reductietarief) 
•  korting voor: WRKL, STU, PMeH, KIND, 60+, Uitpas 

en lerarenkaart   
•  di. 23 t.e.m. do. 25 juli van 20u tot 21u 

       Stuurgroep Van Peteghem Orgel  
   Verrassingsconcert op de late avond      
 Summertime! De bekende operazangeres Tineke van 
Ingelgem vertolkt werken van o.a. Gershwin, Bern-
stein, Porter die passen bij een zomeravond. Op ver-
rassende wijze zal Peter Pazmany haar begeleiden op 
het van Peteghem-orgel en andere klavierinstrumenten 
van de kerk.  
•  Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk, Sint-Pietersplein, 

9000 Gent   1
•    di. 23 juli van 22u tot 22u45 

       TEMS MUSIC   € 
   Wien bleibt Wien      
 De Weense operetteconcerten van pianist Jürgen De 
Smet staan al 15 jaar op de kaart als kwaliteitsvolle 
producties die gesmaakt worden door een breed pu-
bliek. Onze 20ste productie bevat zangers, muzikan-
ten, stijlvolle presentatie, sfeervolle locatie en veel mu-
zikale klassiekers!  
•  Centrale kerk Gentbrugge, Gentbruggeplein, 

9050 Gentbrugge   1
•  info & reservaties: TEMS MUSIC, 0476 53 65 14, 

jurgen.tems@skynet.be, www.jurgendesmet.net  

•  prijs: €18 (toegang concert) 
•    vr. 26 juli van 15u tot 17u 

       Tinnenpot   € 
   Mikhail Bezverkhni "Homage aan Bach".      
 Ter gelegenheid van de sterfdag van J.S. Bach (28 juli 
1750) brengt Mikhaïl in een drie uur durend program-
ma met twee pauzes, alle Sonaten en Partita's voor vi-
ool solo.  
•  Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: Tinnenpot, 09 225 18 60, 

info@tinnenpot.be, www.tinnenpot.be  
•  prijs: €15 
•    zo. 28 juli van 11u tot 14u 

       Trefpunt Festival, Conservatorium, 
School of Arts Gent   € 
   De Gentsche Festspiele: Gentse Vleugels     
•   info & reservaties: Gentsche Festspiele, 

www.gentschefestspiele.be  
   Jan Vermeulen & Veerle Peeters 
 Pianoduo Vermeulen & Peeters speelt muziek van Jo-
hannes Brahms.  
•  MIRY (Concertzaal), Biezekapelstraat 9, 

9000 Gent   1
•  prijs: €7 
•    za. 20 juli van 20u tot 21u 
     Marc Matthys 
 Met muziek van M. Matthys, F. Devreese. S Rachmani-
nov & D. Brossé.  
•  KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent 
•   prijs: €7 (€10 combiticket voor 2 concerten op de-

zelfde dag) 
•    zo. 21 juli van 15u tot 16u 
     Tomeu Moll-Mas 
 Met muziek van C. Debussy & M. Stroppa. Met de 
steun van Institut d'Estudis Baleàrics.  
•  MIRY (Concertzaal), Biezekapelstraat 9, 

9000 Gent   1
•  prijs: €7 (€10 combiticket voor 2 concerten op de-

zelfde dag) 
•    zo. 21 juli van 20u tot 21u 
     Arta Konjusha 
 Met muziek van J. Cage, J.S. Bach, J.Haydn & W.A. 
Mozart.  
•  KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent 
•   prijs: €7 (€10 combiticket voor 2 concerten op de-

zelfde dag) 
•    ma. 22 juli van 15u tot 16u 
     Stephane Ginsburgh 
 Programma met muziek van F. Rzewski, L. Van Beetho-
ven, M. Yingele.  
•  MIRY (Concertzaal), Biezekapelstraat 9, 

9000 Gent   1
•  prijs: €7 (€10 combiticket voor 2 concerten op de-

zelfde dag) 
•    ma. 22 juli van 20u tot 21u 
     Alexander Nazimov 
 Programma met muziek van W.A. Mozart, F. Liszt, S. 
Rachmaninov  
•  KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent 
•   prijs: €7 
•    di. 23 juli van 15u tot 16u 
     Wouter Valvekens 
 Programma met werk van F. Chopin, J. Brahms.  
•  KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent 
•   prijs: €7 
•    wo. 24 juli van 15u tot 16u 
     Andrés Navarro Garcia 
 ‘Survivor Piano’ met muziek van J. Cage, H. Cowell, 
G. Brecht & G. Maciunas.  
•  KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent 
•   prijs: €7 
•    do. 25 juli van 15u tot 16u 
     Guy & Yanna Penson 
 Programma voor twee klavecimbels met muziek van D. 
Buxtehude, G.F. Händel, J.C. Bach, A. Vivaldi & J.S. 
Bach.  
•  KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent 

•   prijs: €7 
•    vr. 26 juli van 15u tot 16u 
     George Tyriard 
 Programma met muziek van F. Liszt, L. van Beethoven, 
R. Schumann, S. Gubaidulina.  
•  KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent 
•   prijs: €7 (€10 combiticket voor 2 concerten op de-

zelfde dag) 
•    za. 27 juli van 15u tot 16u 
     Daan Vandewalle & Friedrich Gauwerky 
 Programma met muziek van B.A. Zimmerman, W. Ri-
hm, A. Webern, L. van Beethoven.  
•  MIRY (Concertzaal), Biezekapelstraat 9, 

9000 Gent   1
•  prijs: €7 (€10 combiticket voor 2 concerten op de-

zelfde dag) 
•    za. 27 juli van 20u tot 21u 
     Nataša Penezi� 
 Programma met muziek van E. Satie, O. Messiaen, G. 
Bryars, P. Ablinger.  
•  KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent 
•   prijs: €7 (€10 combiticket voor 2 concerten op de-

zelfde dag) 
•    zo. 28 juli van 15u tot 16u 
     Lukas Huisman & Ivo Delaere 
 Pianoduo Simplexity speelt muziek van C. Ives, G. 
Crumb, M. Finnissy, G. Gershwin, E. Bogaert.  
•  MIRY (Concertzaal), Biezekapelstraat 9, 

9000 Gent   1
•  prijs: €7 (€10 combiticket voor 2 concerten op de-

zelfde dag) 
•    zo. 28 juli van 20u tot 21u 
       De Gentsche Festspiele: Internationaal 
Kamermuziekfestival - Timur 
und seine Mannschaft     
  KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent 
•    info & reservaties: Gentsche Festspiele, 

www.gentschefestspiele.be  
•  prijs: €10 (€8 studenten) 
   Zeger Vandersteene & Timur Sergeyenia 
 Met muziek van F. Schubert: Winterreise 
•    zo. 21 juli van 20u30 tot 21u30 

     Lilia Umnova & Timur Sergeyenia 
 Met muziek van L. van Beethoven, C. Franck, P. De Sa-
rasate . 
•    ma. 22 juli van 20u30 tot 21u30 

     Timur Sergeyenia 
 Met muziek van P. Tsjaikovski, N. Medtner, S. Rachma-
ninov. 
•    di. 23 juli van 20u30 tot 21u30 

     Anne-Sophie Lemaire & Timur Sergeyenia 
 Met muziek van L. van Beethoven, J. S. Bach, G. Enes-
cu , M. Ravel. 
•    wo. 24 juli van 20u30 tot 21u30 

     Gayane Grigoryan & Thomas Maillet 
 Met muziek van I. Albeniz, B. Bartok, A. Komitas, M. 
De Falla. 
•    do. 25 juli van 20u30 tot 21u30 

     Michail Bezverkhni & Anastasia Yarosh 
 Met muziek van M. Bezverkhni, A. Vivaldi, L. Boccheri-
ni & anderen. 
•    vr. 26 juli van 20u30 tot 21u30 

     Alan Weiss 
 Met muziek van J. Brahms, H. Purcell, J.S. Bach & an-
deren in bewerkingen voor piano van Alan Weiss. 
•    za. 27 juli van 20u30 tot 21u30 

     Igor Pollet, Nina Pollet & Paulina Pollet 
 Met muziek van F. Doppler, H. Vieuxtemps, F. Poulenc 
& anderen. 
•    zo. 28 juli van 20u30 tot 21u30 

       De Gentsche Festspiele: Schoonzicht     
 Intiem klassiek concert in het torentje 
van het Conservatorium.  
•  MIRY (Belvedère), Biezekapelstraat 9, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: Gentsche Festspiele, 

www.gentschefestspiele.be  
•  prijs: €5 
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   Nathalie Van Meirvenne - fluit 

•    zo. 21 juli van 17u tot 17u45 en van 19u tot 19u45 

     Elien Van Aalboom - cello 

•    ma. 22 juli van 17u tot 17u45 en van 19u tot 19u45 

     Alana Pruvot - klarinet 

•    di. 23 juli van 17u tot 17u45 en van 19u tot 19u45 

     Filomena Sarcuni - viool 

•    wo. 24 juli van 17u tot 17u45 en van 19u tot 19u45 

     Simon Vandenbroecke - fagot 

•    do. 25 juli van 17u tot 17u45 en van 19u tot 19u45 

     Kumiko Okutomi - altviool 

•    vr. 26 juli van 17u tot 17u45 en van 19u tot 19u45 

     Timothy Van Ceulebroeck - gitaar 

•    za. 27 juli van 17u tot 17u45 en van 19u tot 19u45 

     Tibo Schildermans - hobo 

•    zo. 28 juli van 17u tot 17u45 en van 19u tot 19u45 

       De Gentsche Festspiele: Il 
Cinema Repubblica     

 i.s.m.: Republic of Reinvention, Koninklijk 
Belgisch Filmarchief (Cinematek) & Cinea 

 Technologiebedrijf Republic of Reinvention wil vergeten 
filmparels weer op hun verdiende voetstuk zetten, stille 
film met muzikale begeleiding. 

   Stille film met live muziek 

  MIRY (Concertzaal), Biezekapelstraat 9, 9000 Gent   1

•  info & reservaties: Gentsche Festspiele, 
www.gentschefestspiele.be  

•  prijs: €15 

•    di. 23 t.e.m. vr. 26 juli van 20u tot 21u30 

         Uitbureau Gent vzw  

   Klassiek in de Paleistuin      

 Elke dag brengen jonge muzikanten van het Conserva-
torium Gent klassieke stukken uit de 18e en 19e eeuw, 
perfect passend in de binnentuin van het Hotel D’Ha-
ne-Steenhuyse!  

•  Hotel D'Hane Steenhuyse, Veldstraat 55, 9000 Gent 

•    info: VZW Uitbureau Gent, 09 233 77 88, 
www.uitbureau.be  

•    za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 14u tot 18u 

       Warm Water vzw  

   (Vroege) Franse Barokmuziek 
tijdens de Gentse Feesten met 
de Ghent Baroque Players      

 Zoals elk jaar brengen onze muzikanten een afwisse-
lend en verfrissend Barokprogramma. Deze keer is het 
thema (vroege) Franse Barok. De nadruk ligt op kamer-
muziek. Het concert is gratis maar we vragen een vrije 
bijdrage voor vzw Thope en vzw werkgroep vluchtelin-
gen Gent.  

•  Maria Gorettikerk, Blaisantvest 31, 9000 Gent   1

•  info & reservaties: Marc Michels, 0478 50 36 49, 
info@warmwater.be, www.warmwater.be  

•    di. 23 t.e.m. wo. 24 juli van 15u tot 17u en di. 23 ju-
li van 20u tot 22u 

         Concerten > 
rock-pop-tech-
no-blues-folk-
world music  
  Boomtown Festival   € 
•   Kouter (Opera), Kouter, 9000 Gent   1
 Lady Linn & Her Magnificent Big Band      
•  prijs: €21-€26 
•    di. 23 juli vanaf 21u 
     Graham Nash      
•  prijs: €29-€42 
•    wo. 24 juli vanaf 21u 
     The Bony King of Nowhere      
•  prijs: €21-€25 
•    do. 25 juli vanaf 20u30 
     Dez Mona      
•  prijs: €21-€25 
•    do. 25 juli vanaf 20u30 
     check www.boomtown.be      
•    vr. 26 juli vanaf 20u30 

     Marble Sounds      
•  prijs: €20-€25 
•    za. 27 juli vanaf 20u30 
     Isbells      
•  prijs: €20-€25 
•    za. 27 juli vanaf 20u30 

       Brabantdamkerk Protestants 
Gent-Centrum  
•   Brabantdamkerk, St. Kristoffelstraat 1, 9000 Gent   1
 Kleinkunst 'Ooievaar'      
 i.s.m.: De Vlaamse Olijfberg vzw 
 Vlaamse kleinkunst door de Brugse groep 'Ooievaar' 
met verschillende muzikanten. Ze spelen verschillende 
genres en zingen zowel in het nederlands als in het en-
gels. Ze nemen u mee met leuke verhalen en krachtige 
solo's. 
•    zo. 21 juli vanaf 17u 

     Slotconcert met Rudy De Sutter 
(piano) en poëzie      
 i.s.m.: De Vlaamse Olijfberg vzw 
 De Gentse feestenweek in de Brabantdamkerk wordt 
steeds afgesloten met een concert door Rudy De Sutter 
op piano. 
•    zo. 28 juli van 17u tot 18u 

       Café Charlatan   € 
  Charlatan, Vlasmarkt 6, 9000 Gent   1
Raveyards + Brennt     
•  prijs: ticketinfo volgt 
   Brennt 
 Het Rancid techno project van Brennt Vanneste (Stake, 
Raveyards, ...) 
•    zo. 21 juli van 22u tot 23u 

     Raveyards 
 Raveyards vertolkt het geluid van het ondergrondse 
clubleven in Gent. Denk aan Transformers die de liefde 
bedrijven in de kelder van de Berghain en euforische 
glitch-pop vocalen die een genadeloze chopped ‘n 
screwed behandeling hebben gekregen. 
•    zo. 21 juli van 23u30 tot 0u30 

       Mo Bamba     
•  prijs: €5 
   Jewels 
•    ma. 22 juli vanaf 23u 

     Black Mamba 
•    ma. 22 juli vanaf 23u 

       FRONTAL afterparty STIKSTOF     
•  prijs: €5 

   Dj Vega 
•    di. 23 juli vanaf 23u 

      Dj Proceed 
•    di. 23 juli vanaf 23u 

       25Y TOUTPARTOUT     
 Het Gentse boekingskantoor TPT blaast 25 kaarsjes uit 
in stijl!  

•     Mind Rays 
 Rauwe, onversneden garagepunk uit Gent, ontstaan in 
2013 en intussen een beruchte live reputatie opge-
bouwd. Garagepunk die scheurt dat het geen naam 
heeft en waar de vuiligheid van afdruipt! 
•  prijs: ticketinfo volgt 
•    vr. 19 juli van 22u tot 23u 

     Verrassingsconcert 
•  prijs: ticketinfo volgt 
•    vr. 19 juli van 23u30 tot 0u30 

     Frankie & Stevie 
•  prijs: €5 
•    vr. 19 juli van 0u30 tot 2u 

     Tommy Sunshine 
•  prijs: €5 
•    vr. 19 juli van 2u tot 4u 

     The Whatevers 
•  prijs: €5 
•    vr. 19 juli  

       ABSTRKT pres. CLASS ACTION     
   Nathan Fix b2b Thang 
•  prijs: €5 
•    vr. 19 juli vanaf 23u 

       WPH x MTMU     
•  prijs: €5 

   Lenny & Red D 
•    vr. 19 juli van 3u tot 5u 

     San Soda 
•    za. 20 juli van 23u tot 1u 

     Alex From Tokyo (de) 
•    za. 20 juli van 1u tot 3u 

       We The People     
•  prijs: €5 

   Pete Howl 
•    vr. 19 juli van 23u tot 2u 

     Nadine Adjani 
•    za. 20 juli van 2u tot 4u 

     Lance Vance 
•    za. 20 juli  

       Eagl's Nest     
•  prijs: €5 

   Eagl 
•    do. 25 juli van 23u tot 2u 

     Basbusah 
•    do. 25 juli van 2u tot 4u 

       Teknoville     
 Respect The Oldschool  
•   prijs: €5 

   Michael Forzza 
•    zo. 21 juli van 0u30 tot 2u30 

     Dimitri Cooman 
•    zo. 21 juli van 2u30 tot 4u30 

     Seba Lecompte 
•    zo. 21 juli  

       Feels Like Summer     
 Wie denkt dat de zomer voorbij is, heeft het helemaal 
mis! Helmgras en Hittegolf serveren je een frisse cock-
tail van de beste urban- en housemuziek. Dans het och-
tendgloren tegemoet met een avond vol zwoele beats 
en sexy vibes!  
•   prijs: €5 
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   Sir Jacobs 
•    wo. 24 juli van 0u tot 1u30 

     S!rene (nl) 
•    wo. 24 juli van 1u30 tot 3u 

     Audiowave 
•    wo. 24 juli van 3u tot 4u30 

     Funky Bastards 
•    wo. 24 juli vanaf 4u30 

       Lighters Up     
 Oldschool Dancehall Edition  
•   prijs: €5 
   Soul Shakers 
•    vr. 26 juli van 23u tot 2u 

     DJ Sake 
•    vr. 26 juli van 2u tot 4u 

     Tommy Milfgod 
•    vr. 26 juli vanaf 4u 

       Splén     
 Een feest vol disco-rariteiten, zwoele house en een oc-
casionele oorwurm! 
   Felix Claus & Friends 
 Onder krullen en achter glazen schuilt Felix Claus, huis-
vader van de Spl�n-familie. Met open vizier onder-
neemt hij een zoektocht langs verschillende vinylbeur-
zen tot zijn thuisbasis Music Mania.  
•   prijs: €5 
•    vr. 26 juli vanaf 23u 
       Muzicartel     
 Muzicartel tast muzikale grenzen af!  
•   prijs: €5 
   Barbosa 
•    za. 27 juli van 23u tot 1u 

     2vilas (es) 
•    za. 27 juli van 1u tot 2u30 

     Lebawski 
•    za. 27 juli van 2u30 tot 4u 

     Adrian 
•    za. 27 juli vanaf 4u 

       Age Of Love     
 Eén dik feest met de beste retro muziek aller tijden.  
•   prijs: €5 
   Zolex 
•    zo. 28 juli van 23u tot 1u30 

     Olivier Pieters 
•    zo. 28 juli van 1u30 tot 3u30 

     Mike Thompson & Cosmo 
•    zo. 28 juli vanaf 3u30 

         Franky Jones B2B Cj Bolland      
•  prijs: €5 
•    wo. 15 mei vanaf 0u 
     Tigerhorse      
 aka de band van gebroeders De Meester! Verwacht u 
aan swampy "funkfolkblues" recht uit het hart die terug 
naar de essentie grijpt, puur en onversneden.  
•     ma. 22 juli van 21u tot 22u 
     Zebra's Are Timeless      
 Het vijfkoppige Zebras Are Timeless is een vat vol posi-
tieve vibes. Hun ingrediënten? Een eigenzinnige mix 
van ska, reggae, Latin en funk. Een echte live-band die 
garant staat voor een stevig wervelend feestje!  
•  Charlatan, Vlasmarkt 6, 9000 Gent   1
•    wo. 24 juli van 21u tot 22u 

     Lefto & Red D All Night Long      
 Worldwide dj, producer, organisator en icoon LeFtO 
staat bekend als een van de meest toonaangevende 
dj's in Europa zorgt voor een muzikale hoogmis samen 
met We Play House Labelbaas Red D!  
•   prijs: €5 
•    wo. 24 juli vanaf 23u 
     Blitzzega      
 Blitzzega is de elektronische speeltuin van Bjorn Eriks-
son, de Antwerpse componist en gitarist die eerder be-
kend staat voor zijn bands als Maxon Blewiitt, Eriksson 

Delcroix en componist is van de soundtrack van The 
Broken Circle Breakdown.  
•     do. 25 juli van 22u tot 23u 
     Tyrantado      
•  prijs: €5 
•    do. 25 juli vanaf 4u 
     Autogramm (can)      
 Nieuwe powerpop band met leden van Black Moun-
tain  
•     vr. 26 juli van 21u tot 22u 
     Verrassingsconcert 2      
•  prijs: ticketinfo volgt 
•    za. 27 juli van 22u tot 23u 
     Rakesh & Fatnotronic (br)      
 Wreed dans event met een vleugje DeeWee!  
•   prijs: €5 
•    za. 27 juli vanaf 23u 
     Verrassingsconcert 3      
•    zo. 28 juli van 21u tot 22u 

     Flashback Force & Red D      
 Het trio Wiebe Loccufier (The Subs), Kristof Claes 
(Goldfox, Rave Our Souls) en Kim Mathijs (Ed&Kim, 
Pukkelpop, Stubru) vormen samen FLASHBACK FOR-
CE. Tel Red D erbij en je heb meer dan 85 jaar erva-
ring en een gigantische bagage aan elektronische mu-
ziekgeschiedenis!  
•   prijs: €5 
•    zo. 28 juli vanaf 0u 

       Café De Loge  

•  Café de Loge, Annonciadenstraat 5, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: Café de loge, 09 225 34 38, 

cafe@deloge.be    
 Fernant Zeste      
 Traditiegetrouw is Fernant Zeste op post op zijn verval-
dag. Dit jaar met een special guest met wie hij vroeger 
vaak het podium deelde! 
•    vr. 19 juli van 18u30 tot 19u30 

     Jakobistan      
 Nederlanstalige singer-songwriterproject van Kobe Ar-
dui en Wouter Reggers. Nummers vol verhalen, de juis-
te woorden op de verkeerde plaats, herkenbare emo-
ties, goedbedoelde mopjes en geschreven met heel 
veel liefde voor taal en muziek. 
•    za. 20 juli van 15u30 tot 16u30 

     Steven H      
 Rap in het West-Vlaams. Goudeerlijke teksten met 
plaats voor een lach en een traan. Uitzinnige liveshows 
gebracht in maatpak. Dat is in een notendop waar Ste-
ven H voor staat. 
•    za. 20 juli van 18u30 tot 19u30 

     Sarah Leuridan      
 Café de loge is ondertussen Sarahs jaarlijkse stek tij-
dens de Gentse Feesten. Naar goede traditie komt ze 
er naar buiten met haar eigen muziek. Leander Meuris 
weeft op (bas)klarinet haar kleurrijk gitaar- en pia-
nospel bij elkaar. 
•    zo. 21 juli van 18u30 tot 19u30 

     Clovis      
 Komt dichter, Nederlandstalige Franken, verenigt u en 
luistert goed naar wat ik u zeggen zal: "Er is een nieu-
we stem en die heet Clovis. Luister naar zijn verhaal 
…" Het verhaal van Clovis is er één dat we allemaal 
kennen. 
•    zo. 21 juli van 20u30 tot 21u30 

     Traag Verstand      
 Om zich vast te haken aan het bestaan maakt Jan 
Geerts sinds jaar en dag muzieknummers. Als een ge-
schenk smolt er heel recent een band samen rond zijn 
liederlijke murmelingen: Traag Verstand. 
•    ma. 22 juli van 18u30 tot 19u30 

     L.i.n.a.r.d      
 Gewapend met gitaar en stem neemt hij je mee in zijn 
wereld waar melancholie en vreugde nooit ver van el-
kaar liggen. Na vele jaren muziek te combineren met 

lesgeven heeft Linard Van den Bossche de keuze ge-
maakt om volledig voor zijn muziek te gaan. 
•    di. 23 juli van 18u30 tot 19u30 

     Jan Marcoen      
 Jan Marcoen is een muzikant/ performer/ theatermaker 
die al in menig Gents café en daarbuiten zijn opwach-
ting heeft gemaakt. Gekend van The Leslies (finalisten 
van Jonge Wolven 2017, De Beloften 2017, en halve fi-
nalisten van Oost Best), LIL DIX, en Whisper Party. 
•    wo. 24 juli van 18u30 tot 19u30 

     Wolker      
 Wolker is Gert-Jan Loobuyck. Wolker is speciaal. Wol-
ker is een muzikale homo universalis met talent en vi-
sie. 
•    wo. 24 juli van 21u tot 22u 

     Ries de Vuyst      
 Ries de Vuyst komt uit West-Zeeuwsvlaanderen, en is 
mede door die landelijke achtergrond wellicht een bé-
tje traag gebleven. Eenzaam, grotendeels onbegrepen 
en linkshandig zwerft hij nu al meer dan zestig jaar 
door de Scheldedelta, z’n hoofd vol van klanken uit die 
andere delta. 
•    do. 25 juli van 18u30 tot 19u30 

     Simon Cornelis      
 "Ik ben 27, de meeste artiesten die mij inspireren gaan 
dood op die leeftijd. Wel, … ik wil nu graag geboren 
worden." 
•    vr. 26 juli van 18u30 tot 19u30 

     Divan & the House of Quoi      
 Divan (die we o.a. kennen van Hermitage) presenteert 
'The Gay Tapes', de plaat die hij "moest maken". Een 
collectie eigen songs en verrassende covers met queer 
life als thema. 
•    vr. 26 juli van 20u30 tot 21u30 

     Isadore      
 Aangrijpende vocals, funky gitaarriffs en bluesy licks 
met creatieve baslijn: eerlijkheid, emotie en eigenheid 
– daar draait het om bij deze band uit het Leuvense. 
Frontvrouw Joanne heeft immers een hekel aan cliché 
liedjesteksten en gerecycleerde deuntjes. 
•    za. 27 juli van 18u30 tot 19u30 

     Claire Boswell & Jim Cain      
 Café de Loge brengt twee bevriende muzikanten sa-
men, de Engelse Claire Boswell en de Gentse Jim Cain, 
voor een unieke double bill … 
•    zo. 28 juli van 15u30 tot 16u30 

     Tegen Beter Weten In      
 Tegen Beter Weten In sluit dit "licht gestoord doch zin-
delijk akoestisch duo uit het Antwerpse" al jarenlang 
de Gentse Feesten af in Café de Loge. Als dat maar 
goed komt. 
•    zo. 28 juli van 18u30 tot 19u30 

       Gentse Feestjes  
•   Gentse Feestjes (NEST, oude bib), Woodrow Wilson-

plein, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: Gentse Feestjes (NEST), 

info@gentsefeestjes.be, www.gentsefeestjes.be    
 GFjes #1: The Starlings + 
Ebe + Lies & Jeroen      
 Met The Starlings (het rootsy, Americana liefdesproject 
van Tom ‘Me & My Guitar’ Dice en Kato, winnares 
Idool 2011), Ebe (The Voice Kids; zong consequent 
Nederlands; eerste single uit) en Lies & Jeroen (haarfij-
ne samenzang). 
•    vr. 19 juli van 19u tot 23u 

     GFjes #2: Coyote Melon + 
Uncle Wellington + Yokan      
 Met Coyote Melon (onversneden pop met verslavende 
gitaarhooks), Uncle Wellington (pop- soul met wat hip-
hop vibes, tussen ruwe poëzie en zoete dwaling) en 
Yokan (band vond zichzelf opnieuw uit en laat ana-
loog met digitaal schuren). 
•    za. 20 juli van 19u tot 23u 
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     GFjes #3: Lip Service + Lion 
Mupenzi + Flintrop      
 Met Lip Service (eigenzinnige en energieke popsongs; 
debuut EP "People's People" uit; winnaar De Beloften 
2016), Lion Mupenzi (soulful en schurend; eerste EP 
uit) en Flintrop (Nederlandstalige popminiatuurtjes). 
•    zo. 21 juli van 19u tot 23u 

     GFjes #4: Helder + Iskander Moens + Aster      
 Met Helder (muzikale duizendpoot; na solo periode nu 
als 3-piece-band; EP 'Traveling Man' nu uit), Iskander 
Moens (HYPER!-zanger doet het solo met een collectie 
topsongs in zijn binnenzak) en Aster (integer, diepgra-
vend, EP uit). 
•    ma. 22 juli van 19u tot 23u 

     GFjes #5: Zonen Met Vaders + 
Maite Louisa + Sobertrist      
 Met op de affiche Zonen Met Vaders (breed georches-
treerde songs en geëngageerde, Nederlandstalige tek-
sten; nieuwe EP op komst), Maite Louisa (stuwende syn-
thpop en weemoed op ukelele) en Sobertrist (nieuwe 
band rond zanger-gitarist Glenn Beyst). 
•    di. 23 juli van 19u tot 23u 

     GFjes #6: Yùrt + One Trick Pony + MURI      
 Met Yùrt (all-start rond Brecht Plasschaert van Yuko & 
Marble Sounds, met Thomas 'Amongster' Oosterlinck 
aan zang en leden van o.a. Douglas Firs, Tsar B, 
School Is Cool), One Trick Pony (indie rock) en MURI 
(mysterieuze jazz & pop mengelmoes). 
•    wo. 24 juli van 19u tot 23u 

     GFjes #7: Milo Meskens + Skander 
Koston + Caspar Auwerkerken      
 Slotavond van Gentse Feestjes 2019. Met gitaar-, 
songschrijf- en hitwonder Milo Meskens ('Here with 
me', 'Ordinary', 'Stone cold liar', 'New beginning', 
...), Skander Koston (singer-songwriter die zijn debuut 
met band maakt) en Caspar Auwerkerken (breekbaar 
en intiem). 
•    do. 25 juli van 19u tot 23u 

       Hotsy Totsy  
   Hotsy Totsy Gentse Feesten & 
10'ke's Music Project     
•   Hotsy Totsy, Hoogstraat 1, 9000 Gent   1
   L.i.n.a.r.d (solo) 
 Gewapend met zijn stem en gitaar neemt Linard Van 
den Bossche je mee naar een wereld waar melancholie 
en vreugde nooit ver van elkaar liggen. Meer info: 
https://vi.be/linard 
•    vr. 19 juli van 18u tot 19u30 

     Erik Van Biesen & Simon Cornelis 
 Erik (Gorki) speelt samen met Simon Cornelis; hun num-
mers maken gebruik van diepzinnige teksten, onder-
steund door akoestische en elektrische gitaar. Meer in-
fo: http://vi.be/simoncornelis 
https://www.biezen.eu/music 
•    vr. 19 juli van 20u tot 21u30 

     Lost Flamingo's 
 Een frisse, jonge band opgestart via de Muziekschool 
Groningen. Soul, funk, jazz, pop ! Meer info: 
https://www.facebook.com/lostflamingos 
•    vr. 19 juli van 22u tot 23u59 

     Tars & Nicolas Vlaeminck 
 Ze gebruiken hun gitaar en het songwriten om al hun 
emoties en bedenkingen over liefde, leed en leven kwijt 
te kunnen. Meer info: https://vi.be/tars 
•    za. 20 juli van 18u tot 19u30 

     Flo Rice & beans 
 Akoestische blues & roots ! 
•    za. 20 juli van 20u tot 21u30 

     Old Skool 
 Een coverband van jaren '60, '70, '80 en '90, blues, 
rock, country, rock 'n roll ! Meer info: 
https://www.facebook.com/OldSkoolCleveland/ 
•    za. 20 juli van 22u tot 23u59 

     Biezen (solo) 
 Als voormalig bassist van de popgroep Gorki heeft hij 
dezer dagen zijn eigen project: Biezen! Meer info: 
https://www.facebook.com/www.biezen.eu/ 
•    zo. 21 juli van 18u tot 19u30 

     David Bowie Lounge 
 Muzikaal eerbetoon aan David Bowie. Meer info: 
http://www.davidbowielounge.be/ 
•    zo. 21 juli van 20u tot 21u30 

     Triootch 
 Sax, double bass & drum, electronics. Though an ex-
tended form of improvisation, noise generation and 
mediation, these young musicians are trying to become 
one with their god. 
•    zo. 21 juli van 22u tot 23u59 

     The Seagull 
 Simon Raman en Gilles Vandecaveye gaan op zoek 
naar de ziel van de meeuw. Geïnspireerd door hun er-
varingen met het toneelstuk ‘de meeuw’ van Anton Tsje-
chov gaan ze op zoek naar de confrontatie en symbio-
se. Ze mixen zo akoestische met elektr(on)ische ele-
menten. Improvisatieset. 
•    ma. 22 juli van 18u tot 19u30 

     Paul Batto 
 Een singer-songwriter/troubadour die rondreist in Euro-
pa, enkel gewapend met zijn akoestische gitaar. 
Twaalfbars arrangementen, ballades en zijn rijke le-
venswijsheid worden moeiteloos gesmeed tot een unie-
ke atmosfeer. Meer info: 
http://www.batto.org/Home.html 
•    ma. 22 juli van 20u tot 21u30 

     Bruno Deneckere 
 Some will preach and some will tell I'd rather see it for 
myself heaven knows when heaven is it doesn't get 
much clearer than this http://users.telenet.be/bruno-
deneckere/ 
•    ma. 22 juli van 22u tot 23u59 

     Paul Batto. 
 Een singer-songwriter/troubadour die rondreist in Euro-
pa, enkel gewapend met zijn akoestische gitaar. 
Twaalfbars arrangementen, ballades en zijn rijke le-
venswijsheid worden moeiteloos gesmeed tot een unie-
ke atmosfeer. Meer info: 
http://www.batto.org/Home.html 
•    di. 23 juli van 18u tot 19u30 

     Ictus (Zottegemse R&R) 
 Legendarische Zottegemse rockband ! Meer info: 
https://www.facebook.com/
groups/112584208859851/ 
•    di. 23 juli van 20u tot 21u30 

     Booty Call 
 Deze bluesmuzikanten brengen een gedurfd en rauw 
repertoire van eigen nummers. Meer info: 
https://vi.be/bootycall 
•    di. 23 juli van 22u tot 23u59 

     Knet 
 Knet zingt in het Nevels, een dorp niet zo heel ver van 
Gent. Rechtdoor, urgent en meedogenloos tergend. Hij 
zingt over alles wat hun stoort en kwaad maakt, of net 
niet. Zijn leven op zijn kop, en dat van u ook ! Meer in-
fo: https://nl-nl.facebook.com/KNETmuziek/ 
•    wo. 24 juli van 18u tot 19u30 

     De Calle 
 Voor de liefhebbers van kleinkunst muziek, met onder-
tussen ook een heleboel eigen nummers. Meer info: 
http://thelastrebel.be/band/de-calle/ 
•    wo. 24 juli van 20u tot 21u30 

     St. Louis Slim (Bluesband) 
 5 muzikanten uit de blues scene. Van stevige blues 
t.e.m. prachtige, gevoelige ballads, met hier en daar 
een knipoog naar Glamrock. Meer info: 
http://www.stlouisslim.nl/ 
•    wo. 24 juli van 22u tot 23u59 

     The Black Sneakers 
 Zang, gitaar en mondharmonica. Ze brengen Acoustic 
Rock Covers. Meer info: https://www.facebook.com/
theblacksneakers/ 
•    do. 25 juli van 18u tot 19u30 

     Billy & Bloomfish 
 Kathleen Vandenhoudt & Pascale Michiels: 2 klasseda-
mes, 2 stemmen, 2 gitaren: acoustic Americana, Roots 
& Blues en een snuifje country. Meer info: 
http://www.billyandbloomfish.be/ 
•    do. 25 juli van 20u tot 21u30 

     Bart Buls & John Snauwaert 
 ...serveren u een cocktail van country, blues, pop en 
jazz...op een bedje van zwoele stem, akoestische gi-
taar en sexy sax. Meer info: https://www.bartbuls.be/
home http://johnsnauwaert.be/ 
•    do. 25 juli van 22u tot 23u59 

     Joshua & Kirri 
 "When music becomes passion with diamonds and 
pearls". Ofwel Joshua & Kirri met het betere werk van 
de '60s and '70s Meer info: 
https://www.facebook.com/Joshua-mu-
sic-192804028236151/ 
https://www.facebook.com/kirri.valvekens 
•    vr. 26 juli van 18u tot 19u30 

     David Ronaldo & The Dice 
 Maximum Rock & Roll. Met zijn band neemt David Ro-
naldo je mee in een eerbetoon aan de gitaarhelden 
van de rockmuziek. Meer info: 
https://www.davidronaldo.com/ 
•    vr. 26 juli van 20u tot 21u30 

     MaasDemets 
 2 akoestische gitaren, 2 stemmen. Twee vaste waarden 
in de Belgische blues scene. Ze nemen je mee door-
heen de tijd, rond de wereld en recht door je ziel ! 
Meer info: https://www.facebook.com/MaasDemets/ 
•    vr. 26 juli van 22u tot 23u59 

     Stix & Stuff 
 Bluesgeluid met een tikkeltje soul, of is het net die 
groovy toets die hun muziek zo eigen maakt... Meer in-
fo: https://www.facebook.com/Stix-
Stuff-1525589081048996/ 
•    za. 27 juli van 18u tot 19u30 

     Jakobistan 
 ...onderzoekt de muzikale grenzen van de kleinkunst. 
Meer info: https://vi.be/jakobistan 
•    za. 27 juli van 20u tot 21u30 

     Bill & The Burners 
 Smokin' hot blues with a traditional twist. Meer info: 
http://billandtheburners.com/ 
https://www.facebook.com/BillAndTheBurners/ 
•    za. 27 juli van 22u tot 23u59 

     Knet. 
 Knet zingt in het Nevels, een dorp niet zo heel ver van 
Gent. Rechtdoor, urgent en meedogenloos tergend. Hij 
zingt over alles wat hun stoort en kwaad maakt, of net 
niet. Zijn leven op zijn kop, en dat van u ook ! Meer in-
fo: https://nl-nl.facebook.com/KNETmuziek/ 
•    zo. 28 juli van 18u tot 19u30 

     Goes & Gasten 
 Het leven van alledag gadeslaan en de essentie ge-
bruiken als inspiratie voor beklijvende songs. Meer in-
fo: https://vi.be/goesendegasten 
•    zo. 28 juli van 20u tot 21u30 

     Chicken Head 
 Vocals, guitars, drums and bass: funky, bluesy rock 
with a twist from Luxemburg. Meer info: 
https://www.facebook.com/Chic-
ken-Head-629026210502157/ 
•    zo. 28 juli van 22u tot 23u59 

         Klein Festijn   € 

•  info &     reservaties: Klein Venijn, 0487 40 04 10, 
kleinvenijn@kleinfestijn.be, www.kleinfestijn.be/
kleinvenijn    
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 Makimura      
 i.s.m.: Klein Venijn festival 
 "De grens tussen droom en realiteit is klein. Met hun 
rauwe emotionele teksten, complexe arrangementen, 
scheurende gitaarsolo's en dromerige zangharmonie-
en neemt Makimura je mee op een sonische reis waar-
van je de volgende bestemming nooit kan voorspel-
len."  
•  Lakenmetershuis, Vrijdagmarkt 30-32, 9000 Gent 
•   prijs: €6 (€1 inkom / €5 drankbonnen in return te 

gebruiken voor, tijdens of na het optreden) 
•    ma. 22 juli vanaf 20u30 
     HYPER      
 i.s.m.: Klein Venijn festival 
 Het alternatieve rocktrio HYPER! komt met een eenmali-
ge en exclusieve zaalshow. Bekend om hun strakke 
riffs, kostuums en vleugje ADHD. En ze komen niet al-
leen: ze nodigen ook een pak muzikantenvrienden uit 
op het podium. Niet te missen dus!  
•  Lakenmetershuis (Theaterzaal), Vrijdagmarkt 30-32, 

9000 Gent 
•   prijs: €7 (Basis ADD) 
•  vvk: €6 (Basis Vvk) 
•    di. 23 juli vanaf 20u30 

       Missy Sippy Blues & Roots Club   € 
   Missy Sippy Blues & Roots Festival     
 i.s.m.: Sing My Title 
•   Missy Sippy Blues & Roots Club, Klein Turkije 16, 

9000 Gent 
•    info & reservaties: Missy Sippy Blues & Roots Club, 

0478 02 01 98, info@missy-sippy.be, 
missy-sippy.be  

   Guy Verlinde Trio 
 Ontroerende akoestische (f)luister songs met lach en 
traan 
•  prijs: €15 
•  vvk: €12 
•  korting voor: STU   
•  vr. 19 juli van 19u30 tot 21u30 

     The Boonx 
 Charismatische stembanden met pittige Americana 
saus 
•    vr. 19 juli van 22u30 tot 0u30 

     Lajos Tauber Invites 
 Bluebird gitarist steekt de lont in het kruitvat 
•    vr. 19 juli van 1u30 tot 3u 

     Christophe Vekeman & Mauro 
 Oorverwarmend en hartstrelend poëtisch & muzikaal 
experiment 
•  prijs: €15 
•  vvk: €12 
•  korting voor: STU   
•  za. 20 juli van 19u30 tot 21u30 

     Renaud Ghilbert Invites 
 Creatieve en geestverruimende muzikale trip 
•    za. 20 juli van 1u30 tot 3u 

     Stix & Stuff 
 Gesofisticeerde blues party, ‘hot stuff’ en stevig spul 
•    za. 20 juli van 22u30 tot 0u30 

     L'Escaut Blues 
 Classic blues uit de Scheldevallei 
•  prijs: €15 
•  vvk: €12 
•  korting voor: STU   
•  zo. 21 juli van 19u30 tot 21u30 

     Catfish 
 R&R party met wereldhits, B-kanten en obscure parels 
•    zo. 21 juli van 22u30 tot 0u30 

     Bart Vervaeck Invites 
 Muzikale fijnproeverij en psychedelische trance 
•    zo. 21 juli van 1u30 tot 3u 

     Patrick Riguelle & Tiny Legs Tim 
 Spannend avontuur op muzikaal kruispunt 
•  prijs: €15 
•  vvk: €12 

•  korting voor: STU   
•  ma. 22 juli van 19u30 tot 21u30 

     Willy's Fonk Factory 
 All aboard the funk train! Last stop will be the rooftop! 
•    ma. 22 juli van 22u30 tot 0u30 

     Jens De Waele Invites 
 R&R en psychobilly met monstrophonic sound 
•    ma. 22 juli van 1u30 tot 3u 

     Roland & Steven De Bruyn 
 Muzikale haute cuisine 
•  prijs: €15 
•  vvk: €12 
•  korting voor: STU   
•  di. 23 juli van 19u30 tot 21u30 

     A Murder In Mississippi 
 Gevaarlijke mengeling van blues, rootsrock, country, 
Ierse folk en voodoo magic 
•    di. 23 juli van 22u30 tot 0u30 

     Edmund Lauret Invites 
 Koppige blend van experimentele rock, psychedelische 
jazz en avant-garde 
•    di. 23 juli van 1u30 tot 3u 

     Tom, Lien & Pablo 
 Zalf voor de ziel, intiem en akoestisch 
•  prijs: €15 
•  vvk: €12 
•  korting voor: STU   
•  wo. 24 juli van 19u30 tot 21u30 

     Les Bandits De Belleville 
 Goedhartige gipsy bandieten met grenzeloze energie 
•    wo. 24 juli van 22u30 tot 0u30 

     Ghent Blues Sisters 
 Gevarieerde blues & roots gedrenkt in vrouwelijke oer-
kracht 
•    wo. 24 juli van 1u30 tot 3u 

     Old Salt 
 Vijf nationaliteiten vermengen het beste uit de Ameri-
kaanse en Europese folk traditie 
•  prijs: €15 
•  vvk: €12 
•  korting voor: STU   
•  do. 25 juli van 19u30 tot 21u30 

     Laurent Vigneron & The Po'Boys 
 Po ‘Boy sandwich met aanstekelijke muzikale expressie 
•    do. 25 juli van 22u30 tot 0u30 

     Matis Cooreman Invites 
 Diepe blues, vintage 60’s rock en psychedelische es-
capades 
•    do. 25 juli van 1u30 tot 3u 

     Koen De Cauter & Rony Verbiest 
 Tonnen ervaring en liefde voor jazz, swing en Django 
•  prijs: €15 
•  vvk: €12 
•  korting voor: STU   
•  vr. 26 juli van 19u30 tot 21u30 

     Raman. 
 Vette gitaren, acrobatische vocalen en bakken talent 
•    vr. 26 juli van 22u30 tot 0u30 

     Missy Mondial Session 
 De wereld rond op zoek naar exotische rootsmuziek uit 
de vier windstreken 
•    vr. 26 juli van 1u30 tot 3u 

     Sarah D'hondt 
 Gentse chansonnière én lieveling van Liesbeth List 
•  prijs: €15 
•  vvk: €12 
•  korting voor: STU   
•  za. 27 juli van 19u30 tot 21u30 

     The Spanyards 
 Muzikale conversatie op het scherp van de snee 
•    za. 27 juli van 22u30 tot 0u30 

     Leander Vandereecken Invites 
 Aanstekelijk rootsfeest dat zijn gelijke niet kent 
•    za. 27 juli van 1u30 tot 3u 

     Caberet Cuberdon 
 Burlesque-avond vol glitter, humor, pluimen, krioelende 
lijven en bluesplezier 
•  prijs: €15 
•  vvk: €12 
•  korting voor: STU   
•  zo. 28 juli van 19u30 tot 21u30 

     Matt T Mahony 
 Creatief op het snijpunt tussen blues, jazz en 
psychedelica 
•    zo. 28 juli van 22u30 tot 0u30 

     Missy Sippy All Stars 
 Don’t miss out on the new Missy Sippy blues sound 
•    zo. 28 juli vanaf 1u30  

         Muzikantenhuis vzw  
•   Muzikantenhuis, Dampoortstraat 52, 9000 Gent   1
 Strograss      
 De muzikanten van Strograss hebben uiteenlopende 
muzikale achtergronden maar delen een passie voor 
akoestische rootsmuziek en songwriting. Ze brengen 
op een heel eigen manier invloeden uit bluegrass, folk 
en pop samen in aanstekelijke songs rond actuele soci-
ale thema's. 
•    vr. 19 juli vanaf 21u 

     Faran Flad      
 Faran Flad brengt een heerlijke mix van Vlaamse, 
Waalse en Angelsaksische folk met Erwin Libbrecht (gi-
taar,zang) Heather Grabham (Zang) Jan Debrabande-
re ( gitaar,zang) en Luc Pilartz op (viool) 
•    za. 20 juli en za. 27 juli vanaf 21u 

     Serenade      
 Griekse- en Turkse muziek door het Serenade 
Ensemble.De Turkse- en Griekse cultuur delen dezelfde 
liederen, dansen, emoties en beelden. Het Serenade 
Ensemble wordt gevormd door: Achitzanova Andriana 
(ney, vocals) Dimitra Metzaki (ud, vocals) Duygu Al-
kan(vocal) 
•    zo. 21 juli vanaf 21u 

     Aérokorda      
 Aérokorda zijn drie mannen die heerlijke muziek spe-
len met gitaar, fluit, mandoline en viool. De band staat 
garant voor opzwepende en soms zeer ingetogen bal-
folk met invloeden uit Ierse en Slavische muziek. 
•    ma. 22 juli vanaf 21u 

     Lies & Jeroen      
 Lies & Jeroen brengen eigen Nederlandstalige luister-
liedjes. Het duo verrast het publiek met herkenbare 
nummers van eerlijke makelij. Kortstondig gerijpt, 
maar diep geworteld. De haarfijne samenzang in com-
binatie met 2 akoestische gitaren stuwt het geheel naar 
ongekende hoogten. 
•    di. 23 juli vanaf 21u 

     The Sunset Bunch      
 The Sunset Bunch brengt Americana in zijn puurste 
vorm zoals je vroeger kon horen op menig ‘porch’ en 
in ‘juke joints’ in het zuiden van Amerika. Met Yvan 
Haghebaert op mandoline, akoestische gitaar en slide-
gitaar) André Vandevelde op 5 string banjo en Red 
Shoe Luke op (Zang) 
•    wo. 24 juli vanaf 21u 

     Les Doigts Perdus      
 Les Doigts Perdus is een trio dat is ontstaan uit de ge-
deelde voorliefde voor het balkan/gipsy genre en met 
uitbreiding alle muziek waar leven in zit. Anouk Sanc-
zuk (Viool) Jeanneke Van Roeyen (Viool) en Niels Ar-
noult op (accordeon) 
•    do. 25 juli vanaf 21u 

     Merve Nur & Groep TINI      
 Merve Nur is een jonge zangeres geboren in Gent 
maar is afkomstig uit een Turkse familie. Ze studeerde 
piano lessen in muziek academie. Merve zingt liede-
ren uit traditionele Anatolische volksmuziek. Mustafa 
Avsar (baglama) Murtaza Battal (Clarinet) Mehmed 
Karatas (gitaar) 
•    za. 27 juli vanaf 21u 
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     Tantôt      
 Tantôt is een groep quartet met Elice De Paepe (zang) 
Pieter Van den Broeke (bas) Jacob D'hollander (gitaar) 
Andre Vandevelde (banjo) Ze brengen eigen songs en 
covers en vinden hun inspiratie in de oldtime, blue-
grass, het franse chanson en de kleinkunst! 
•    zo. 28 juli vanaf 21u 

       The Glengarry  
•   The Glengarry, Sint-Baafsplein 32, 9000 Gent   1
 Danny Sinclair      
 Live optreden van Danny Sinclair, ooit de frontman en 
zanger van de Gentse groep The New Inspiration. 
Brengt een breed muziekgenre: pop-rock, en uiteraard 
passeren ook nummers van The New Inspiration de re-
vue, maar ook evergreens en musical.  
•  info & reservaties: The Glengarry, 0495 13 14 30, 

mario@theglengarry.be, theglengarry.be  
•    zo. 21 juli vanaf 21u 

     Johnny B Blue      
 Johnny B. Blue brengt all time country & covers: échte 
klassiekers en overbekende hits als Rhinestone Cow-
boy, Stand By Your Man, Rose Garden, Let Your Love 
Flow, Ring Of Fire, Jolene, Take Me Home Country 
Roads, Oh Lonesome Me, ... Alles erop en eraan, en 
ambiance troef!        
•    info: The Glengarry, 0495 13 14 30, 

mario@theglengarry.be, theglengarry.be  
•    vr. 26 juli vanaf 21u 

       Theater Box   € 
•   Theater Box, Pijndersstraat 16, 9000 Gent 
•    info & reservaties: Theater Box, 0486 65 19 00, 

info@theaterbox.be    
 A Murder in Mississippi      
 Deze 6-koppige band uit Gent brengt rootsmuziek, een 
mengeling van americana, country, folk, blues en zelfs 
Irish traditionals. Van zachte harmonieën tot opzwe-
pende melodieën; ze nemen je mee naar de weidse 
vlakten van Noord-Amerika. Toegankelijk en meesle-
pend. Instant feelgood! 
•  prijs: €8 
•    vr. 19 juli van 22u30 tot 23u30 
     Inside the Box - Rubin      
 Rootsy songs die je naar de keel grijpen van de eerste 
tot de laatste adem. Op een filmische manier word je 
naar het puntje van je stoel getrokken. Spanning, emo-
tie en kwetsbaarheid wisselen elkaar af, steeds met een 
grillig donker randje. 
•  prijs: €10 (plus gratis EP) 
•    zo. 21 juli van 17u tot 18u 

       Wim Claeys   € 
   Wim Claeys met TREF      
 Uniek concert: TREF speelt maar 1 keer in België in 
2019. Wie Wim Claeys nog nooit met zijn band TREF 
zag krijgt nu een unieke kans. TREF is een internationa-
le supergroep die met hun eigen composities en met 
veel humor een eigenzinnige, swingende en groovy 
sound neerzetten.  
•  De Oogappel, Bisdomkaai 1, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €15 
•  korting voor: WRKL, STU   
•  do. 25 juli van 21u30 tot 23u 

         Markten  
  Altitude Solutions  
   Ambachtenmarkt      
 Tijdens de Gentse Feesten toveren wij de zone rond het 
plantsoen in de Maaseikstraat om tot een sfeervolle en 

kleurrijke hedendaagse ambachtenmarkt. Wij bieden 
de feestgangers een oase van rust aan te midden de 
creatieve makers van authentieke producten.  
•  Ambachtenmarkt (Maaseikstraat), Geraard 

de Duivelhof, 9000 Gent   1
•    vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli vanaf 12u 

       Design Museum Gent  
   Meat the Future - Bistro In Vitro ijskar      
 In de mobiele vleesijskar van Bistro In Vitro laten we je 
één van onze nagerechten proeven en stellen daarbij 
de vraag: verwacht je dat je kweekvlees gaat eten in 
2028? Ga voor één van de zes spannende smaken: 
meatfruit, polar bear, bacon, ice queen, dragon 
of chocopanda.  
•  Design Museum Gent, Jan Breydelstraat 5, 

9000 Gent 
•    info & reservaties: Design museum Gent (open van 

10u tot 18u), 09 267 99 99, 
designmuseum.publiekswerking@gent.be, 
www.designmuseumgent.be  

•    vr. 19 t.e.m. ma. 22 juli vanaf 13u 

       Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

 Markten nieuwe koopwaar     
•   info: Dienst Evenementen, Feesten, Markten en 

Foren, 09 210 10 10, gentinfo@stad.gent  
   Markt Edmond Van Beverenplein 
  Edmond van Beverenplein, 9000 Gent 
•     zo. 21 juli en zo. 28 juli van 7u tot 13u 
     Markt Ledebergplein 
  Ledebergplein, 9050 Ledeberg 
•     zo. 21 juli en zo. 28 juli van 7u tot 13u 
     Markt Gentbrugge 
  Schooldreef, 9050 Gentbrugge 
•     ma. 22 juli van 7u30 tot 13u 
     Markt Vrijdagmarkt 
 Beperkte markt opgesteld rond de foor  
•  Vrijdagmarkt  
•     vr. 26 juli van 7u tot 13u 
       Boerenmarkt     
   De Toekomst 
  Plein Spijkstraat , Halvemaanstraat, 
9040 Sint-Amandsberg   1
•    za. 20 juli van 9u tot 12u 

     Charles de l'Epéeplein 
  Charles de l'Epéeplein, 9000 Gent   1
•    zo. 21 juli en zo. 28 juli van 8u tot 12u30 

       Andere markten     
   Bloemenmarkt 
  Kouter  
•     za. 20 t.e.m. zo. 21 juli en za. 27 t.e.m. zo. 28 juli 

van 7u tot 13u 
     Prondelmarkt - markt in tweedehandswaren 
  Beverhoutplein (Bij Sint-Jacobs) 
•     za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 12u tot 20u 
     Markt in voedingswaren 
  Sint-Michielsplein, 9000 Gent 
•     zo. 21 juli en zo. 28 juli van 7u30 tot 13u 
     Biomarkt 
  Koningin Maria Hendrikaplein, 9000 Gent   1
•  info: Monique Jordens, 

biomarkt.gentsintpieters@gmail.com  
•    zo. 21 juli en zo. 28 juli van 8u tot 13u 

       Feest- en avondmarkten     
   Markt Watersportbaan 
  Watersportbaan (Parking Yachtdreef) 
•    info: Beroepsvereniging van Ambulante Handelaars, 

Peter Lauweryns, 0475 43 56 33, 
info@bah-gent.be, bah-gent.be  

•    ma. 22 juli van 17u tot 22u30 

     Markt Sint-Pietersstation 
  Koningin Maria Hendrikaplein (Sint-Pietersstation) 

•    info: Nationale Demonstreerdersvereniging van 
België, James Peire, 0475 41 68 31, 
james.peire@telenet.be  

•    do. 25 juli van 15u tot 22u 

     Markt van de Lege Portemonnees 
  Korenlei-Graslei (Predikherenlei, Jacobijnenstraat, 
Ajuinlei) 
•    info: Nationale Demonstreerdersvereniging van 

België, James Peire, 0475 41 68 31, 
james.peire@telenet.be  

•    zo. 28 juli van 10u tot 20u 

         Gents Openluchtatelier  
   Het Gents Openluchtatelier kunstmarkt      
 Openluchttentoonstelling met demonstraties van 
kunstschilders, portrettekenaars, karikaturisten enz.  
•  Groentenmarkt, 9000 Gent   1
•    za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 13u tot 19u 

       Kon. Dekenij Sint-Pietersstation  

 De mooiste rommelmarkt van Gent 
onder toezicht van reus Tjenne 
De Strop.      
 i.s.m.: sosseteit van de Gensche 
mannekes pies twielink 
 Wie wil deelnemen aan de rommelmarkt, neem con-
tact op met Etienne Flerick.  
•  Sint-Pietersstation, Koningin Maria Hendrikaplein, 

9000 Gent   1
•  info: Koninklijke Dekenij Sint- Pietersstation, 

0475 29 65 25, etienne.flerick@gmail.com  
•    wo. 24 juli van 8u tot 18u 

       Koninklijke Dekenij Sint-Michiels  
   Tweedehands Boekenmarkt 
Ajuinlei-Predikherenlei      
•  Tweedehands boekenmarkt langs de Ajuinlei en 

Predikherenlei , elke zondag van 10u00 tot 14u00  
•  reservaties: Tweedehands Boekenmarkt, 

09 225 29 65, 
boekenmarkt@dekenijsintmichiels.be, 
www.dekenijsintmichiels.be  

•     Tweedehands boekenmarkt Ajuinlei-Predikherenlei, 
Ajuinlei -Predikherenlei, 9000 GENT   1

• zo. 21 juli van 10u tot 16u
•     Tweedehands boekenmarkt Ajuinlei, Ajuinlei, 

9000 GENT   1
• zo. 28 juli van 10u tot 16u

         Miramiro  
  Miramiro   € 
•  info & reservaties: Miramiro, www.miramiro.be 
Ceci n'est pas une fête - Collectif Malunés      
  info & reservaties: Miramiro, www.miramiro.be 
De Malunés nodigen je uit in, op en rond hun circustent 
op Houtdok voor een uniek over the top verjaardag-
spektakel, enkel tijdens Miramiro 2019 te beleven. Het 
ideale recept voor een totaalspektakel met cabaret, 
games en circus. Kom, feest mee en laat je verrassen!  
•  Houtdok, 9000 Gent   1
•   prijs: €15 (€ 10 < 12 jaar) 
•    vr. 19 t.e.m. di. 23 juli van 18u tot 23u59 
     Familienamiddagen      
 Vanaf 14u is iedereen welkom op het Festivalhart, op 
het Coyendanspark. Hier worden je namiddagen ge-
vuld vol speelplezier voor grote en kleine kinderen. 
Zwemmen in het Miramiro ballenbad, decoreer je ei-
gen t-shirt in de zeefdrukfabriek en trek gekke bekken 
in de Photomatique.  
•  Coyendanspark, Voorhoutkaai, 9000 Gent   1
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•     vr. 19 juli van 18u tot 22u en za. 20 t.e.m. 
di. 23 juli vanaf 14u 

     Circus Mefisto - Djurdjevak      
 Een wonderbaarlijk spektakel waarin magie, muziek 
en figurentheater versmelten tot een imposant circus. 
Een feeërieke spiegeltent vormt het decor voor een we-
reld met illusionisten, een vrolijk poppenspel, schim-
menspelen, nostalgische circusattracties en Balkan-
band Djurdjevak.  
•  Jan Botermanstraat 2 - achter koffiehuis Het Moment, 

9000 Gent 
•   prijs: €15 (€12 < 12 jaar) 
•  korting voor: KIND   
•  vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli van 19u30 tot 20u25 

     Les Dodos - Cie Le P’tit Cirk      
 Met de grenzeloze verbeeldingskracht van de dodos 
laten ze je ontsnappen aan de dagdagelijkse realiteit. 
Live muziek en een wervelwind aan acrobatische tui-
melingen die de wetten van de zwaartekracht tarten, 
vormen het hart van deze voorstelling.  
•  Coyendanspark, Voorhoutkaai, 9000 Gent   1
•   prijs: €15 (€ 10 < 12 jaar) 
•  korting voor: KIND   
•  vr. 19 t.e.m. zo. 21 juli en di. 23 juli van 20u tot 21u 

     Street Art Project – Wietse      
 Wietse is een Brugse kunstenaar die z'n inspiratie 
haalt uit 3 zaken: geschiedenis, natuur en zijn grote 
liefde voor reizen. Zijn typerende figuraties balanceren 
tussen het realisme en een cartoonachtige stijl. Zwart-
wit is de basis van z'n werk.  
•  Lousbergkaai 100, 9000 Gent   1
•     za. 20 t.e.m. di. 23 juli  

     Moved by Matter - Calculated Risk      
 Een ritueel, een installatie en een verhaal. Calculated 
Risk bestaat uit drie delen die je in willekeurige volgor-
de kan bekijken. De zoektocht naar balans en de im-
pulsieve sprong in het onbekende.  
•      Sint Machariuskerk, Sint Machariusstraat, 

9000 Gent   1
• za. 20 t.e.m. zo. 21 juli vanaf 14u
•     Spaanskasteelplein, 9000 Gent   1
•  za. 20 t.e.m. zo. 21 juli van 16u30 tot 17u15 en 

van 21u30 tot 22u15

     Festivalhart Miramiro      
 Het kloppende hart van Miramiro, de ontmoetings-
plaats van het festival. Proef een ijsje of een lokaal en 
biologisch hapje of een fris drankje. We lieten dit jaar 
een speciaal verjaardagsbiertje brouwen, voor onze 
25ste editie. Kom er genieten van een moment van rust 
en gezelligs.  
•  Coyendanspark, Voorhoutkaai, 9000 Gent   1
•     za. 20 t.e.m. di. 23 juli vanaf 14u 

     Workshops 2.0 – 
Circusplaneet       vanaf 0 jaar 
 Kom binnen in een wereld waarin elk uitzonderlijk ta-
lent georkestreerd wordt. Een wereld waarin je circus-
technieken mag uitproberen en aangeleerd krijgt! Met 
ervaren artiesten vinden er vertoningen plaats waarin 
zelfs u, ja u jongeman, kan schitteren als een echte cir-
cusprinses.  
•  Coyendanspark (Groene Kerk), 9000 Gent   1
•     za. 20 t.e.m. di. 23 juli van 14u tot 17u30 

     PHASMES - Cie Libertivore      
 Het symbiotische silhouet van dit acrobatische duo ont-
vouwt en krimpt als een steeds veranderend beest. Hun 
kneedbare en transformerende lichamen vormen een 
acrobatische taal die een wereld uiteenzet waarin ab-
stracte, suggestieve figuren geboren worden.  
•  Sint-Baafsabdij (binnentuin), Voorhoutkaai 43, 

9000 Gent   1
•     za. 20 t.e.m. zo. 21 juli van 14u30 tot 15u en van 

17u30 tot 18u 

     SCREWS - Alexander Vantournhout      
 Het doel van een bowlingbal? Kegels omver stoten, 
toch? Niet voor Alexander Vantournhout. In SCREWS, 
een parcours van verschillende microperformances zie 
je ijssteigers, anti-zwaartekrachtschoenen, ballen om 
de performers steun en evenwicht te bieden en soms 
ook niet.  
•  't Kuipke, Citadelpark, 9000 Gent   1

•   prijs: €7 
•    za. 20 t.e.m. zo. 21 juli van 15u tot 16u10 en van 

17u30 tot 18u40 

     Peek-a-Boo ! - Compagnie Charlie      
 Peek-a-Boo! is een boksmatch vol kluchtige acrobatie 
en onweerstaanbare slapstick. De boksers van Com-
pagnie Charlie gaan met elkaar op de vuist, voor een 
ei, een vrouw, voor eeuwige roem. Slechts één wordt 
de King van de Ring. En de dag nadien begint alles 
van voren af aan.  
•  Sint-Baafsdorp, 9000 Gent   1
•     za. 20 t.e.m. zo. 21 juli van 15u tot 15u40 en van 

17u30 tot 18u10 
     Eiland - Mardulier en Deprez      
 In Eiland testen Mardulier en Deprez de draagkracht 
van ballonnen met een OSB-eiland. Tijdens deze mi-
croperformances krijgen dagdagelijkse handelingen 
iets spannend en wordt acrobatie door de onstabiele 
situatie zeer ingewikkeld. Kom mee voelen, denken en 
misschien wel meeblazen.  
•  Coyendanspark, Voorhoutkaai, 9000 Gent   1
•     za. 20 t.e.m. ma. 22 juli van 15u30 tot 17u en van 

21u30 tot 22u30 
     Toonmoment André Léo      
  Coyendanspark, Voorhoutkaai, 9000 Gent   1
•     za. 20 juli van 18u tot 18u45 
     Transit - Circusplaneet productiegroep      
 Wat is thuis? Het huis dat je achterliet, of waar je heen 
gaat? Een groep leerlingen bij Circusplaneet, strandt 
tussen hier en daar. Verbonden door de auto die hen in 
de steek liet en verdeeld door de vraag hoe ze nu ver-
der moeten, gooien ze hun acrobatische lijf in de strijd.  
•  Coyendanspark, Voorhoutkaai, 9000 Gent   1
•     za. 20 t.e.m. di. 23 juli vanaf 18u 
     La Grande Phrase - Compagnie 
Didier Théron      
 Ooit al dansers ontmoet die lijken op levensechte te-
kenfilmfiguren? La Grande Phrase is een rondzwerven-
de voorstelling. Pakken gevuld met lucht de creatieve 
motor voor vernuftige bewegingsmogelijkheden, ver-
vormingen en een spectaculaire dynamiek tussen dan-
sers en publiek.  
•  Coyendanspark, Voorhoutkaai, 9000 Gent   1
•     za. 20 t.e.m. zo. 21 juli van 18u30 tot 19u15 
     AIR - Compagnie Didier Théron      
 Net als in La Grande Phrase bestaan de dansers van 
AIR uit opgeblazen lucht. De performers worden zo 
identiteitloze entiteiten die de bestaande norm uitda-
gen om ons allen bij elkaar te brengen. AIR is een voor-
stelling die je meevoert naar een nieuwe kleurrijke en 
speelse wereld.  
•  Spaanskasteelplein, 9000 Gent   1
•     za. 20 t.e.m. zo. 21 juli van 20u30 tot 20u55 
     Dystonie - Compagnie Defracto      
 Dystonie is de aanhoudende samentrekking van spie-
ren waardoor een steeds herhalende beweging ont-
staat. Vervang nu het woord dystonie door jongleren. 
Zie je de gelijkenis? Voor de jongens van Defracto is 
jongleren hun taal, hun manier om de wereld te begrij-
pen en te beschrijven.  
•  Spaanskasteelplein, 9000 Gent   1
•     za. 20 juli en ma. 22 t.e.m. di. 23 juli van 23u tot 

23u50 en zo. 21 juli van 23u30 tot 0u20 
     Wandelen in het Spanjaardenkasteel 
– Buren van de abdij      
 Maak een virtuele begeleide wandeling doorheen het 
mysterieuze Spaanse kasteel dat tussen 1545 en 
1850 een groot deel van de Machariusbuurt besloeg. 
Waar bevond zich de kruitfabriek of de kanongieterij? 
Waar stond de windmolen van het Kasteel? Ontdek het 
tijdens deze tocht!  
•  Coyendanspark, Voorhoutkaai, 9000 Gent   1
•   prijs: €5 
•    zo. 21 t.e.m. di. 23 juli van 15u tot 16u30 

     Vuurwerk - Dewico en Collectif Les Malunés      
 Ook dit jaar is er een uniek vuurwerkspektakel op zon-
dag! Dewico zorgt voor een prachtige nieuwe vuur-
werkcreatie. En met Collectif Malunés voorziet voor 
hun tien jarig bestaan de muziek bij deze magnifieke 
vertoning.  
•  Coyendanspark, Voorhoutkaai, 9000 Gent   1

•     zo. 21 juli van 23u tot 23u20 

     ESPERA - Compañia de Circo eia      
 Als mens voelen wij de nood om te zoeken naar wat 
ons verbindt. In Espera verdwijnt de grens tussen scène 
en publiek tot een gedeelde ervaring. Badend in een 
tijdloze atmosfeer worden de acrobaten ambachtslie-
den in een landschap van traditie en rituelen.  
•  Sint-Baafsabdij (binnentuin), Voorhoutkaai 43, 

9000 Gent   1
•     ma. 22 t.e.m. di. 23 juli van 15u tot 15u35 en van 

17u30 tot 18u05 

     D-Construction – Cie Dyptik      
 Zes hiphop dansers zoeken naar hun vrijheid van be-
weging waarbij een metalen steigerconstructie hun 
partner én obstakel is. Samen creëren ze een sterke en-
titeit, individueel zijn ze uniek. Krachtige beats, break 
dance en een urban omgeving zijn de ingrediënten 
van D-construction.  
•  Spaanskasteelplein, , 9000 Gent   1
•     ma. 22 t.e.m. di. 23 juli van 16u tot 16u35 en van 

19u30 tot 20u05 

     15 419 FT - Post Uit Hessdalen      
 Zitten we met onze blik te vaak gevangen tussen beton 
en beeldschermen? En zijn we daardoor zelf minder in 
staat geestelijk “verder” te kijken? 15419 FT is een mu-
zikale installatie, een ode aan de fysieke sensatie van 
het vergezicht.  
•  Voorhavenkaai, Terneuzenlaan/Kruising spoorweg, 

9000 Gent   1
•   prijs: €7 
•    ma. 22 t.e.m. di. 23 juli van 16u30 tot 17u30 en 

van 21u tot 22u 

     As long as we - there 
THERE compagny      
 As long as we neemt je mee op een pad vol breekbaar-
heid, eindeloze herhaling en de soms lachwekkende 
zinloosheid van het proberen… maar nooit opgeven. 
In een landschap van honderden witte koffiekopjes 
staan artiesten Hannah en Toon, even sterk als kwets-
baar.  
•  Danspunt, Sint Salvatorstraat 18A, 9000 Gent   1
•   prijs: €7 
•    ma. 22 juli van 20u tot 21u en di. 23 juli 

van 15u tot 16u 

     ENVÀ - Amer i Àfrica Circ Cia      
 250 kg hooi en 125 kg menselijke massa besprenkeld 
met een dosis humor, dat is ENVÀ. De 2 artiesten nodi-
gen je uit om de eigenaardigheden van menselijke in-
teractie te onderzoeken. Met fijngevoelige spielerei 
worden de mentale muren die ons belemmeren bloot-
gelegd.  
•  Sint-Baafsdorp, 9000 Gent   1
•     ma. 22 t.e.m. di. 23 juli van 21u tot 21u50 

         Puppetbus-
kersfestival  
  Internationaal 
Puppetbuskersfestival (EFTC)   € 
•   info: Puppetbuskersfestival, 09 223 12 15, 

info@puppetbuskersfestival.eu, 
www.puppetbuskersfestival.eu    

 Like a Tree - Hocus Pocus Theatre 
(UK)       vanaf 5 jaar 
 Diep in het woud groeit een klein boompje, van diep 
onder de aarde omhoog naar de hemel.Tegelijk wordt 
een kind geboren. Hun beider levens verstrengelen 
zich in een ontroerend verhaal over leven, liefde en 
alles wat erbij hoort. 
•     François Laurentplein, 9000 Gent   1
• vr. 19 juli van 13u tot 13u30
•     Kalandeberg, 9000 Gent   1



106 Spel, sport en recreatie

G E N T S E  F E E S T E N  2 0 1 9

• za. 27 juli van 16u30 tot 17u en zo. 28 juli van 15u 
tot 15u30

•     Ray, Klein Turkije 20 bis, 9000 Gent   1
• zo. 28 juli van 17u30 tot 18u
     Anatole, réparateur de coeurs 
- Théâtre des Babioles (Fr)      
•     Kalandeberg, 9000 Gent   1
• vr. 19 juli van 15u tot 15u29
•     GO! Kunstacademie Gent ‘De Poel’, Drabstraat 42, 

9000 Gent   1
• vr. 19 t.e.m. za. 20 juli van 20u30 tot 22u
•  prijs: €16,50 (Reservatie Via Uitbureau - samen met 

voorstelling "Teatro delle Dodeci Lune") 
•     Belfort/Botermarkt, 9000 Gent   1
• za. 20 t.e.m. zo. 21 juli van 16u tot 16u30
     Transylvania Circus - Teatro 
delle dodici lune (It)      
 In de voorstelling worden twee 
figurentheatertechnieken gebruikt: tafelpoppen en 
handpoppen.  
•  GO! Kunstacademie Gent ‘De Poel’, Drabstraat 42, 

9000 Gent   1
•  reservaties: VZW Uitbureau Gent, 09 233 77 88, 

www.uitbureau.be  
•  prijs: €16,50 (Reservatie Via Uitbureau - samen met 

voorstelling "Anatole, réparateur de Coeurs") 
•    vr. 19 t.e.m. za. 20 juli van 20u30 tot 22u 
     Attenti a quei due - Compagnia 
La Fabiola (It)       vanaf 7 jaar 
 De sterren van deze show zijn twee zeer speciale figu-
ren: Giulio, een heel nieuwsgierige hond die verzot is 
op snoep. Fabiola, een lief, brutaal en opvliegend 
klein meisje met de charmes van een clown. Verba-
zend, verrassend en zo goed als levend! 
•     François Laurentplein, 9000 Gent   1
• za. 20 juli van 13u tot 13u30
•     The Green, Emile Braunplein, 9000 Gent   1
• za. 20 juli van 17u15 tot 17u45 en zo. 21 juli van 

15u45 tot 16u15
•     Ray, Klein Turkije 20 bis, 9000 Gent   1
• zo. 21 juli van 17u30 tot 18u
     One Mémé Show - Rocking chair théâtre (Fr)      
 Een feestje van 15 minuten voor 15 personen in een 
caravan die is omgebouwd tot minitheater.  
•  Belfort/Botermarkt, Botermarkt, 9000 Gent   1
•  prijs: €1 (Reservatie ter plaatse) 
•    za. 20 t.e.m. zo. 21 juli van 14u30 tot 17u30, start 

om de 30 minuten, duur: 15 minuten 
     Headspace - Electric Circus (Nl)      
 It’s Non-Virtual-Reality! Headspace: is een installatie 
bestaande uit miniatuur voorstellingen, uitgevoerd 
door gerobotiseerde poppen en geprogrammeerde 
machientjes. Toeschouwers kunnen één voor één 
plaatsnemen in een groot hoofd, die als een helm op-
gezet wordt.  
•  Belfort/Botermarkt, 9000 Gent   1
•  prijs: €1 (Reservatie ter plaatse) 
•    za. 20 t.e.m. zo. 21 juli van 14u30 tot 17u30, start 

om de 10 minuten, duur: 2 minuten 
     Ce que deviennent les choses - Compagnie 
Dès Demain (Fr)       vanaf 7 jaar 
 Op een mooie dag gaan Léon en Basile wandelen. 
Léon is andersvalide, Basile staat ten zijnen dienste. 
Ondanks de schijnbare rust van dit uitstapje, is de link 
die beide personages verbindt veel meer dan de een- 
voud die het uitstraalt... 
•     Kalandeberg, 9000 Gent   1
• za. 20 juli van 15u tot 15u30 en zo. 21 juli van 

16u30 tot 17u
•     François Laurentplein, 9000 Gent   1
• wo. 24 juli van 13utot 13u30
•     Ray, Klein Turkije 20 bis, 9000 Gent   1
• wo. 24 juli van 16u tot 16u30
     The Budapest Marionettes 
- Bence Sarkadi (Hu)      
 “De Budapest Marionetten” tonen een hele reeks ver-
schillende figuren in een cyclus van korte verhalen die 
begeleid worden door muziek. 
•     Kalandeberg, 9000 Gent   1
• za. 20 t.e.m. zo. 21 juli van 15u30 tot 16u
•     The Green, Emile Braunplein, 9000 Gent   1

• za. 20 t.e.m. zo. 21 juli van 16u30 tot 17u
•     François Laurentplein, 9000 Gent   1
• di. 23 juli van 13u tot 13u30
•     Ray, Klein Turkije 20 bis, 9000 Gent   1
• di. 23 juli van 16u tot 16u30
     Tire-toi de mon herbe, Bambi! - Cie La 
Cour Singulière (Fr)       vanaf 7 jaar 
 Een kleine gekke en metaforische fabel over de geest 
van de eigendom en de schrik voor het andere  
•  The Green, Emile Braunplein, 9000 Gent   1
•    za. 20 juli van 15u45 tot 16u15 en zo. 21 juli van 

17u15 tot 17u45 

     Citron - Le Bruit des Casseroles (Fr)      
 "Citroen” is als het observeren van een schepsel met 
een telescoop. Het is de reis van een nu eens vreemd, 
dan eens familiair wezen. Nieuwsgierig en naïef gaat 
het op ontdekkingstocht naar het bekende en laat het 
onverwachtse dingen verschijnen. 
•     Kalandeberg, 9000 Gent   1
• za. 20 juli van 16u30 tot 17u en zo. 21 juli van 15u 

tot 15u30
•     François Laurentplein, 9000 Gent   1
• ma. 22 juli van 13u tot 13u30
•     Ray, Klein Turkije 20 bis, 9000 Gent   1
• ma. 22 juli van 16u tot 16u30
     Motus - Compagnie Dés Demain (Fr)      
 Motus is, Hoe zal ik het zeggen...? Een beetje bijzon-
der... Zegt niets... Maar toch is hij helemaal niet stom. 
En er is veel liefde voor muziek  
•  Ray, Klein Turkije 20 bis, 9000 Gent   1
•    za. 20 juli van 17u tot 17u30 

     Infimes Débordemonts - Les Mains Libres (Fr) 
 vanaf 5 jaar 
 Figuratieve reispoëzie . Een intimistische voorstelling 
voor iedereen vanaf 5 jaar. 
•     Kalandeberg, 9000 Gent   1
• di. 23 t.e.m. wo. 24 juli van 15u tot 15u30
•     François Laurentplein, 9000 Gent   1
• do. 25 juli van 13u tot 13u30
•     Ray, Klein Turkije 20 bis, 9000 Gent   1
• do. 25 juli van 16u tot 16u30
     Cyclose - Margo Gram (Fr)      
 “Cyclose” is een poëtisch moment dat drie draadpop-
pen gedurende 20 minuten brengen. Zij vertelt ons 
over de schoonheid van de geboorte en de verweven-
heid tussen droom en werkelijkheid en laat ons dat ook 
mee beleven. 
•     Kalandeberg, 9000 Gent   1
• do. 25 t.e.m. vr. 26 juli van 15u tot 15u25
•     GO! Kunstacademie Gent ‘De Poel’, Drabstraat 42, 

9000 Gent   1
•  prijs: €16,50 (Reservatie Via Uitbureau - samen met 

voorstelling “The Wooden Circus) 
• vr. 26 juli van 20u30 tot 21u
     Teatro delle Guarattelle “Pulcinella” 
- Irene Vecchia (It)       vanaf 6 jaar 
 De “Guarattele“ voorstellingen zijn traditionele Napoli-
taanse handpoppenvoorstellingen. Dit soort poppen-
theater is een volkse traditie die reeds meer dan 500 
jaar mondeling wordt overgeleverd. 
•     François Laurentplein, 9000 Gent   1
• vr. 26 juli van 13u tot 13u30
•     Ray, Klein Turkije 20 bis, 9000 Gent   1
• vr. 26 juli van 16u tot 16u30
•     The Green, Emile Braunplein, 9000 Gent   1
• za. 27 juli van 17u15 tot 17u45 en zo. 28 juli van 

15u45 tot 16u15
     The Wooden Circus - Karromato (Cz)      
 Acrobaten! Exotische dieren! Clowns! Het circus van 
verbeelding met 3 pistes, vol energie, perfecte timing 
en verrassingen.  
•  GO! Kunstacademie Gent ‘De Poel’, Drabstraat 42, 

9000 Gent   1
•  reservaties: VZW Uitbureau Gent, 09 233 77 88, 

www.uitbureau.be  
•  prijs: €16,50 (Reservatie Via Uitbureau - samen met 

voorstelling "Cyclose") 
•    vr. 26 t.e.m. za. 27 juli van 20u30 tot 22u 
     L’ Objetarium - La Sphère Oblik (Fr)      
  Belfort/Botermarkt, 9000 Gent   1
•  prijs: €1 (Reservatie ter plaatse) 

•    za. 27 t.e.m. zo. 28 juli van 14u30 tot 17u30, start 
om de 30 minuten, duur: 15 minuten 

     Avion Papier - Collectif La Méandre (Fr) 
 vanaf 6 jaar 
 Je wordt getuige van een fantasierijk en poëtisch ver-
haal in het hartje van een caravan!  
•  Belfort/Botermarkt, 9000 Gent   1
•  prijs: €1 (Reservatie ter plaatse) 
•    za. 27 t.e.m. zo. 28 juli van 14u30 tot 17u30, start 

om de 30 minuten, duur: 15 minuten 
     Fasoulis - Ayusaya Puppet Theatre (Gr) 
 vanaf 7 jaar 
 Deze voorstelling is gebaseerd op verschillende Euro-
pese volkse tradities binnen het figurentheater, onder 
andere op de Griekse “Fasoulis” 
•     Kalandeberg, 9000 Gent   1
•   za. 27 juli van 15u tot 15u30 en zo. 28 juli van 

16u30 tot 17u
•   Ray, Klein Turkije 20 bis, 9000 Gent   1
• za. 27 juli van 17u30 tot 18u
•     GO! Kunstacademie Gent ‘De Poel’, Drabstraat 42, 

9000 Gent   1
•  prijs: €16,50 (Reservatie Via Uitbureau - ) 
• za. 27 juli van 20u30 tot 21u
     Cristobal Purchinela - Alauda Teatro (ES)
  vanaf 7 jaar 
 Wij stellen u voor: de echte, humoristische en ironische 
Cristobal. Hij vecht, op een verstandige manier, tegen 
de machtigen, tegen de indringende en de vreselijke, 
dagelijks weerkerende hersenschimmen. Hij strijdt te-
gen de raadsels die ieder mens in de ban houden. 
•     The Green, Emile Braunplein, 9000 Gent   1
• za. 27 juli van 15u45 tot 16u en zo. 28 juli van 

17u15 tot 17u45
•     François Laurentplein, 9000 Gent   1
• zo. 28 juli van 13u tot 13u30

         Spel, sport en 
recreatie  
  Café De Loge   € 

 Shinzui Shiatsu      
 Shiatsu – soms ook acupunctuur-zonder-naalden ge-
noemd – is een Japans woord en betekent letterlijk 'vin-
gerdruk'. Het is een manuele therapie ofwel massage-
vorm uit Japan die uit de lange traditie van de Oosterse 
Natuurlijke Geneeskunst komt.  
•  Café de Loge, Annonciadenstraat 5, 9000 Gent   1
•  info: Café de loge, 09 225 34 38, cafe@deloge.be   
•  reservaties: Peter Albrecht – ShinzuiKai Gent, 

0474 39 65 52, peteralbrecht@live.be, 
www.shiatsu.gent  

•  prijs: vrijwillige bijdrage 
•    di. 23 t.e.m. zo. 28 juli van 14u tot 17u 

       City Cycling Gent   € 
   Street Art & Graffiti fietstour en workshop      
 Street Art en Graffiti zijn hip en trending in Gent! 's 
Werelds grootste artiesten zoals Roa, Bué, Pol Cos-
mo... spot je op de meest onverwachte plekken. City-
Cycling en Wallin' hebben samen een boeiende fiet-
stour en workshop uitgewerkt voor volwassenen en 
coole kids vanaf 12 jaar.  
•  CityCycling Gent, Voetweg 46, 9000 Gent 
•    info & reservaties: CityCycling, 0478 76 44 11, 

tim@citycycling.gent, www.citycycling.gent  
•  prijs: €40 
•    za. 20 juli, ma. 22 juli, wo. 24 juli en vr. 26 t.e.m. 

za. 27 juli van 14u tot 17u30 
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       Edelrot  
   Parking Petanque      
 10 dagen lang petanquen en aperitieven op één van 
Gents schoonste binnenpleinen. Vin naturel, artisanaal 
pintelieren, dorstige cocktails, frisse sans-alcools, tapas 
en hapjes... & bakken vol petanque sfeer. Even ont-
snappen aan de drukte? Welkom in dit stukje Gentse 
Provence.  
•  Binnenplein Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat, 

9000 - Gent   1
•    vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli vanaf 16u 

       Gent Glas vzw   € 
•   Gent Glas, Huidevetterken 24, 9000 Gent   1
•  info: Gent Glas vzw, 0488 35 74 70, 

info@gentglas.com, www,gentglas.com    

 Doorbraak in Glas     
 i.s.m.: Vlaamse Overheid 
•   reservaties: Maurice La Rooy, momo@gentglas.com  

   Doorbraak in Glas: Workshops 
 Neem deel aan een van onze workshops waarbij je 
kan experimenteren met gerecycleerd glas, schilderen 
op glas en het bewerken van glasscherven. Ga naar 
huis met een gekleurde glazen bloem of een ander leuk 
object! De workshops zijn geschikt voor kinderen. 
•  prijs: €15 - €20 
•  korting voor: STU, KIND   
•  za. 20 juli, ma. 22 juli, wo. 24 juli, vr. 26 juli en zo. 

28 juli vanaf 14u 

     Doorbraak in Glas: Demonstratie 
 Kom genieten van een live glaskunst demonstratie en 
zie hoe deze eeuwenoude ambacht en hedendaagse 
kunst versmelten. Woon dit spannende proces bij ter-
wijl je geniet van een heerlijk drankje aan onze bar. 
•    zo. 21 juli, di. 23 juli, do. 25 juli en za. 27 juli vanaf 

13u 

         Friday Night Live: Glasmaking 
demonstrations      
 Hot glass. Cold beer. Cool people! Ooit al live glasbla-
zen gezien? Nog niet zoals bij ons! Kom langs voor 
een avond van teamwork, vakmanschap en unieke ar-
tistieke creaties terwijl je geniet van een heerlijk fris 
drankje. 
•    vr. 19 juli van 20u tot 1u 

       Gentse Buitenband - Landelijke 
Gilde Gewest Gent   € 
•   info & reservaties: Secretariaat Gentse Buitenband - 

Landelijke Gilden Gewest Gent, 09 243 88 20, 
gentsebuitenband@landelijkegilden.be, 
buitenband.be    

 Gentse Buitenband - startplaats Zwijnaarde      
 Recreatieve fietstocht doorheen de groene gordel rond 
Gent. Start tussen 8 en 15u. 25km: Borgwalroute 
45km: Kaaihoeveroute 80km: Gentse Buitenband Mu-
zikale animatie vanaf 13.30u. Maaltijd (12.00-
14.00u.): Warme beenhesp met groenten en frietjes. 
Meer info via 0486/53 97 81  
•  De Krekelhoeve, Krekelstraat 17, 9052 Zwijnaar-

de   1
•  prijs: €5 (deelname fietstocht) 
•  vvk: €3 (deelname fietstocht) 
•  korting voor: KIND   
•  zo. 28 juli van 8u tot 15u 

     Gentse Buitenband - startplaats Drongen      
 15km: Boerderijenroute (kindvriendelijk) 25km: Mei-
gemse Kersenroute 45km: Poekeroute 80km: Gentse 
Buitenband Muzikale animatie vanaf 11u. Maal-
tijd(12-14u.): Warme Beenhesp met groenten en friet-
jes. Inschrijven is noodzakelijk en kan tot 20 juli Meer 
info via 0478/23 32 74  
•  De Campagne, Gijzelstraat 12, 9031 Drongen   1
•  prijs: €5 (deelname fietstocht) 
•  vvk: €3 (deelname fietstocht) 
•  korting voor: KIND   
•  zo. 28 juli van 8u tot 15u 

     Gentse Buitenband - startplaats Wondelgem      
 10km: Kidstoer 25km: Everroute 45km: Sint-Joris route 
80km: Gentse Buitenband 100km: Boer Strobbe Clas-
sic Muzikale animatie met Sono vanaf 13u. Maal-
tijd(12-14u. en 17-19u.): Augustijnstoofpotje met 
groenten en frietjes. V:€18, Kind:€10 Meer info via 
0475/46 79 52  
•  Hoeve Lootens, Vroonstalledries 66, 9032 Wondel-

gem   1
•  prijs: €5 (deelname fietstocht) 
•  vvk: €3 (deelname fietstocht) 
•  korting voor: KIND   
•  zo. 28 juli van 8u tot 15u 

     Gentse Buitenband - startplaats Desteldonk      
 Recreatieve fietstocht doorheen de groene gordel rond 
Gent. Starten kan tussen 8u. en 15u. 25km: Kasteel Ro-
zelaar route 45km: Kerrebroekroute 80km: Gentse Bui-
tenband Muzikale animatie vanaf 14u. Maaltijd: War-
me Beenhesp met groenten en frietjes. Meer info via 
0494/54 67 64  
•  Hoeve Polfliet, Lindestraat 42, 9042 Desteldonk   1
•  prijs: €5 (deelname fietstocht) 
•  vvk: €3 (deelname fietstocht) 
•  korting voor: KIND   
•  zo. 28 juli van 8u tot 15u 

       Gilde van de Stroppendragers   € 

 Vind de Gentse Strop!      
 Dagelijkse fotowedstrijd via de facebookpagina van 
de Gilde van de Stroppendragers, waarbij deelnemers 
de locatie van onze Gentse Strop moeten vinden. Elke 
dag 2 duo-tickets te winnen voor bezoek aan brouwerij 
Roman (Gentse Strop) samen met de Gilde van de 
Stroppendragers.  
•    info: Gilde van de Stroppendragers, 

0479 89 73 06, 
socialmediamanager@stroppendragers.gent, 
www.facebook.com/stroppendragers/  

•    vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli van 13u tot 23u59 

     De Slimste Mens van Gent      
 Ludieke multidisciplinaire ploegenquiz (met individuele 
eindwinnaar) [ploegen van max. 5 personen]  
•  Sint-Bavohumaniora, Reep 4, 9000 Gent   1
•  info:     reservaties: De Slimste Mens van Gent, 

0479 69 59 49, 
inschrijvingen@deslimstemensvan.gent, 
www.deslimstemensvan.gent  

•  prijs: €20 (per ploeg) 
•    di. 23 juli van 19u30 tot 23u30 

       Industriemuseum   € 
   Tinkeren in de Tinker Studio          
 Tinkeren is een speelse methodiek waarbij je aan de 
slag gaat met allerlei materialen en technieken. De Tin-
ker Studio is altijd toegankelijk, maar vandaag helpen 
begeleiders jou op weg. Laat je inspireren door de mu-
seumobjecten en experimenteer er op los. Prutsen is 
toegestaan!   (vanaf 3 jaar)
•  Industriemuseum, Minnemeers 10, 9000 Gent   1
•  info: Industriemuseum, 09 323 65 00, 

info@industriemuseum.be, www.industriemuseum.be  
•  prijs: Museumtoegang (kinderen en Gentenaars gra-

tis). 
•  korting voor: Senioren, CityCard, UiTpas, Leraren-

kaart, Museumpass...   
•  wo. 24 juli en vr. 26 juli van 14u30 tot 17u 

       K.W.C. Sport Na Arbeid Gent   € 

 STER van SNA     
 Recreatieve fiets & mountainbiketochten doorheen de 
Leiestreek en de Vlaamse Ardennen. Keuze uit 5 af-
standen op de weg en 3 off-road + Kids-tocht (MTB) in 
groep. Op alle afstanden uitgebreide bevoorrading en 
pechverhelping. EHBO, kleedkamers, douches &Bike- 
Wash aanwezig.  
•  Voetbalterrein St-Denijs Westrem, Kleinkouterken 13, 

9051 Gent St-Denijs Westrem   1

•  info: Bovendaerde François, 0498 25 05 39, 
sna.gent-wielertoerisme@scarlet.be  

•  prijs: €5 (met vergunning € 3, kinderen tot 14 jaar 
gratis.)  korting voor: KIND

 Fietstocht 135 km    (Vlaamse Ardennen)
•    zo. 21 juli van 7u tot 10u 

     Fietstocht 105 km  (Vlaamse Ardennen)
•    zo. 21 juli van 7u tot 13u 

    Fietstocht 85 km (Leiestreek) 
•  zo. 21 juli van 7u tot 14u 

Fietstocht 60 km (Leiestreek)
•  zo. 21 juli van 7u tot 14u 

     Fietstocht 30 km  (Leiestreek)
•    zo. 21 juli van 7u tot 14u 

     Mountainbiketocht 75 km  (Leiestreek)
•    zo. 21 juli van 7u tot 13u 

     Mountainbiketocht 45 km  (Leiestreek)
•    zo. 21 juli van 7u tot 14u 

     Mountainbiketocht 25 km  (Leiestreek)
•    zo. 21 juli van 7u tot 14u 

     KIDS Mountainbiketocht 20 km 
 Mountainbiketocht voor kinderen tot 14 jaar in groep. 
Met ervaren begeleiders en aangepaste snelheid. Ook 
ouders en andere begeleiders kunnen meefietsen. On-
derweg een stop met uitgebreide bevoorrading. Na de 
tocht ontvangen alle kids een kleine attentie. 
•    zo. 21 juli van 12u30 tot 13u30 

         Kajaks Korenlei   € 

 Kajakken in de Gentse binnenstad      
 Ga met een eenpersoons- of tweepersoonskajak de 
Gentse wateren op en leer op je eigen tempo en op 
een verrassende manier de stad kennen. Vertrek en 
aankomst aan Hostel Uppelink in het centrum van de 
stad, op de hoek van de Korenlei en de Sint-Michiels-
brug.  
•  Hostel Uppelink, Sint-Michielsplein 21, 9000 Gent 
•    info & reservaties: Hostel Uppelink, 09 279 44 77, 

info@hosteluppelink.com, www.kajakskorenlei.be/  
•  prijs: Vanaf €13 p.p. 
•    vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli van 10u tot 13u, van 13u tot 

16u, van 16u tot 19u en van 19u tot 22u 

       Kon. Gentse Schaakkring 
Ruy Lopez   € 
•   Sint-Barbaracollege, Savaanstraat 33, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: Kon. Gentse Schaakkring Ruy Lo-

pez, open2019@kgsrl.be, www.kgsrl.be    

 Eastman Open van Gent: 
Schaaktornooi 55+      
 Samen met het Eastman Open van Gent wordt ook de 
gelegenheid geboden om deel te nemen aan het open 
senioren tornooi, voor spelers geboren voor 
01/01/1964, 5 ronden, 1 ronde per dag. Er worden 
prijzen voorzien volgens het aantal deelnemers. 
•  prijs: €25 (bezoekers gratis) 
•    za. 20 t.e.m. di. 23 juli van 14u tot 18u en wo. 24 

juli van 11u tot 15u 

     42ste Eastman Open Internationaal 
Schaaktoernooi van Gent      
 Van 20 tot 24 juli 2019, 9 ronden. Zwitsers systeem, 
90' + 30'' per zet, prijzengeld €5.340 bij 250 deelne-
mers, plus €525 extra prijzen, 1ste prijs 'Trofee East-
man' €1.400 gegarandeerd. Dit traditioneel open 
toernooi heeft plaats vlak bij het stadscentrum . 
•  prijs: €45 (bezoekers gratis) 
•  korting voor: STU   
•  za. 20 t.e.m. di. 23 juli van 14u tot 23u en wo. 24 

juli van 11u tot 15u 
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       Oude Koninglijke Gilde Sint-
Rochus vzw Kruisbooggilde   € 

 Promotie kruisboogsport      
 Nog nooit met een kruisboog geschoten? Probeer het 
zelf uit of dit iets voor jou is.  
•  Sint-Rochus gilde, Sint-Pietersplein 13 (onder toe-

gangstrap museum van Kina), 9000 Gent 
•   prijs: €10 (Inclusief professionele en individuele be-

geleiding en verzekering) 
•    zo. 21 juli van 13u30 tot 17u30, start om de 30 mi-

nuten, duur: 20 minuten 

       Sound On Yoga   € 
   Underground Yoga Fest      
 Ervaar Yoga op een unieke manier in een ondergrond-
se discotheek te midden van het feestgedruis! Hoofdte-
lefoons op, Flow hard en adem dieper wanneer je 
wordt ondergedompeld in een oase van rust en de ge-
synchroniseerde bewegingen van een muziek-geïnspi-
reerde Yoga beleving.  
•  Abacho, Hoogpoort 12, 9000 Gent 
•    info & reservaties: Sound On Yoga, 0470 59 15 63, 

soundonyoga@gmail.com, www.soundonyoga.com  
•  prijs: €10 (1u Yoga beleving) 
•  korting voor: WRKL, STU   
•  za. 20 t.e.m. zo. 21 juli en za. 27 t.e.m. zo. 28 juli 

van 11u tot 12u, van 13u tot 14u, van 15u tot 16u 
en van 17u tot 18u 

       Topacademie Sifu Walter Toch   € 

•  Topacademie Sifu Walter Toch, Schooldreef 135-
137, 9050 Gentbrugge   1

•  info & reservaties: Topacademie Sifu Walter Toch, 
0477 91 17 43, info@shaolin.be, shaolin.be    

 Zelfverdedigingstechnieken     
•  prijs: €12 
   Tai-Chi Style 
•    vr. 19 juli en vr. 26 juli van 18u tot 19u 

     Initiaties Tai-Chi Chen / Qigong / 
Meditatie / Healing / Bagua 
•    vr. 19 juli en vr. 26 juli van 18u tot 19u 

     Kung-Fu voor beginners en gevorderden 
•    vr. 19 juli, wo. 24 juli en vr. 26 juli van 19u tot 

20u30 en zo. 21 juli en zo. 28 juli van 9u30 tot 12u 

     Kids Kung-Fu 
•    zo. 21 juli en zo. 28 juli van 9u30 tot 10u30 en wo. 

24 juli van 18u tot 19u 

     Wing Chun Kung-Fu 
•    do. 25 ju li van 19u tot 20u30 

         Voorstelling & lezing uit boek: Kung-
Fu Meester Treedt uit de Schaduw      
 Voorgelezen door Sifu Walter Toch 1ste Westerling met 
graduaat Shaolin Tempel Song Shan Henan China 
1990. Unieke artikels die op vele vragen een ant-
woord kunnen vinden of bepaalde nieuwe deuren kun-
nen openen. Boek ligt niet in boekenwinkel of op boe-
kenbeurs 
•  prijs: €12 
•    vr. 19 juli, wo. 24 juli en vr. 26 juli van 19u tot 

20u30 en zo. 21 juli en zo. 28 juli van 10u30 tot 
12u 

         Tentoonstellin-
gen en geleide 
bezoeken  
  Amnesty International 
Vlaanderen  
   human rights cartoons      
 i.s.m.: Olense Kartoenale en 
lokaal bestuur Olen 
 Internationale cartoonisten uit Iran, El Salvador, Cuba, 
Oekraïne, Italië, Israël, Roemenië, Brazilië… geven 
hun kritische kijk op mensenrechten via een uitgepuur-
de selectie van 40 cartoons. Gelijkheid van man en 
vrouw, asiel, migratie, klimaatverandering, persvrij-
heid, gezondhei  d
•  Sint-Niklaaskerk, Korenmarkt, 9000 Gent   1
•    za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 10u tot 17u 

       Belfort/Artoria bvba   € 
•   Belfort/Lakenhalle, Sint-Baafsplein, 9000 Gent 
•    info & reservaties: Tickets via Gandante vzw, 

09 375 31 61, info@artoria.be, www.gandante.be/
open-aanbod-2/    

 Nocturne in het Gentse Belfort 
tijdens het vuurwerk met aperitief      
 i.s.m.: Gandante 
 Het beste zicht op het vuurwerk? Dat heb je in het Bel-
fort! Met een glaasje cava of Gulden Draak erbij kan 
de avond niet meer stuk. We starten de avond met een 
rondleiding door de toren. Het vuurwerk start om 23 
uur. 
•  prijs: €20 (tickets bestellen via onze website (luik in-

dividueel, tickets Gentse feesten)) 
•    zo. 21 juli van 21u45 tot 23u30 
     In het spoor van de torenwachter in het 
Gentse Belfort met ontbijt in de Lakenhalle      
 i.s.m.: Artoria 
 In deze beleveniswandeling komt één van de originele 
stenen torenwachters van het Gentse belfort tot leven 
en hij vertelt honderduit over zijn leven en hoogdagen 
als torenwachter. Je wordt ontvangen in de Lakenhalle 
met koffie, thee, … en koffiekoeken. Wel voor de vroe-
ge vogels. 
•  prijs: €20 (tickets bestellen via onze website (luik in-

dividueel, tickets Gentse feesten)) 
•    wo. 24 juli en za. 27 juli van 8u30 tot 11u 

       Brabantdamkerk Protestants 
Gent-Centrum  
•   Brabantdamkerk, St. Kristoffelstraat 1, 9000 Gent   1
 Florale tentoonstelling: Groen - Bloem - Zoen      
 i.s.m.: De Vlaamse Olijfberg vzw 
 De meesterbloembinder Rita Van Gansbeke ziet het als 
een uitdaging om oeroude technieken zoals binden, 
stapelen, rijgen ...... op een vernieuwende wijze toe te 
passen in eigentijdse florale kunst, zoals te zien in haar 
florale boeken. Website : 
www.plantaardigbeschouwd.be 
•    za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 14u tot 18u 

     Uiteenzetting over Protestantisme 
in Gent en Vlaanderen.      
 i.s.m.: De Vlaamse Olijfberg vzw 
 Protestantisme wordt steeds gekoppeld aan Neder-
land. Niets is minder waar omdat het protest rond 
1560 in ZW Vlaanderen begon. De Gentse Brabant-
damkerk is sinds 1817 gehuisvest in de voormalige Ka-
pucijnenkloosterkerk, dus al meer dan 200 jaar. Uit-
eenzetting Ds. Tihamer Buzogany. 
•    za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 15u tot 16u30 

       Cecilia Jaime Gallery  
   Summer Camp #5 - Groepstentoonstelling      
 Tijdens de Gentse Feesten is in Cecilia Jaime Gallery 
de groepstentoonstelling Summer Camp #5 te zien, 
met werk van O. A. Cecilia Jaime, Luc Rogiest, Gianni-
na U. Otikker, Juanan Soria, Koen Meersman, Domi-
niek Colpaert , Feline Minne, Nico Vaerewijck, Kwarts-
man .  
•  Cecilia Jaime Gallery, Kraanlei 55, 9000 Gent 
•    info: Cecilia Jaime Gallery, 0476 64 55 57, 

info@ceciliajaime.com, www.ceciliajaime.com/  
•    vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli van 15u tot 20u 

       Culturele Vereniging 
Pastoor Du Four vzw  
   Rondleidingen     
   Meesters in situ 
 Rondleiding in de Sint-Michielskerk door Veerle De 
Groote  
•  Sint-Michielskerk, Sint-Michielsplein, 9000 Gent   1
•    di. 23 juli en vr. 26 juli van 17u15 tot 18u 

         De Parel, Clemenspoort   € 
   Rondleiding met aperitief en concert: 
'Hoera we zijn normaal, Allemaal!'      
 i.s.m.: Arsis, Denijs Van Killegem, 
Ruth Van Killegem en Guy Penson 
 De Clemenspoort opent tijdens de Gentse Feesten zijn 
deuren voor een feestelijk moment. Om 15u een feeste-
lijk programma met veel humor, poëzie en muziek door 
ARSIS met Denijs Van Killegem, Ruth Van Killegem en 
Guy Penson. Daarna koffie en taart.  
•  De Clemenspoort, Overwalle 3, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €12 (-26jr : €7) 
•  korting voor: STU, KIND   
•  za. 20 t.e.m. ma. 22 juli van 15u tot 16u 

       De Wereld van Kina : De Tuin   € 
   Susketwiet - Je hoort me wel maar 
je ziet me niet        
 Het gonst van de geruchten in de vogelzaal. Suuske is 
vermist! Wat is er gebeurd en wie zijn de daders? In dit 
speels en inclusief voel- en geluidenlandschap maakt 
het niet uit of je goed ziet of niet. Met bronzen vogels, 
een voeltafel, touchscreens en een groot vogelnest.  
•  De wereld van Kina: het Huis, Sint-Pietersplein 14, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: De wereld van Kina: het Huis, 

09 244 73 73, kinahuis@stad.gent, 
dewereldvankina.stad.gent/  

•  prijs: €3 (Toegangsprijs) 
•  korting voor: STU, PMeH, KIND, 60+, Gratis voor 

Gentenaars!   
•  vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli  

     Danika's Drawings        
 Illustratrice Danika Kersten tekende het afgelopen jaar 
40 werken in De wereld van Kina: de Tuin. Danika 
koos 10 plekken in de tuin en tekende datzelfde stand-
punt in elk van de vier seizoenen. Expositie in de tuin 
en het gebouw.  
•  De wereld van Kina: de Tuin, Berouw 55, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: De wereld van Kina: de Tuin, 

09 225 05 42, kinatuin@stad.gent  
•  prijs: €3 (Toegangsprijs tot het museum. Expo in de 

tuin is gratis.) 
•  korting voor: STU, PMeH, KIND, 60+, Gratis voor 

Gentenaars!   
•  vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli  

       DeadPoet vzw  
   WEG/aWAY                   
 Tentoonstelling met gedichteninstallaties die alle bete-
kenissen van het woord WEG omvatten in een be-
schermd gebouw. Iedereen bewandelt een weg; heeft 
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een weg gekozen of net niet; heeft wel iets dat of ie-
mand die weg is; heeft misschien ook wel al eens hele-
maal weg willen zijn.  
•  Nucleo Projectruimte, Lindenlei 38, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: www.deadpoetvzw.com, 

0497 83 18 75, sabine.martens@gmail.com  
•    vr. 19 juli van 19u tot 20u30, za. 20 t.e.m. vr. 26 ju-

li van 14u tot 15u, van 15u tot 16u en van 16u tot 
17u, za. 20 t.e.m. zo. 21 juli van 17u tot 18u en 
van 18u tot 19u en za. 27 t.e.m. zo. 28 juli van 11u 
tot 12u, van 12u tot 13u en van 13u tot 14u 

       Design Museum Gent   € 
•   Design Museum Gent, Jan Breydelstraat 5, 

9000 Gent 
•    info & reservaties: Design museum Gent (open van 

10u tot 18u), 09 267 99 99, 
designmuseum.publiekswerking@gent.be, 
www.designmuseumgent.be    

 Dieren op maat        
 Vee op een klein oppervlak of laboratoriumvlees? Huis-
dieren die wel erg aaibaar zijn of robotdieren? Hoe 
gaan we duurzaam met dieren om en welke toekomst 
bieden technologie en wetenschap daarin? Designers 
beginnen aan een onthullende zoektocht naar ant-
woorden. 
•  prijs: € 8 Gratis voor Gentenaars 
•  korting voor: STU, KIND, 60+   
•  vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli van 10u tot 18u 

     Dialoogrondleiding met Michel 
Vandenbosch        
 Tijdens deze rondleiding in de tentoonstelling Dieren 
op maat gaat de gids in gesprek met een expert ter za-
ke: Michel Vandenbosch. Hoe kijkt de voorzitter van 
GAIA naar de tentoongestelde ontwerpen? Ongetwij-
feld stof tot discussie! 
•  prijs: ticketprijs + € 7 
•  korting voor: STU, KIND, 60+   
•  zo. 21 juli van 10u30 tot 12u 

     Instaprondleiding: Belgisch 
design op z’n best        
 Geen beter thema dan dit op 21 juli. België heeft ont-
werpers voortgebracht om u tegen te zeggen, dat ont-
dek je gedurende anderhalf uur. Denk maar aan Van 
de Velde, Horta of Unfold. In goed gezelschap nemen 
we je mee doorheen de collectiepresentaties en expo’s. 
•  prijs: ticketprijs + € 7 
•  korting voor: STU, KIND, 60+   
•  zo. 21 juli van 13u30 tot 15u 

     Workshop: Maak zelf 
bacterieel leder        
 i.s.m.: Glimps 
 Tijdens de 2 uur durende workshop maak je kennis met 
het groeien, behandelen en vervaardigen van vegan 
leder op basis van bacteriën. Je leert om een levensvat-
bare kweek te bereiden en krijgt een staaltje mee naar 
huis waarmee je verder kunt experimenteren. 
•  prijs: €25 
•  korting voor: STU, 60+   
•  za. 27 juli van 14u tot 16u 

       Gent Glas vzw  
   Fragments      
 Doorbraak in Glas  
•  Gent Glas, Huidevetterken 24, 9000 Gent   1
•  info: Gent Glas vzw, 0488 35 74 70, 

info@gentglas.com, www,gentglas.com  
•    za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 13u tot 16u 

       Groot Begijnhof Sint-Elisabeth 
Sint-Amandsberg  
   Groot Begijnhof Sint-Amandsberg - kerk      
 i.s.m.: Unesco begijnhoven werelderfgoed 
 Twee tentoonstellingen in de kerk. Wandeling door het 
hof. 'Begijnhoven Eeuwenoud, Eigentijds' een over-
zicht van de Vlaame Begijnhoven als Unesco Werel-

derfgoed. 'Neogotiek in het Groot Begijnhof', een 
nieuwe kijk op architectuur en kunst.   
•  Groot Begijnhof Sint-Elisabeth te Sint-Amandsberg  - 

kerk, 9040 Gent / Sint-Amandsberg   1
•    vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli van 14u tot 18u 

       Het Huis van Alijn   € 

 Expo Rook        
 De expo brengt de mentaliteitsverandering rond roken 
in beeld en toont hoe en waarom we anders tegen ro-
ken zijn gaan aankijken. Talrijke foto’s, home movies 
en voorwerpen getuigen over de plaats die roken in-
neemt in het dagelijks leven vroeger en nu.  
•  Het Huis van Alijn, Kraanlei 65, 9000 Gent 
•    info: Huis van Alijn, 09 235 38 00, 

info@huisvanalijn.be, www.huisvanalijn.be  
•  prijs: €6 (€ 4,5 (65+), € 2(19-26 jaar), gratis (-19 

jaar, Vrienden, Gentenaars)) 
•    vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli van 10u tot 18u 

       Historische Huizen Gent   € 
   Expo Patrick Henry      
 De voorbije vijftien jaar was het moeilijk om Patrick 
Henry, stadsfotograaf van de stad Gent, te ontwijken. 
Gewapend met camera en telelens schoot hij ontelbare 
beelden. Het publieke leven, veranderende stadszich-
ten, de mooiste plekjes, en natuurlijk de Gentse 
Feesten.  
•  Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent   1
•  prijs: €6 (individueel) 
•  korting voor: STU, KIND, 60+   
•  vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli van 10u tot 18u 

     Stadspaleizen Veldstraat      
 Gratis bezoek aan de twee stadspaleizen Hotel d'Ha-
ne Steenhuyse en Huis Arnold Vander Haeghen.  
•  Hotel D'Hane Steenhuyse, Veldstraat 55, 9000 Gent 
•     vr. 19 t.e.m. zo. 21 juli en vr. 26 t.e.m. zo. 28 juli 

van 14u tot 18u 

     Rondleiding Stadspaleizen Veldstraat      
 rondleiding in twee stadspaleizen  
•  Hotel D'Hane Steenhuyse, Veldstraat 55, 9000 Gent 
•    info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €6 (jongeren tot 19 jaar gratis) 
•    vr. 19 t.e.m. za. 20 juli en vr. 26 t.e.m. za. 27 juli 

vanaf 14u30 

       Industriemuseum   € 
•   Industriemuseum, Minnemeers 10, 9000 Gent   1
•  info: Industriemuseum, 09 323 65 00, 

info@industriemuseum.be, www.industriemuseum.be 

 NIEUW! Tentoonstelling 'Drie eeuwen 
grafische industrie'        
Een wervelende reis doorheen drie eeuwen grafische 
industrie. Van 1750 tot nu. Fascinerende foto’s, knap 
drukwerk, sierlijke letters en imposante drukpersen la-
ten je proeven van de grafische (r)evoluties van de 
voorbije eeuwen. Neem zeker ook een kijkje op één 
van de maakplekken!  
•   prijs: Museumtoegang (kinderen en Gentenaars 

gratis). 
•  korting voor: Senioren, CityCard, UiTPAS, Leraren-

kaart, Museumpass...   
•  vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli van 10u tot 18u 

     Instaprondleiding 'Drie eeuwen 
grafische industrie'        
 Een gids neemt je mee doorheen de drukkerijafdeling 
van het Industriemuseum en vertelt het verhaal van drie 
eeuwen arbeid in de drukkerijen van weleer. Maak 
kennis met enkele iconische drukpersen en laat je ver-
rassen door knap drukwerk, boeiende getuigenissen 
en fijne weetjes!  
•   prijs: Museumtoegang (kinderen en Gentenaars 

gratis) + €5 voor de gids. 
•  korting voor: Senioren, CityCard, UiTPAS, Leraren-

kaart, Museumpass...   
•  za. 20 juli en do. 25 juli van 14u tot 15u30 

     Instaprondleiding 'Het verhaal van 
mensen en machines'        
 Een veelbewogen industriële geschiedenis, met de tex-
tielindustrie als rode draad. Twaalf getuigenissen van 
ondernemers, handelaren en arbeiders nemen je mee, 
van 1650 tot nu. Drie eeuwen werken, leven en overle-
ven. Een universeel verhaal over mensen en machines.  
•     prijs: Museumtoegang (kinderen en Gentenaars 

gratis) + €5 voor de gids. 
•  korting voor: Senioren, CityCard, UiTPAS, Leraren-

kaart, Museumpass...   
•  di. 23 juli van 14u tot 15u30 

     Fietstocht langs Industrieel Gent en 
de Gentse Poorten        
 We trappen langs Gents industrieel erfgoed, zoals het 
Tolhuiseiland, de historische kranen aan de dokken, 
beluiken en woontorens. Gids Tina De Gendt vertelt 
over sociale geschiedenis, stadsontwikkeling en over 
haar onderzoek rond de Gentse poortwijken. 
Breng je eigen fiets mee!  
•   prijs: €7 
•  korting voor: UiTPAS   
•  zo. 28 juli van 14u tot 16u 

       Jacobus vzw  
•   Sint-Jacobskerk, Bij Sint-Jacobs, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: Tickets Gent, 09 225 01 01, 

info@ticketsgent.be, ticketsgent.be    

 Expo Koenraad Tinel - 
Sculpturen en tekeningen      
 i.s.m.: vzw Jacobus & Zebrastraat 
 De tentoonstelling Udsjuen biedt een overzicht van re-
cente werken (2015-2019) van Koenraad Tinel, aan-
gevuld met sleutelwerken uit de laatste 25 jaar, op 3 lo-
caties in Gent : Sint Jacobskerk, Zebrastraat en St Kate-
lijnestraat 26. Sculpturen en Tekeningen. 
•    vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli van 12u tot 23u 

     Rondleiding Sint Jacobskerk      
 i.s.m.: vzw Jacobus 
 Gratis rondleiding langs de verborgen parels van de 
Sint Jacobskerk 
•    ma. 22 juli, wo. 24 juli en vr. 26 juli van 14u tot 15u 

       Onthaalploeg St.-Baafskathedraal  
•   Sint-Baafskathedraal, Sint-Baafsplein, 9000 Gent   1
 Ontdek de St.-Baafskathedraal      
 Algemene rondleiding in de St.-Baafskathedraal 
•    di. 23 juli van 11u tot 12u30 

     In de schaduw van de grote meesters      
 uitleg bij minder bekende schilderijen in de kathedraal. 
•    do. 25 juli van 11u tot 12u30 

     Spectaculair glas      
 Uitleg bij de mooiste glasramen in de kathedraal. 
•    vr. 26 juli van 11u tot 12u30 

       Oude Koninglijke Gilde Sint-
Rochus vzw Kruisbooggilde  

 Rondleiding Sint-Rochus gilde - 
geschiedenis van de kruisboog      
 Rondleiding in de lokalen van de Sint-Rochus gilde. 
Leer meer over de geschiedenis van de kruisboog. 
En maak kennis met het uniek patrimonium van deze 
gilde.  
•  Sint-Rochus gilde, Sint-Pietersplein 13 (onder toe-

gangstrap museum van Kina), 9000 Gent 
•     zo. 21 juli van 14u tot 14u30, van 15u tot 15u30, 

van 16u tot 16u30 en van 17u tot 17u30 

       Parce Art Initiative  
   Until The Wolf is There      
 Internationale kunstenaars tonen een dualiteit waarin 
positief (als bos, kind, leven) en negatief (als wolf, de-
privatie, strijd) meedoen. Met werken van: Carolina 
Rodriguez (COL), Marcela Varela (COL), Marina Lau-
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wers (BE), Laura Peña (COL) en meer Arttalk op 20 ju-
li:15-17 uur  
•  Landgoed de Campagne, Gijzelstraat 12, 

9031 Gent   1
•  info: Parce Art Initiative, 0483 34 24 56, 

parce.gallery@gmail.com, 
parcegallery.wixsite.com/parce/until-the-wolf-is-the-
re-dutch  

•    vr. 19 t.e.m. zo. 21 juli van 11u tot 18u 

       Project Space Nina Stoupina   € 
•   Project Space Nina Stoupina, Burgstraat 101, 

9000 Gent   1
•  info: Nina Stoupina, 0477 34 25 66, 

www.art-ninastoupina.be    

 Expo in progress "Je kunt zo niet Kunst maken"      
 Verschillende expositie elke dag. Binnen 6 dagen kun 
je de recente werken van Nina Stoupina zien en pro-
beren samen met de kunstenaar de vraag te beant-
woorden: "Hoe je Kunst maakt in het tijdperk van de 
verspreiding en de continue productie van informatie. 
•    za. 20 t.e.m. zo. 21 juli en vr. 26 t.e.m. za. 27 juli 

van 14u tot 18u en do. 25 juli en zo. 28 juli van 15u 
tot 18u 

     Maak zelf een kunstwerk      
 Bezoekers van "Expo in Progress" kunnen zelf binnen 
14 minuten een kunstwerk maken (schilderen, tekenen 
en het werk beschrijven) en dit werk presenteren in de 
tentoonstelling naast het werk van Nina Stoupina. 
•  prijs: €5 (materiaal inbegrepen) 
•    za. 20 t.e.m. zo. 21 juli en vr. 26 t.e.m. za. 27 juli 

van 14u tot 18u en do. 25 juli en zo. 28 juli van 15u 
tot 18u 

       S.M.A.K   € 
   De Collectie (1) | Highlights for a Future      
 Naar aanleiding van haar twintigste verjaardag toont 
S.M.A.K. ongeveer 200 werken uit haar collectie in het 
volledige museumgebouw. Laat je onderdompelen in 
het labyrint van de hedendaagse kunst en ga zelf aan 
de slag om verbanden tussen de verschillende kunst-
werken te ontdekken.  
•  S.M.A.K., Jan Hoetplein 1, 9000 Gent   1
•  info: S.M.A.K., 09 323 60 01, info@smak.be, 

www.smak.be  
•  prijs: €15 (kinderen & jongeren -19 jaar gratis; 19-

25 jaar € 2; reductiehouders € 13; S.M.A.K. + MSK  
€ 20) 

•  korting voor: STU, PMeH, KIND, 60+, Lerarenkaart   
•  vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli van 10u tot 18u 

       STAM Stadsmuseum Gent   € 
   Vlaamse Meesters in Situ   i.s.m.: OKV 
•  STAM Stadsmuseum Gent, Godshuizenlaan 2, 

9000 Gent   1
•  info: STAM, 09 267 14 00, info@stamgent.be, 

stamgent.be   
Het kunstenparcours 'Vlaamse Meesters in Situ' richt 
van 1 juni tot 30 september 2019 de schijnwerpers op 
meesterwerken die nog op hun oorspronkelijke plek te 
bewonderen zijn en specifiek voor die plaats werden 
gemaakt. Er doen 45 kerken, kloosters en historische 
gebouwen mee. 

   'Vlaamse Meesters in Situ'  
 Het kunstenparcours 'Vlaamse Meesters in Situ' van 
OKV richt deze zomer de schijnwerpers op meester-
werken die nog op hun oorspronkelijke plek te bewon-
deren zijn en specifiek voor die plaats werden ge-
maakt. Kom kijken naar de muurschilderingen in de Bij-
lokeabdijrefter in het STAM.  
•   prijs: €8 (Zie website voor alle tarieven met kortin-

gen) 
•  korting voor: STU, KIND, 60+, Gentenaars   
•  vr. 19 t.e.m. di. 23 juli en do. 25 t.e.m. zo. 28 juli 

van 10u tot 18u 

         Het verhaal van Gent        
 De vaste tentoonstelling van het STAM is 'Het verhaal 
van Gent'. Een chronologisch circuit neemt je mee op 

reis door de tijd en maakt de vele lagen van de stad 
leesbaar voor iedereen.  
•   prijs: €8 (zie website voor alle tarieven met korting) 
•  korting voor: STU, KIND, 60+, Gentenaars   
•  vr. 19 t.e.m. di. 23 juli en do. 25 t.e.m. zo. 28 juli 

van 10u tot 18u 

     Rondleiding: 'Het verhaal van Gent'
   

 Het STAM organiseert tijdens de Gentse Feesten 
2019 dagelijks een rondleiding doorheen 'Het verhaal 
van Gent' waar iedereen kan op intekenen. In het 
Gents! Neem een onvergetelijke duik in de geschiede-
nis van Gent onder de deskundige leiding van een er-
varen gids.  
•    reservaties: go.stad.gent/stam, 09 210 10 10, 

go.stad.gent/stam  
•  prijs: €5 (je STAMtoegangsticket (volgens de gelden-

de tarieven, zie website STAM) + € 5 voor de rond-
leiding) 

•  korting voor: STU, KIND, 60+, Gentenaars   
•  za. 20 t.e.m. di. 23 juli en do. 25 t.e.m. zo. 28 juli 

van 14u tot 15u30 

     Zondagsrondleiding: Het kloosterleven 
in de Bijlokeabdij        
 Laat je in 'Het kloosterleven in de Bijlokeabdij' meevoe-
ren naar de wereld van de middeleeuwse cisterciënzer-
zusters. Zowel binnen als buiten, in de Bijlokeabdij en 
op de Bijlokesite. Een verhaal over de relatie tussen ar-
chitectuur en kloosterleven, over ruimtes en rites.  
•    reservaties: go.stad.gent/stam, 09 210 10 10, 

go.stad.gent/stam  
•  prijs: €5 (Je STAMtoegangsticket (volgens geldende 

tarieven zie website STAM) + € 5 voor de gids) 
•  korting voor: STU, KIND, 60+, Gentenaars   
•  zo. 21 juli van 11u tot 12u30 

       Thief in the night vzw  

•  info & reservaties: Yart / Tom Liekens in het Duivel-
steen - reservatie opening, info@yart.be, forms.gle/
YzdkkQopy8ACXhfK6    

 Tom Liekens   i.s.m.: Yart 
 Kunstenaar Tom Liekens (°1977) stelt tentoon in de his-
torische hallen van het Duivelsteen. Naast een selectie 
van oudere en recente grote schilderijen zijn ook voor 
het eerst drie gigantische theaterdoeken van wel 8 bij 
12m te bezichtigen!  
•  Duivelsteen (Hallen Duivelsteen), Geraard de Duivel-

straat 1, 9000 Gent 
•     vr. 19 juli vanaf 20u en za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 

14u tot 22u 

     Yart Publiek   i.s.m.: Yart 
 Zes jonge kunstenaars en een retrospectief van hun in-
stallaties in de tuin van het Duivelsteen worden voorge-
steld in een slotexpo. Het resultaat ziet u op een unieke 
plek; de historische crypte van het Duivelsteen, voor 
deze gelegenheid uitzonderlijk opengesteld voor het 
publiek.  
•  Duivelsteen (Historische crypte Duivelsteen), Ger-

aard de Duivelstraat 1, 9000 Gent 
•     vr. 19 juli vanaf 20u en za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 

14u tot 22u 

       Trefpunt Festival  
   Tentoonstelling 50 jaar Trefpunt: de 
bakermat van de moderne Gentse Feesten      
 i.s.m.: Triodos Bank 
 Het Trefpunt Festival tijdens de Gentse Feesten op het 
Walter De Buckplein en het Baudelohof viert z'n 50e 
editie. Deze tentoonstelling geeft inkijk in de rijke ver-
zameling affiches, programma's, foto's en 
filmfragmenten sinds 1970.  
•  Triodos Bank, Steendam 8, 9000 Gent   1
•  info: Trefpunt, 09 225 36 76, info@trefpunt.be, 

trefpuntfestival.be  
•    vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli van 9u tot 13u en van 14u 

tot 17u 

       Vrienden van de Plantentuin - 
Gent   € 

•  Plantentuin Universiteit Gent, Ledeganckstraat 35, 
9000 Gent   1

•  info: Vrienden van de Plantentuin - Gent, 
0497 84 88 82, fcobbaut@scarlet.be, 
www.plantentuin-gent.be    

 Rondleiding met gids in Plantentuin 
Universiteit Gent. Bloemen, bijen, 
bestuiving, bloemplanten.      
 Tijdens deze wandeling zijn bloemen de vedettes. We 
tonen hoe ze verleiden, misleiden, belonen en vernufti-
ge technieken bezitten voor de afgifte van stuifmeel. 
Hun enige inzet is de zorg voor een succesvolle repro-
ductie. 
•    za. 20 juli van 14u30 tot 16u 

     Avondrondleiding met gids in 
Plantentuin Universiteit Gent.      
 Wandeling waarbij je de mooiste plekjes van de Plan-
tentuin zal zien. Bij valavond, de serren zullen ook ver-
licht zijn wat een zeer speciale sfeer schept. Ontspan-
nende tijd vlak voor een drukke periode. 
•    za. 20 juli van 20u tot 22u 

     Rondleiding met gids in Plantentuin 
Universiteit Gent.      
 Een rondleidinge in den botanieken hof van den unief. 
Met nen gids die gents klapt. Schuune blome, grute bu-
me, wijze planten, goeie sfeer, en ge leert misschien 
nog wa. Af komen en meedoen, achteraf kunde den 
dust lessen 
•    zo. 21 juli van 14u30 tot 16u 

     Rondleiding met gids in Plantentuin 
Universiteit Gent. Weet wat je wiedt.      
 Onkruid vergaat niet? Onkruid bestaat niet? 'Wilde’ of 
'verwilderde’ planten? En wat doen we met de exoten? 
Deze rondleiding probeert een antwoord te geven op 
deze 'netelige’ kwesties. 
•    ma. 22 juli van 14u30 tot 16u 

     Rondleiding met gids in Plantentuin 
Universiteit Gent. 'Een blad is een 
blad... is een blad...is een      
 We stellen ons de bladeren van planten gewoonlijk 
voor als 'platte organen' die naargelang de plant, 
groot of klein zijn, lang of kort, dik of dun, breed of 
smal, met of zonder insnijdingen… Waar zijn die bla-
deren bij naaldbomen en cactussen en vleesetende 
planten? En de rest? 
•    di. 23 juli van 14u30 tot 16u 

     Rondleiding met gids in Plantentuin 
Universiteit Gent. Invasieve planten.      
 Net zoals men in huis soms te maken heeft met onge-
wenst bezoek vanuit het dierenrijk zijn er in de tuin 
planten die zichzelf ongevraagd installeren door uit-
zaaien of andere technieken. Is dit on-kruid? Hoe krijg 
je het? Hoe geraak je ervan af? Wij geven een kijkje 
achter de plant 
•    wo. 24 juli van 14u30 tot 16u 

     Rondleiding met gids in Plantentuin 
Universiteit Gent. Planten voor mensen.      
 Planten hebben de mens niet nodig. Maar de mens kan 
niet leven van de liefde en de hemelse dauw. Hij ge-
bruikt de plantenwereld om te leven en voor veel meer 
dan voeding. Kleding, medicijnen, bouwmateriaal, ge-
notsmiddelen en nog veel meer vinden hun basis in de 
planten. 
•    do. 25 juli van 14u30 tot 16u 

     Rondleiding met gids in 
Plantentuin Universiteit Gent. Een 
bladlezing van boeketten.      
 Bloemen spelen de hoofdrol in een boeket maar komen 
pas goed tot hun recht in een omkadering van decora-
tieve bladeren. Ontdek met ons de bijzondere kenmer-
ken van een assortiment bladplanten die excelleren in 
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vorm en kleur en hierdoor een bijdrage leveren aan 
een harmonieus boeket 
•    vr. 26 juli van 14u30 tot 16u 

     Rondleiding met gids in Plantentuin 
Universiteit Gent. Natte voeten      
 De meeste planten houden er niet van om met hun wor-
tels in het water te staan, waterplanten hebben daar 
geen last van want ze zijn aangepast aan het waterle-
ven. Tijdens deze rondleiding bekijken we diverse oe-
ver- en waterplanten en bespreken we hun typische 
kenmerken. 
•    za. 27 juli van 14u30 tot 16u 

     Matinée Rondleiding met gids in 
Plantentuin Universiteit Gent.      
•  Korte mooie leerrijke rondleiding in de Plantentuin 

van de Universiteit Gent, bnadien praten we gezellig 
bij met een glaasje en een hapje. Maximaal 45 deel-
nemers. Vlug inschrijven is de boodschap.  

•  reservaties: Ferdinand Cobbaut, 0497 84 88 82  
•  prijs: €10 
•    zo. 28 juli van 11u tot 13u 

       Vroemvroem vzw  
   Malem Street art Project     
 i.s.m.: Ingegno Maker Space, 
scholen en buurt 
 MSaP is een gratis straatkunsttentoonstelling in de 
Gentse wijk Malem (Brugse Poort) van juli t.e.m. sep-
tember. Het thema dit jaar is robots en automatisering. 
Overal langs de Herdenkingslaan, het Heldenplein, de 
kerk en de Zesseptemberlaan verschijnen robots en 
machines. 
   Zoektocht 'Iedereen Robot' 
 i.s.m.: Stad Gent, Vlaamse 
Gemeenschap en Nationale Loterij 
 Een gekke interactieve zoektocht in de mooie rustige 
wijk Malem in het kader van openluchtexpo van het 
MSaP (thema robots). De dagelijkse zoektochten kun-
nen beginnen vanaf 14h aan Heldenplein 22 (start-
punt) en duurt ongeveer uur. Voor jong en oud. Met 
randanimatie.  
•  Koen Vromman, Heldenplein 22, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: vroemvroem vzw, 

0485 91 02 38, koen.vromman@gmail.com, 
www.msap.be  

•    vr. 19 t.e.m. do. 25 juli en za. 27 t.e.m. zo. 28 juli 
van 14u tot 17u 

           Theater  
  't Gents Cabaret vzw   € 
   Revue Festival      
 Een twee uur durende show met sketches gebracht 
door Christian Bellecoste-Carine De Clercq-Ronny Ver-
maerken-Frank Van Steenbrugge. Zang: Petra en Kris 
Castelijns. Showballet Jumelle. Muzikale omlijsting: 
Ronny Marino en Rudy Callewaert. Klank en licht: Alex 
Lootens.  
•  Centrum Seleskest, Sint-Salvatorstraat 38, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: 't Gents Cabaret, 

0472 29 30 87, tgentscabaret@hotmail.com, 
gentscabaret.be  

•    prijs: €20 (Deuren open 1 uur voor aanvang) 
•  za. 20 juli, wo. 24 juli en za. 27 juli van 20u tot 22u30  

en do. 25 t.e.m. vr. 26 juli van 15u tot 17u30
•    prijs: €40 (Stoverij met frietjes à volonté + 

Revue Festival - Deuren open 1 uur voor aanvang) 
•  zo. 21 juli en zo. 28 juli van 12u30 tot 17u30   

       Act-it Theater Producties   € 
   De Teef en de Beer ( Anton Tsjechov 
- bewerking van "De dame met 
het hondje" en "De Beer" )      
 Een bankier heeft een overspelige affaire met een jon-
ge vrouw die hij ontmoet tijdens zijn vakantie in Jalta. 
Hij ervaart dat zijn leven zich in twee werelden af-
speelt. Beiden ontmoeten elkaar opnieuw in het theater 
in Moskou. Hoe moet het nu verder? Is er een uitweg?  
•  Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: Theater Tinnenpot, 

09 225 18 60, info@tinnenpot.be, 
www.tinnenpot.be  

•  prijs: €15 
•    ma. 22 juli, wo. 24 juli en vr. 26 t.e.m. za. 27 juli 

van 19u30 tot 21u en zo. 28 juli van 17u tot 18u30 

       Art Projects Pieterpauwel   € 
   'Teruggevonden! De kluts van Veerle Luts- 
vervolg op 'de verloren kluts van Veerle Luts’      
 i.s.m.: het ES-battement 
 Komiek en, omwille van de komiek, ook een dosis tra-
giek. Dit vooral door de reacties op het eeuwige en 
universele sprookje van het seksleven. De trouvailles 
van Verbelen zijn goud waard : gehuld in de huid van 
Veerle Luts en de regie van Anton Cogen.  
•  Lokaal, Brabantdam 100, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €15 
•    za. 20 juli en ma. 22 t.e.m. za. 27 juli van 20u tot 

21u en zo. 21 juli en zo. 28 juli van 15u tot 16u 

       Ashras Magic Productions vzw   € 

 Janis 'Manoeuvre n° 52' - Vingervlugge 
nonsens en andere curiositeiten!      
 Wanneer de liefde voortkomt uit desillusie en de wille-
keur van de kaarten geen onderscheid maakt tussen or-
de en chaos, blijkt de waarheid gelogen en de leugen 
waar te zijn. Een 45 min. durende surrealistische voor-
stelling, waar je wordt ondergedompeld in een illu-
sie...  
•  House of Mysteries - Het Magisch Moment tijdens de 

Genste Feesten - 50m van Gravensteen, Jan Boter-
manstraat 2,, 9000 Gent   1

•  info & reservaties: House of Mysteries - Het Magisch 
Moment tijdens de Gentse Feesten - 50 m van Gra-
vensteen, 0475 35 63 47, 
info@houseofmysteries.be, 
www.houseofmysteries.be  

•  prijs: €10 (Voorstelling geschikt vanaf +12jaar) 
•    za. 20 t.e.m. ma. 22 juli en wo. 24 t.e.m. za. 27 juli 

van 22u tot 22u45 en zo. 21 t.e.m. di. 23 juli van 
16u tot 16u45 

       Atlandis vzw - Synchronettes 
Showteam   € 
   Aquafollies      
 In Aquafollies ontmoeten Hollywood en het Verre Oos-
ten elkaar op een reis die jong en oud zal betoveren! 
Dit unieke en wervelende spektakel neemt je mee naar 
vervlogen jaren van dans, waterballet, parels, pluimen 
en pailletten, zowel op, in en rond het water.  
•  Zwembad Van Eyck, Veermanplein 1, 9000 Gent 
•    info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €6.00-€12.00 
•  korting voor: KIND, 60+   
•  za. 20 juli van 17u tot 18u15 en van 19u tot 20u15 

       Based on Stage vzw   € 
   Is dit nu later      
 Twee koppels brengen samen de avond door. Een eten-
tje met de buren. Gewoon en alledaags. Of is het meer 
dan dat? Intriges, bekentenissen, frustraties, lachen, 

huilen, zingen, dansen en kussen. En altijd die ene 
vraag: is dit nu later?  
•  Zaal Nova, Sint-Bernadettestraat 132, 

9040 Gent   1
•  info & reservaties: vzw Based on Stage, 

0478 59 91 47, basedonstage@gmail.com, 
www.basedonstage.be  

•  prijs: €15 (adk) 
•  vvk: €13 (Voorverkoopmomenten via 

basedonstage@gmail.com) 
•    vr. 26 t.e.m. zo. 28 juli van 20u tot 22u 

       Compagnie Cecilia   € 
•   info & reservaties: Compagnie Cecilia, 

09 223 53 82, marc@compagnie-cecilia.be, 
www.compagnie-cecilia.be/nl/tickets    

 De broers Geboers        
 i.s.m.: De Centrale 
 Vintage Arne Sierens met Marijke Pinoy, Sebastien De-
waele, Tom Ternest, Wouter Bruneel en Wim Willaert. 
Hilarisch, maar ook aandoenlijk. 20 jaar na de eerste 
voorstelling heeft het stuk nog niets aan actualiteit inge-
boet. Pijnlijk, maar ook hartverwarmend.  
•  De Centrale, Kraankinderstraat 2, 9000 Gent   1
•  prijs: €18 (€16 (-26) / €3,6 (UitPAS met kansenta-

rief)) 
•  korting voor: STU, KIND, UitPAS met kansentarief   
•  vr. 19 t.e.m. di. 23 juli van 19u tot 21u10 

     Marinus        
 i.s.m.: DOK 
 Voor Marinus duiken acteur Sebastien Dewaele en mu-
zikant Peter Bultink in de zo goed als vergeten Oos-
tendse kapersgeschiedenis. Marinus is een heerlijk 
meeslepend verhaal over deze periode.  
•  DOK, Koopvaardijlaan 2, 9000 Gent   1
•  prijs: €18 (€16 (-26) / €3,6 (UitPAS met kansenta-

rief)) 
•  korting voor: STU, KIND, UitPAS met kansentarief   
•  do. 25 t.e.m. zo. 28 juli van 19u tot 20u45 

       DeadPoet vzw  
   Red with blue spots (experimental 
theatre performance)      
 This performance focusses on identity and communica-
tion. The difficulty of communicating directly and the 
importance of providing written proof of one's identity 
are key elements. 8 protagonists are present. Their in-
dividual lines are doubled and expanded by the 
others.  
•  Nucleo Projectruimte, Lindenlei 38, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: www.deadpoetvzw.com, 

0497 83 18 75, sabine.martens@gmail.com  
•    za. 20 t.e.m. zo. 21 juli van 20u tot 22u 

       Dreidekkerproducties vzw   € 

•  info & reservaties: 3dekker, 09 324 06 50, 
info@noelfack.be, www.noelfack.be    

 Film over Nico Lenny met live optreden 
Danny Sinclair        
•  filmclub Ovaki, Ham 139, 9000 Gent  
•     vr. 19 juli en vr. 26 juli vanaf 19u30 en ma. 22 

t.e.m. di. 23 juli vanaf 14u30 
     Fieste op 't ieste        
 Variétéshow met humor, sketches, zang, dans door De 
3dekkers van Noël Fack en Charlène in samenwerking 
met Chatteloe, miss Travestie 2017 , het levende be-
wijs dat travestie, Gentse humor en café-chantant per-
fect samen gaan. Nieuw: Liesje Lenny zingt liedjes van 
haar papa Nico.  
•  Theaterzaal Dienstencentrum Ledeberg, Ledeberg-

plein 30, 9050 Ledeberg   1
•  prijs: €15 
•  vvk: €13 ( € 5 ) 
•  korting voor: KIND, reseveringen   
•  za. 20 juli en di. 23 t.e.m. wo. 24 juli vanaf 19u30 

en zo. 21 juli en za. 27 t.e.m. zo. 28 juli vanaf 
14u30 
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       Frank Cools   € 
•   Kapel van De Refuge, Coupure Links 275, 

9000 Gent   1
•  reservaties: vzw Het Rondeel, 0486 90 06 85, 

frankcools2019@hotmail.com, www.frankcools.be    

 Sprookjes van Bomans      
 Meesterlijk zijn ze, bijzonder geestig, tijdloos en troos-
tend: de sprookjes van Godfried Bomans. En niemand 
kan ze beter vertellen dan Frank Cools. Op een uitgele-
zen plek zegt en zingt hij van verlangen, dood en lief-
de. Alleen voor grote en verstandige mensen. Uiter-
aard. 
•  prijs: €12 
•    vr. 19 t.e.m. zo. 21 juli en do. 25 t.e.m. zo. 28 juli 

van 20u tot 21u10 

     Beatrijs (herneming van deze 
prachtige middeleeuwse vertelling, 
advies: Tania Van der Sanden)      
 Een jonge non verlaat het klooster om haar jeugdliefde 
te volgen. Maar de wereldse minne blijkt van korte 
duur… Een verhaal vol ontrouw, trouw, berouw en ge-
nade. Uit de pers: 'Fascinerende voorstelling: goed ge-
timed, guitig, subtiel. En vergeten we de hemelse ge-
zangen niet!' 
•  prijs: €12 
•    ma. 22 t.e.m. di. 23 juli van 20u tot 21u10 

       Gent Watertoerist bvba   € 
   Theater langs het water      
 i.s.m.: Theater- en Filminstituut Brouns Gent 
 Per open boot worden toeschouwers naar de acteurs 
op kade gebracht; opgesteld op verschillende plaatsen 
langs de Leie, Ketelvest en Nederschelde. Onderweg 
geniet men van een drankje en hapje aan boord.  
•  Aanlegsteiger Gent-Watertoerist, Graslei, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: Gent-Watertoerist, 09 269 08 69, 

info@gent-watertoerist.be, www.gent-watertoerist.be  
•  prijs: €12 (inclusief hapje en drankje) 
•    za. 20 t.e.m. zo. 21 juli en za. 27 t.e.m. zo. 28 juli 

van 11u tot 12u15 en ma. 22 t.e.m. vr. 26 juli van 
18u tot 19u15 

       K.M. De Melomanen   € 

 Ons politie in positie op 
d'expositie      
 Een dolle komedie van Romain Deconinck. Een Gentse 
familie gaat naar Expo 58 om van alles te genieten.  
•  Auditorium 61, Onderbergen 61, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: K.M. De Melomanen (tss. 14.00u 

- 20.00u), 0477 80 38 09  
•  prijs: €12 
•  korting voor: KIND   
•  za. 20 t.e.m. di. 23 juli en do. 25 t.e.m. za. 27 juli 

van 19u30 tot 22u30, wo. 24 juli van 15u tot 18u 
en zo. 28 juli van 16u tot 19u 

       Klein Festijn   € 

•  info:     reservaties: klein venijn, 0487 40 04 10, 
kleinvenijn@kleinfestijn.be, www.kleinfestijn.be/
kleinvenijn    

e n wie hier is moet er niet per se 
zijn - ROTBEEST (collectief)      
 i.s.m.: Klein Venijn festival 
 Een vertelling over zes figuren die ooit ergens zijn aan-
gekomen. Ze zijn vergeten(en) dat ze ooit daar zijn 
blijven plakken dat ze ooit zijn moeten opnieuw begin-
nen en dat ze aan het rotten zijn. Of misschien waren 
ze al rot.’   Regie: Loes Swaenepoel ( Collega's 2.0)  
•  Lakenmetershuis (Theaterzaal), Vrijdagmarkt 30-32, 

9000 Gent 
•   prijs: €10,50 (Basisprijs kassa) 
•  vvk: €9,50 (Basis vvk) 
•    zo. 21 juli vanaf 20u30 

     Par Hasard 2      
 i.s.m.: Klein Venijn festival 
 Theatermaaksters Mira Bryssinck en Laura Vroom nodi-
gen onder de noemer van ‘Par Hasard’ andere ma-
kers, performers en muzikanten uit om een work-in-pro-
gress te delen met een publiek. Van tekst tot gesprek, 
van scène tot salto en lied…  
•  Lakenmetershuis, Vrijdagmarkt 30-32, 9000 Gent 
•     za. 27 juli vanaf 19u30 

       Koen Crucke / Luk De Bruyker   € 

 "Revue"        
 Een muziekspektakel met revueliedjes van de voorbije 
100 jaar en tegelijk een knipoog naar de iconen uit het 
Gentse Volkstoneel. Koen Crucke, sopraan Anne De 
Prest en Luk De Bruyker (die andermaal in de huid van 
Romain Deconinck kruipt) worden begeleid door een 
live orkest.  
•  Minardschouwburg, Romain Deconinckplein 2, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: Minardschouwburg, 

09 267 28 28, info@minard.be  
•  prijs: €17 
•    zo. 21 t.e.m. vr. 26 juli van 11u tot 12u30 

       Les Folles de Gand   € 
   Travestieshow Les Folles de Gand      
 Reeds 21 jaar weten wij ons publiek te verrassen met 
een wervelende show vol glitter, glamour & humor. 
Show met klassiekers en meezingers! De groep wordt 
dit jaar versterkt door de Gentse cabaretière Carine 
Stevens die nieuwe sketches speelt.  
•  PC Reinaert , Reinaertstraat 28, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: Centrum Reinaert, 

0496 60 97 78, lesfollesdegand@hotmail.be  
•    prijs: €25 
•  za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 20u30 tot 23u15 
•    prijs: €45 (Show + BBQ à volonté) 
•  zo. 21 juli en zo. 28 juli van 12u tot 17u30 

       Les Quatre au Quai   € 

 Entre les Lignes (try-out)      
 i.s.m.: Feestzaal Cocteau 
 Met veel claxons et sonnettes kondigen we onze 3e 
voorstelling aan. 4 Gentse acteurs varen naar des 
Quais divers en zingen de Franse chansons de vos rê-
ves! Embarquez en feest gewoon mee. Is't theater? Is't 
cabaret? t' Is geestig, ontroerend en artisanaal!18 juli 
20h30 pre-tryout!  
•  Feestzaal Cocteau, Jan Palfijnstraat 17, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €15 
•  korting voor: WRKL, STU, PMeH, KIND   
•  za. 20 t.e.m. di. 23 juli van 15u tot 16u20 en zo. 21 

juli en di. 23 juli van 20u30 tot 21u50 

       Pascale Platel   € 

 Populier        
 Ik had een pantser en ik was daar heel blij mee, het 
had mij meermaals gered in mijn leven. Op een be-
paald moment werd ik te groot voor mijn schild en ik 
besloot het van mij af te smijten. Wist ik veel dat mijn 
nieuwe huid tijd nodig had om uit te harden... Amai 
mijne frak.  
•  Bij 'De Vieze Gasten, Haspelstraat 31, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: Bij' De Vieze Gasten, 

09 237 04 07, dvg@deviezegasten.org, 
www.deviezegasten.org  

•  prijs: €14 
•  korting voor: WRKL, STU, PMeH   
•  di. 23 t.e.m. za. 27 juli van 20u30 tot 21u30 en zo. 

28 juli van 15u tot 16u 

       Paul Goossens Producties   € 
   Paul Goossens      
 Aan alle mooie liedjes komt een einde (aan alle lelijke 
gelukkig ook). Paul Goossens neemt afscheid met een 
terugblik op 20 jaar Gentse Feesten. In "KIERKIERWE-
RE" keert hij terug in de tijd en brengt de meest hilari-
sche momenten. Voorstellingen in openlucht bij warm 
weer.  
•  Sint-Barbaracollege, Savaanstraat 118, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: € 9, reservatie inbegrepen. 
•    za. 20 juli en ma. 22 juli vanaf 17u, za. 20 t.e.m. 

zo. 21 juli en di. 23 juli vanaf 20u en zo. 21 t.e.m. 
ma. 22 juli vanaf 11u 

       Poemtata   € 
   Poematata & de Gentse Feesten 
2019: Massastrandingen      
 Massastrandingen is een theatervoorstelling op tekst 
van Moya De Feyter, over het klimaat en de relatie tus-
sen de mens en de oceaan. Een mix van poëzie, ver-
haal en dialoog. Vooraf reserveren niet nodig.  
•  Poëziecentrum, Vrijdagmarkt 36, 9000 Gent   1
•  prijs: €3 
•    do. 25 juli van 15u30 tot 16u45 

       Sissie Parker & Kevin Travestie-
show   € 

 Sissie Parker & Mister Kevin: The Ball Of 
Them All! Travestieshow!      
 Travestie/Drag, met glitter, pluimage en een vleugje 
humor. Dit jaar met 4 travesties, 1 drag King, 1 enter-
tainer en 2 echte vrouwen. Dit alles wordt ondersteund 
door een dansduo. Deze 8 artiesten + dansers geven 
het beste van zichzelf in een 2-uur durend niet te mis-
sen spektakel!  
•  Pop-Up Zaal: Kefto, Frans Van Ryhovelaan 172, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: Kefto, 0479 01 14 75, 

Kefto@outlook.be, www.sissieparker.be  
•  prijs: €15 (Inkom) 
•  korting voor: KIND   
•  za. 20 juli, ma. 22 juli, wo. 24 juli en vr. 26 juli van 

20u tot 23u en zo. 28 juli van 18u tot 21u 

       TAPTOE's erf   € 
   "BLAUW ende TROUW" een verzweegene 
Gents drama      
 i.s.m.: Wim Claeys (hofnar), Peter 
Van Haelter en Luk De Bruyker 
 Zaki De Waele en Luk De Bruyker (geschiedschrijvers) 
schreven een poletieke farce voor acteurs en een pa-
pierentheater. Wat gebeurde er in Gent nadat Keizer 
Sjoarel de Gentenaars veroordeelde. Alle gelijkenissen 
met het huidig politiek klimaat is louter toevallig.  
•  Zilverhof (afspraak De donkere Poort in het Prinsen-

hof), 9000 Gent 
•    reservaties: VZW Uitbureau Gent, 09 233 77 88, 

www.uitbureau.be  
•  prijs: €20 (reservatierecht inbegrepen) 
•    vr. 19 t.e.m. wo. 24 juli van 21u30 tot 23u30 en zo. 

21 t.e.m. wo. 24 juli van 17u30 tot 19u30 

       TG de LINK   € 

 G>LINK>T festival     
 i.s.m.: CforU vzw, Stad Gent, NTGent, 
Het Eenzame Westen Theatermakery 
 Tien dagen lang bezet TG de LINK het Arcatheater aan 
de voet van het Gravensteen. Theater, comedy, muziek 
en veel bekende artiesten in combinatie met het mooi-
ste terras van Gent. Dat mag u niet missen!  
•  NTGent Arca, Sint-Widostraat 4, 9000 Gent 
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•    info & reservaties: Tickets Gent, 09 225 01 01, 
info@ticketsgent.be, ticketsgent.be  

   Het VUIL concert 
 i.s.m.: CforU vzw 
 Openingsconcert vol vuile liedjes en pikante teksten 
waar u rode oortjes van krijgt! Met o.a. Wim Claeys, 
Raf Walschaerts, Bert Verbeke, Mathias Sercu, Evelien 
Van Hamme (Dertigers), Eva Mouton en verrassingsop-
tredens van andere bekende/bevriende artiesten! Ex-
clusieve avond! 
•  prijs: €11 
•    za. 20 juli van 20u tot 23u 
     Vrijen met dieren 
 i.s.m.: CforU vzw, Stad Gent, NTGent 
 Tragikomedie van Stany Crets over Theo en Norma, 
wiens huwelijksleven volledig uitgeblust is. Dé hit van 
Gentse Feesten 2018, herneming wegens succes! Met 
Bert Verbeke, Joke Emmers/Leen Dendievel, Debbie 
Crommelinck, Jef Hoogmartens en Bram De Win, te 
zien in NTGent Arca! 
•  prijs: €16 (€14) 
•  korting voor: STU, PMeH, 60+   
•  zo. 21 t.e.m. ma. 22 juli en wo. 24 t.e.m. vr. 26 juli 

van 20u tot 21u30 en ma. 22 juli van 16u tot 17u30 

     Nachtgasten 
 Acteurs krijgen een verhaal en een rol,een geheim en 
anderhalf uur de tijd! Een voorstelling compleet geïm-
proviseerd! Met Maaike Cafmeyer, Mathias Sercu, 
Debbie Crommelinck, Bert Verbeke en Jef Hoogmar-
tens. Een succesvol concept uit Nederland, exclusief 
hier te zien! 
•  prijs: €16 (€14) 
•  korting voor: STU, 60+   
•  di. 23 juli van 20u tot 23u 

     Welcome to fabulous Leenane 
 i.s.m.: CforU vzw, Stad Gent, NTGent, 
Het Eenzame Westen Theatermakery 
 TG de LINK en Het Eenzame Westen Theatermakery 
slaan de handen in elkaar voor een Leenane-theater-
marathon, vergezeld van een hapje en drankje. Met 
Robrecht Vanden Thoren, Tom Ternest, Mathias Sercu, 
Lien De Graeve, Debbie Crommelinck, Bert Verbeke, 
Jef Hoogmartens, Tim David. 
•  prijs: €28 
•    za. 27 t.e.m. zo. 28 juli van 18u30 tot 23u 

         Theater Box   € 
•   Theater Box, Pijndersstraat 16, 9000 Gent 
•    info & reservaties: Theater Box, 0486 65 19 00, 

info@theaterbox.be    
 Boven Gent rijst   i.s.m.: Narrare 
 Het absurde leven van mensen die aan de rand van de 
maatschappij staan. Een rommeltje van plezier, ver-
driet , spanning en onbegrip. Het is lachen met Godot, 
die blijkbaar al jaren in Gent woont en nog lang op 
zich zal laten wachten. 
•  prijs: €15 
•    vr. 19 juli en ma. 22 juli van 20u tot 21u20 
     Chuck      
 Theaterstuk door Tim Van Hoecke. Chuck verloor zijn 
broer op zijn elfde. Hij kreeg een gitaar om hem wat af 
te leiden. Hij vond een muziekgenre uit, trad veel op. 
Veel vrienden. Hij sukkelt met zijn gezondheid. Hij ver-
geet dingen. Er zit een tumor in zijn hoofd. Minder 
vrienden. 
•  prijs: €10 
•    za. 20 juli en vr. 26 juli van 23u tot 0u 
     Lijf   i.s.m.: kleine prettige stoornis 
 Cabaretvoorstelling met ons lichaam als rode draad. 
Het tintelt, rilt en grinnikt. Je kan er zo leuk mee spelen. 
Maar er komt ook vanalles uit en het heeft hier en daar 
een bult. Een hilarische voorstelling die onder uw vel 
kruipt. 
•  prijs: €10 
•    wo. 24 juli van 19u30 tot 21u30 
     Het einde van de wereld? Een try-out.      
 Steven Vromman, aka Low Impact Man, brengt zijn 
vierde eco-comedy show. Samen met het publiek gaat 
hij op zoek naar de schokken die ons deze eeuw zou-
den kunnen treffen. Een spannende blik op het komen-

de parcours van de mensheid met praktische tips en 
een verrassend hoopvol einde. 
•  prijs: €8 
•    vr. 26 juli van 17u tot 18u15 en van 20u tot 21u15 
     Stel!   i.s.m.: ScenePlay 
 Man ontmoet vrouw, vrouw ontmoet man. Aantrek-
king? Misschien. En zo af en toe: ja! En wat dan? On-
zekerheid? Extase? Frustratie? Een warm bad of een 
koude douche? Een aaneenschakeling van monolo-
gen, dialogen en zo af en toe wat rare kuren. 
•  prijs: €8 
•    zo. 28 juli van 17u tot 18u 

       Theaterplatform Gent vzw - 
Theater Scala   € 
•   Theater Scala, Dendermondsesteenweg 163, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: Theater Scala, 09 228 87 20, 

info@scalaplatform.be, www.scalaplatform.be    
 Edith & Simone      
 Dit muzikaal stuk is een evocatie van het leven van de 
beroemde chansonnière Edith Piaf, die al tijdens haar 
leven een legende werd. Het hele leven van Piaf wordt 
beschreven vanuit de ogen van haar stiefzus, Simone. 
Met live muzikanten en live gezongen! 
•  prijs: €19 (€17 - €16 - €13) 
•  korting voor: STU, KIND, 60+   
•  vr. 19 t.e.m. zo. 21 juli en vr. 26 t.e.m. zo. 28 juli 

van 15u tot 18u en van 20u tot 23u 

     Verkeerde hulp op de eerste hulp 
  
 “Verkeerde Hulp op de Eerste Hulp” is een doldwaze 
komedie die van de ene dolle situatie in de andere 
over gaat. Van het begin tot het einde zit ook deze ko-
medie vol grappen. 
•  prijs: €17 (€16 - €10) 
•  korting voor: STU, KIND, 60+   
•  ma. 22 t.e.m. do. 25 juli en za. 27 juli van 14u tot 

16u30, van 17u30 tot 20u en van 21u tot 23u30 

       Tinnenpot   € 
•   Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: Tinnenpot, 09 225 18 60, 

info@tinnenpot.be, www.tinnenpot.be 
 Margrietje, Tuupe Tegoare      
 i.s.m.: Margriet Bruggeman, 
Wendy Antoine, Luc Soens 
 Oef, één jaar heeft Margrietje zich onthouden, nu kan 
ze het niet meer houden! "Tuupe Tegoare" met haar 
dochter brengen ze u op het goede en slechte pad met 
teksten van wijlen Oswald Versyp. Luc Soens overgiet 
alles uitgebreid met zijn muzikale saus. Iedereen Tuupe 
Tegoare!  
•   prijs: €15 
•    vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli van 17u tot 18u15 
     Vrouwentongen veel culot      
 i.s.m.: De valse teefjes 
 De Valse Teefjes bezingen met veel culot de zon- én 
schaduwzijde van het hedendaagse vrouwenleven. 
Over de prille verliefdheid van een vijftigjarige puber 
als over de burn-out die ons boven het hoofd hangt, 
over artrose en pendelstress tot 'eindigen in Lochristi".  
•   prijs: €15 
•    vr. 19 t.e.m. za. 20 juli van 19u30 tot 20u45 en zo. 

21 juli van 15u tot 16u15 
     Tegen de groei      
 i.s.m.: Het verloren akkoord 
 Het Verloren Akkoord is een duo bestaande uit Sebasti-
aan Carron en Rutger Mathys. Ze brengen graag een 
divers aanbod van Nederlandstalige kleinkunst, Frans-
talige chansons en crooners/jazz.  
•   prijs: €10 
•    za. 20 juli en zo. 28 juli van 15u tot 16u30 
     KIES! Cyriel Buysse      
 i.s.m.: Jo Decaluwe 
 Jo Decaluwe heeft zich met zijn éénmanstoneel met 
werk van Cyriel Buysse in de loop der jaren een heel 
sterke reputatie opgebouwd. Bij het begin van de voor-

stelling krijg je de keuze uit 9 verhalen van Cyriel Buys-
se. De toeschouwers bepalen welk verhaal Jo zal bren-
gen.  
•   prijs: €15 
•    za. 20 juli en vr. 26 juli van 17u tot 18u15 
     The Return Of The Comeback      
 i.s.m.: Kamagurka en Herr Seele 
 " Weiger (nog steeds) te lachen met minderwaardige 
grappen, hoed u voor namaak en investeer in een Bel-
gisch product” Kamagurka & Herr Seele komen terug!  
•   prijs: €15 
•    za. 20 t.e.m. di. 23 juli van 21u30 tot 23u 
     Damiaan   i.s.m.: Tinnenpot 
 Een persoonlijke visie op deze man van inzet, geloof, 
moed,tegenslag en succes. Scherend langs historische 
feiten en interessante anekdotes, vertelt de gestorven 
Damiaan de gebeurtenissen vanuit zijn gevoelsleven. 
Indringend theater door Jo Decaluwe.  
•   prijs: €15 
•    zo. 21 juli en za. 27 juli van 11u tot 12u10 
     Purcell's DIDO and Aeneas      
 i.s.m.: OPERAminiatuur 
 Een compacte versie van de klassieker, met als doel 
opera te openen voor een breder publiek.. met jonge 
solisten van de Vlaamse Opera!  
•   prijs: €15 
•    zo. 21 juli en di. 23 t.e.m. do. 25 juli van 17u tot 

18u15 en vr. 26 juli van 15u tot 16u15 
     Van Reynaert en andere vossen      
 i.s.m.: vzw Verbaal - Frank Degruyter 
 "Reynaert" is het verhaal van een door en door slechte-
rik die alles en iedereen bedriegt, misbruikt, mishan-
delt, martelt en vermoordt."Van den Vos Reynaerde" is 
misschien wel "het leven zoals het is" in de wereld van 
de macht, de politiek en de misdaad. Geniet ervan !  
•   prijs: €15 
•    zo. 21 juli, di. 23 juli en do. 25 juli van 19u30 tot 

20u45 
     Joie De Trois   i.s.m.: Het verloren 
akkoord - Dragidoro - Glisssando 
 Een initiatief georganiseerd door 3 enthousiaste en ta-
lentvolle muziekgroepen die ontstaan zijn vanuit mu-
ziekschool Ars Musica. Een gemeenschappelijke 
droom om samen op de planken te staan, wordt werke-
lijkheid! Een wervelende mix van kleinkunst en lichte 
muziek.  
•   prijs: €10 
•    ma. 22 juli en za. 27 juli van 17u tot 18u30 
     Royaal Geflushed   i.s.m.: Christian Celini 
 Retteketet, het is zover! Christian Celini springt den die-
perik in, hoofd eerst, borst vooruit, zicht op onein-
dig,… En dit voor zijn allereerste SOLO voorstelling! 
Een Cabareteske/Stand-up vertelling waar ook al eens 
in gedanst mag worden, en liefst veel gelachen.  
•   prijs: €12 
•    ma. 22 juli van 19u30 tot 20u45 
     De Arbitraire tirannie van de liefde 
of wat daarvoor moet doorgaan.      
 i.s.m.: Verona Verbakel & Het Kartel 
 “De arbitraire tirannie van de liefde of wat daarvoor 
moet doorgaan” is een humoristische voorstelling over 
de onuitstaanbare willekeur van de liefde, die wordt 
benadrukt via persoonlijke & historische anekdotes.  
•   prijs: €9 
•    wo. 24 juli en za. 27 juli van 21u30 tot 22u30 
     Hartenvrouw   i.s.m.: Ireen Beke 
 Verhalen uit het leven gegrepen. Over beklijvende ont-
moetingen. Over loslaten en vinden wat je echt inspi-
reert. Over de magische band tussen generaties. En 
over de liefde. Ze schudt je levenskaarten, leest je ver-
langens en voedt je dromen. Haar lied is haar 
kracht....  
•   prijs: €12 
•    do. 25 juli en zo. 28 juli van 19u30 tot 21u 
     Rien que l'amour      
 i.s.m.: Karlijn Sileghem, Ad 
Cominotto en Ludo Vandeau 
 ‘Een avondprogramma. Verhalen en liederen. Recht uit 
het hart. Geen zeemzoeterigheid, geen goedkope co-
vers, geen plat entertainment. Een beetje echtheid in 
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een wereld vol fake’. Met Karlijn Sileghem, Ludo Van-
deau, Ad Cominotto, Lode Vercampt, Stijn Bettens en 
Ronald Dhaene.  
•   prijs: €15 
•    do. 25 t.e.m. vr. 26 juli van 21u30 tot 22u45 en za. 

27 juli van 17u tot 18u30 
     Pas de Trois   i.s.m.: Tg Wuivend riet 
 Pas de trois bekijkt de relaties van 2 echtparen. Wat 
niet weet, niet deert: Pour vivre heureux, vivons cachés. 
Tot een kinderwens, een zwangerschap, en een echt-
scheiding roet in het eten gooien.  
•   prijs: €15 
•    vr. 26 t.e.m. za. 27 juli van 15u tot 16u30 
     Oud ijzer   i.s.m.: TG Wuivend Riet 
 Zwarte komedie met Marilou Mermans in een zesdub-
belrol. Een beeld van een ijzeren generatie die vecht 
tegen het etiket grijze plaag. Want iedereen wil oud 
worden, maar niemand wil het zijn.  
•   prijs: €15 
•    vr. 26 t.e.m. za. 27 juli van 19u30 tot 21u 

       Toneelgezelschap Klokke   € 
   Bel Gonfio      
 Bel Gonfio is koning van het land Bella Gonfio. Hij is 
een simpele dictator met een zwak voor taalzuiverheid. 
De speechschrijver van de koning is in een impulsieve 
opwelling ontslagen net voor het jaarlijkse ‘woord aan 
de natie’ moet gericht worden. Bel Gonfio is in alle sta-
ten.  
•  Kring Sint-Paulus, Patijntjestraat 27, 9000 Gent 
•   prijs: €12 
•  vvk: €10 
•  korting voor: KIND   
•  do. 25 t.e.m. za. 27 juli vanaf 20u 

       Van Daele Compagnie vzw   € 

 De Verslunste Dahlia      
 Zulma en Fons hebben een patattenbedrijf in Oostak-
ker. Ze ziet het niet meer zitten en verplicht Fonds om 
alles te verkopen. Ze heeft via een rijke Gentenaar een 
frituur gekocht en gaat er garnalen en frieten verkopen. 
De buren zijn razend en maken Fons op om te blijven.  
•  De Buurtloods, Patrijsstraat 10, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €14 
•  korting voor: KIND, 60+, leden   
•  za. 20 juli, ma. 22 juli, do. 25 juli en za. 27 juli van 

19u30 tot 22u en zo. 21 juli, vr. 26 juli en zo. 28 juli 
van 15u tot 18u 

       Vernieuwd Gents Volkstoneel   € 

 Zakman      
 In het centrum van Gent, heeft in een bushokje een 
clochard zijn permanente intrek genomen. De reacties 
gaan van ergernis tot jolijt, tot de dakloze op een dag 
wordt aangerand en bestolen. Dàt gaat te ver, vinden 
sommigen. Het moest er wel van komen, zeggen ande-
ren.  
•  Minardschouwburg, Romain Deconinckplein 2, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: Ticketbalie Vooruit, 

09 267 28 28, info@vooruit.be, vooruit.be  
•    prijs: €18 
• vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli van 20u tot 21u30
•    prijs: €18 (Reservatie VGT via 

toegankelijkheid@stad.gent of 09 267 03 69 
•  zo. 28 juli van 15u tot 16u30  1

         vzw Gents Stroppentheater   € 

 Tijd-e-lijk        
 Komedie van Henk Debal in een regie van Patrick Wol-
ters. In “chateau Dujardin“ heeft Madeleine meer dan 
genoeg van haar man, de gepensioneerde wijnboer 
Monsieur Antoine. En andersom ! Er wordt een moord-

plan beraamd, zo zal die doodskist toch zijn nut bewij-
zen.  

•  Kring Heilig Hart, Heilig Hartplein 2, 
9040 Sint-Amandsberg   1

•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 
09 233 77 88, www.uitbureau.be  

•  prijs: €13 (€ 2,60 op vertoon van UitPAS kansenta-
rief) 

•  korting voor: kansentarief   

•  vr. 19 juli, zo. 21 t.e.m. di. 23 juli, do. 25 juli en za. 
27 t.e.m. zo. 28 juli vanaf 19u 

       Wim Claeys   € 
•   De Oogappel, Bisdomkaai 1, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be    

 Wim Claeys met Zwartzak      
 Wim Claeys vertelt, speelt en zingt met Zwartzak een 
‘coming of age’ waarin hij door zijn eigen verleden 
graaft. Als zoon van een SS'er en als kind gekneed 
door het militante Vlaams-nationalisme, blikt hij met 
weerzin, loutering en mildheid terug op zijn jeugd. 

•  prijs: €20 

•  korting voor: WRKL, STU   

•  vr. 26 juli van 21u30 tot 23u 

     Wim Claeys met De Zwanenzang 
van Karel Waeri      
 In deze cabaretvoorstelling vertelt cabaretier Wim 
Claeys het levensverhaal van de 19de eeuwse Gentse 
volkszanger Karel Waeri, die met kritische en vuile 
liedjes tegen alle schenen schopte. Ook tegen de ver-
keerde. 

•  prijs: €20 

•  korting voor: WRKL, STU   

•  zo. 28 juli van 21u30 tot 23u 

       Wim De Coninck   € 

   Wim De Coninck      
 Wim De Coninck maakt zijn debuut op de planken met 
'Den Boer op', een monoloog geschreven en geregis-
seerd door Paul Goossens. Gerard is gevraagd om de 
boerenstiel te redden. Met veel enthousiasme, maar 
niet steeds even verfijnd, kwijt hij zich van zijn taak.  

•  Sint-Barbaracollege, Savaanstraat 118, 
9000 Gent   1

•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 
09 233 77 88, www.uitbureau.be  

•  prijs: €9 

•    za. 20 t.e.m. di. 23 juli van 17u tot 19u 

         Varia  
  't Vizitfabriekske  

 10 Europese openluchtfilms 
(Van Alle Landen Thuis) 
 Elke dag van de Gentse Feesten wordt in de VIZIT-fa-
briek een ander Europees land in de kijker gezet, on-
der andere met een gratis openluchtfilm. Daarnaast 
zijn er thematische lezingen (zie: "Vertellingen"), en 
concerten (zie: "Concerten > divers"). 

  't Vizitfabriekske, Hof Ten Walle 1, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: VIZIT, 09 233 76 89, 

info@vizit.be, www.vizit.be  

•    vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli vanaf 22u30 

         Amsab-ISG   € 
   'k Peize in 't Gents, een documentaire 
over Luk De Bruyker door Juul 
Vandevelde        
 i.s.m.: Amsab-ISG met TAPTOE's 
erf en Cavalier Seul 
 Fotograaf/cineast Juul Vandevelde volgde acteur/pop-
penspeler Luk De Bruyker de hele Gentse feestweek 
2018, naar aanleiding van zijn 50-jarige carrière. De 
documentaire (45 min) is te zien in Amsab-ISG samen 
met een fototentoonstelling over de Gentse Feesten.  
•  Amsab-ISG (Publieksruimte), Bagattenstraat 174, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €5 
•    wo. 24 t.e.m. za. 27 juli van 15u30 tot 17u 

       BlinkOut vzw   € 
   Laden en Lossen     
 Tijdens de Gentse Feesten biedt BlinkOut vzw een aan-
bod van rust, midden in het feestgewoel. Een paar mo-
menten om tot jezelf te komen, om de Feesten nog be-
wuster, nog intenser te beleven!  
•  BlinkHuis, Vlaanderenstraat 53, 9000 Gent 
•    info & reservaties: BlinkHuis, 0473 24 81 69, 

emmeline@blinkout.be, www.blinkout.be/  
   Aanraken en (aan)geraakt worden 
 i.s.m.: Mireille Verplancke 
 Op een veilige, creatieve, speelse en vertrouwensvolle 
manier neem ik je mee in deze bijzondere wereld. Je 
bent zeer welkom met de duidelijke afspraak dat we 
niet uit de kleren gaan en het is ook geen massage 
workshop. Inschrijven via : 
mireille.lotusbloem@hotmail.com 
•  prijs: €25 
•    ma. 22 juli van 14u tot 17u 
     Stiltekamer 
 De Stiltekamer is een plek waar je even uit de stroom 
van activiteiten kan stappen en ruimte krijgt om stil te 
worden. Je kan er in alle rust genieten en opladen. Een 
prikkelarme, inspirerende plek voor beleving van stilte, 
ruimte, ritme, en dat midden de Gentse Feestenzone! 
•    ma. 22 t.e.m. vr. 26 juli van 14u tot 18u 

     Hartcoherentie 
 i.s.m.: Mola Movado 
 Wat is hartcoherentie? Welk effect heeft het op mijn li-
chaam en mijn stressgevoeligheid? Een inspirerende 
kennismaking met een eenvoudige ademhalingstech-
niek. Met hartcoherentie kan je je hart opnieuw op een 
gezonde manier laten kloppen en tot rust komen. 
info@molamovado.be 
•  prijs: €25 
•    ma. 22 juli van 14u tot 15u30 
     Handen uit de mouwen 
 Samen limonade, gembersap en tapenades maken. 
Laat je inspireren met gezonde lekkere tapenades en 
zelfgemaakte alcoholvrije apero's. We kokerellen sa-
men en sluiten af met de zelfgemaakte apéro en hap-
jes. De receptfiches mag je meenemen. 
•  prijs: €8 
•    di. 23 juli van 14u tot 16u 
     Op verhaal komen 
 i.s.m.: Boek van mijn Leven 
 Je autobiografie als bron van wijsheid We gaan aan 
de slag met herinneringen over je jonge jaren en fami-
lie. We beantwoorden enkele vragen, we zoeken her-
inneringen, ook een herinnering die laat zien wie we 
ten voeten uit zijn. Inschrijven via: 
evelinecoppin@gmail.com 
•  prijs: €35 
•    di. 23 juli van 14u tot 17u 
     Sprookjesworkshop 
 i.s.m.: Adinda Verbanck, Op verhaal komen 
 Omdat sprookjes duizenden jaren werden doorverteld 
is de beeldtaal zo bijgeschaafd dat we er ijzersterke 
archetypische beelden uit kunnen puren. Zij vormen 
een prachtig instrument om inzicht te brengen in ons in-
nerlijk leven. We gaan hiermee creatief aan de slag. 



naar keuze, maximum 1 bon per persoon

Bon voor 1 gratis shotje PETERMAN

Inwisselbaar bij de PETERMAN container (Korenmarkt) of aan de PETERMAN stand (Sint-Baafsplein).
Geldig tijdens de Gentse Feesten van 19/07 tem 28/07/2019.

Ons vakmanschap drink je met verstand.
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•  prijs: €30 
•    di. 23 juli van 14u tot 18u 
     De innerlijk reis- Shamanic Journey 
 i.s.m.: Adinda Verbanck, Op verhaal komen 
 De innerlijke reis brengt je in contact met je onderbe-
wuste weten. Daar ligt een schat aan wijsheid en in-
zicht die je in veel aspecten vooruit kan helpen. Deze 
methode is oeroud en werd decennia terug door 
de antropologen naar het Westen gebracht. 
adinda@opverhaalkomen.EU 
•  prijs: €30 
•    wo. 24 juli van 13u tot 17u 
     Cirkel We have the choice   i.s.m.: 
We have the choice vzw 
 Circles – Ervaren begeleiders organiseren sinds de 
aanslagen momenten van zinvol, verbindend samen-
zijn in Cirkel. Ze willen mee bouwen aan een cultuur 
van inclusie en begrip, machteloosheid ombuigen in 
kracht en mensen van hart tot hart te verbinden. 
circles@wehavethechoice.com 
•    wo. 24 juli van 14u tot 16u 

     Stiltemoment Silence for Peace 
 S4P organiseert ook dit jaar een grote sit-in in Gent.
Tijdens de Gentse feesten ervaren we al kort wat de 
kracht van stilte te midden van het tumult kan beteke-
nen voor jezelf en de omgeving. Duik mee in deze bij-
zondere ervaring. greet@waerbeke.be 
•    wo. 24 juli van 16u tot 17u 

     Sarah D'hondt & Bart Vervaeck 
 Zingen is brengen, delen…Passie! Bart Vervaeck is een 
bijzondere gitarist die in menig bezetting bezielt. Hij 
vergezelt chansonnière Sarah D'hondt sinds het prille 
begin doorheen haar parcours van kleine en grote dra-
ma's uit het Franse chanson. Wees welgekomen 
•  prijs: €10 
•    wo. 24 juli van 17u30 tot 18u30 
     Soulcollage   i.s.m.: Els Verstraelen 
 In een kleine groep van maximum 6 personen gaan we 
intuïtief op zoek naar foto’s die ons ‘roepen’. Daarmee 
maken we een collage op een kaart die we uiteindelijk 
gaan lezen. Elke kaart laat ons kennis maken met een 
stukje van onszelf. els_verstraelen@hotmail.com 
•  prijs: €20 
•    do. 25 juli van 14u tot 17u 
     Holistic Pulsing   i.s.m.: Mola Movado 
 Ontdek de kracht van zachtheid via een sessie Holistic 
Pulsing Een beleving waarbij je door zachte wiegbe-
wegingen en aanraking tot diepe ontspanning komt. 
Terwijl jij, gekleed op een massagetafel ligt, hoef je 
niets te doen. Je mag tot rust komen. 0472/770376 of 
info@molamovado 
•  prijs: €20 
•    do. 25 juli van 14u tot 18u, start om de 30 minuten, 

duur: 30 minuten 
     Begeleide meditatie en ademhaling 
 i.s.m.: Julie Hubrecht 
 Begeleide meditatie genaamd; Yoga Nidra of IREST 
Wil je graag een betere focus, meer energie en levens-
vreugde kom dan meevolgen. Graag een dekentje 
meenemenen, inschrijven via: 
yogametjulie@gmail.com 
•  prijs: €10 
•    vr. 26 juli van 14u tot 15u30 
     Systemisch lichaamswerk 
 i.s.m.: Els Verstraelen 
 Dat wat je in een opstelling vergroot tegenkomt in het 
veld, kan je terugvinden in het lichaam op een diepere 
laag. Via aandacht, aanraking en uitwisseling stem-
men we ons samen af op mogelijke blokkades of onge-
makken. Inschrijven via els_verstraelen@hotmail.com 
•  prijs: €25 
•    vr. 26 juli van 14u tot 18u, start om de 120 minuten, 

duur: 120 minuten 
     Milde Yoga   i.s.m.: Julie Hubrecht 
 Ontspannen, herstellen en loslaten staan centraal in de-
ze yoga vorm. Yoga is geen competitieve sport, het is 
innerlijke oefening gemaakt om meer bewustzijn, ge-
lijkmoedigheid en algemene tevredenheid te creëren. 
Graag een dekentje meenemen , 
yogametjulie@gmail.com 

•  prijs: €10 
•    vr. 26 juli van 16u tot 16u30 

     HIST 
 HIST brengt eigen liedjes en muziekjes. Een vleugje 
folk, een streepje ‘klassiek’ doorspekt met kleine verha-
len over de dingen des levens. HIST zijn Hilde en Stef 
Van Lysebettens. Soms een maatje meer. HIST brengt 
een greep uit het nieuwe programma. Om op smaak te 
komen. 
•  prijs: Vrije bijdrage tvv BlinkOut vzw 
•    vr. 26 juli van 18u tot 19u 

         Bluet bvba  
   100% lokale smaak       
 Blind geproefd! Kom en test je kennis over eetbare 
bloemen elke dag om 16:00 en win een boeket bio-
bloemen ter waarde van 30 euro! Durf jij het aan?   
•  Belfort/Lakenhalle (Sint baafsplein 11), 9000 Gent 
•     vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli van 16u tot 17u 

       Brabantdamkerk Protestants 
Gent-Centrum  
   Vouwen voor vrede!      
 i.s.m.: vzw Rodenbachfonds 
 Opzet is om 2 miljoen kraanvogeltjes voor vrede te 
vouwen en op 2 oktober naar het Ministerie van Defen-
sie te trekken met de vraag om te stoppen met ons be-
lastinggeld uit te geven aan dure gevechtsvliegtuigen 
en ander oorlogsmateriaal. In de kerk workshops 
'kraanvogels vouwen'.  
•  Brabantdamkerk, St. Kristoffelstraat 1, 9000 Gent   1
•    za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 14u tot 18u 

       Culturele Vereniging Pastoor Du 
Four vzw  
   Eucharistievieringen     
  Sint-Michielskerk, Sint-Michielsplein, 9000 Gent   1
   Concertmis met gospelkoor From Within 
 Eucharistieviering opgeluisterd door gospelkoor From 
Within uit Gent. 
•    za. 20 juli vanaf 17u30 

     Concertmis met Livinuskoor 
 Eucharistieviering opgeluisterd door het Livinuskoor uit 
Ledeberg. 
•    zo. 21 juli vanaf 10u30 

     Concertmis met Flauto Dolce 
 Concertmis opgeluisterd door het ensemble Flauto 
Dolce. 
•    za. 27 juli vanaf 17u30 

     Concertmis met Vlas Music Band 
 Eucharistieviering opgeluisterd door de Vlas Music 
Band. 
•    zo. 28 juli vanaf 10u30 

         Curieus Oost-Vlaanderen  
   Koer de France      
 "Den tour op den koer": de ideale activiteit om tot rust 
te komen en te genieten van de mooiste bergritten in de 
Tour, een frisse Ricard, goede franse kazen en een 
streepje live muziek. Onze jongste sportliefhebbers 
kunnen tussendoor traditionele volksspelen ontdekken. 
À bientôt!  
•  Koer de France, Speldenstraat 1, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: Curieus Oost-Vlaanderen, 

09 265 79 48, info.oost-vlaanderen@curieus.be, 
www.curieus.be/oost-vlaanderen  

•    wo. 24 t.e.m. za. 27 juli van 14u tot 20u 

       De Woendelgemse Leute   € 
   Café Chantant tijdens de Gentse 
Feesten       
  Feestzaal Sint Godelieve, Sint Godelievestraat 59, 
9032 Wondelgem   1
•  info & reservaties: De Woendelgemse Leute, 

0477 62 47 00, pebri@hotmail.com  

   Ontbijtbuffet gevolgd door Café Chantant 
•  prijs: €18 
•    za. 20 t.e.m. wo. 24 juli van 9u tot 10u15 
      Café Chantant met Jan en Hubert 
•    za. 20 t.e.m. wo. 24 juli van 11u tot 13u 

         Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

 Foor Vrijdagmarkt      
  Vrijdagmarkt  
•    info: Gentinfo, 09 210 10 10, gentinfo@stad.gent, 

stad.gent/gentinfo  
•    vr. 19 juli vanaf 19u en za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van-

af 14u 

     46ste Rondgang van de Gilde van de 
Stroppendragers en Keizer Karel Gent vzw      
 i.s.m.: De Gilde van de Stroppendragers 
en De Keizer Karel Gent vzw 
 Parcours: Gravensteen – Sint-Veerleplein – Kraanlei – 
Zuivelbrug – Grootkanonplein – Vrijdagmarkt – Kam-
merstraat – Belfortstraat – Botermarkt – Emile Braun-
plein – Klein Turkije – Korenmarkt Vleeshuisbrug - 
Sint-Veerleplein – Gravensteen.  
•  Centrum  
•     vr. 26 juli vanaf 20u30 

       Evangelische Kerk Gent  
   Pannenkoekennamiddagen      
 Gezellige pannenkoekennamiddagen voor jong en 
oud in een aangename sfeer. Mogelijkheid tot een 
goed geloofsgesprek. Met randanimatie, kleine boe-
kentafel en derde wereld-producten.  
•  Evangelische Kerk, Burgstraat 13, 9000 Gent   1
•    wo. 24 t.e.m. za. 27 juli van 14u tot 18u 

Een Strop op z’n Kop
Guy Broeckhove presenteert
Een live infotainment talkshow in “De lobby van het 
Ghent Marriott Hotel” op de Korenlei, in het hartje van 
Gent.Live met tal van bekende praat- en showgasten, 
het Gents Historisch Erfgoed, muziek en memorabele 
Gentse humor.Gratis toegang
• Ghent Marriott Hotel, Korenlei 10, 9000 Gent
• Za 20 t.e.m. zo 28 juli van 14u tot 16u 

       Filmclub OVAKI  
   Pietje Bollen   i.s.m.: Filmclub OVAKI 
 Pietje Bollen , de naam die Bobbejaan Schoepen gaf 
aan Roger van Cauwenbergh, 50 jaar muziekkant in 
het orkest de " Bobby Setter Band", moest alle sketchen 
voor zijn rekening nemen tijdens de optredens.  
•  OVAKI filmclub, Ham 139, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: OVAKI, 0478 78 48 28, 

sec.ovaki@gmail.com  
•    wo. 24 juli vanaf 19u30 

       Het Huis van Alijn  

 Te gast: Kantclub Sint-Katelijne        
 Kantclub Sint-Katelijne demonstreert haar kunnen in de 
binnentuin van het Huis van Alijn.  
•  Het Huis van Alijn, Kraanlei 65, 9000 Gent 
•    info: Huis van Alijn, 09 235 38 00, 

info@huisvanalijn.be, www.huisvanalijn.be  
•    zo. 21 t.e.m. zo. 28 juli van 10u tot 12u 

       Industriemuseum   € 
•   Industriemuseum, Minnemeers 10, 9000 Gent   1
•  info: Industriemuseum, 09 323 65 00, 

info@industriemuseum.be, www.industriemuseum.be    
 Middeleeuws ontbijt      
 Begin de dag met een middeleeuws ontbijt! Kies tussen 
een arm ontbijt, een rijk ontbijt of een ontbijt bij Lieven 
Bauwens. Voor kinderen is er een ontbijt op maat! Da-
gelijks van 8.30 tot 11.30 uur. Reserveren kan niet: ie-
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dereen die voor 11.30 uur komt, wordt bediend. Sma-
kelijk! 
•  prijs: Prijs varieert naargelang het gekozen ontbijt. 

Kinderen vanaf €6. Volwassenen vanaf €10. 
•    za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 8u30 tot 11u30 
     Demonstratie katoenkabaal        
 De spinmachines en weefgetouwen in de textielafde-
ling van het Industriemuseum maken een enorm ka-
baal. De oude katoenspinnerij Desmet-Guequier komt 
dan weer even tot leven. De machines geven een goed 
beeld van de bedrijvigheid in de katoenspinnerijen en 
-weverijen van weleer... 
•  prijs: Museumtoegang (kinderen en Gentenaars gra-

tis). 
•  korting voor: Senioren, Gentenaars, CityCard, UiT-

pas, Lerarenkaart, Museumpass...   
•  za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 10u tot 12u en van 

12u30 tot 15u30 

     Demonstratie plantaardig verven      
 In de tuin van het Industriemuseum vind je meer dan 20 
unieke verfplanten. Laurence De Craene is textielkun-
stenares en experimenteert met de planten om textiel te 
kleuren of te drukken. Ontdek tijdens de demonstraties 
meer over de bijzonder boeiende wereld van plantaar-
dig verven. 
•    ma. 22 juli, wo. 24 juli en vr. 26 juli van 10u30 tot 

13u 

       Masereelfonds  

 Een nieuw verhaal voor Gent - Creative City     
 i.s.m.: De Poorten,  Anjer Producties 
 Welkom in de groene oase van het hof voor een (h)eer-
lijke lunch, drank, muziek en een fijn gesprek. Verhalen 
van creatieve burgers die de stad herscheppen. 
•  Hof van Ryhove, Onderstraat 20, 9000 Gent 
   Een nieuw verhaal voor Gent - Creative City 
 Als artiest overleven in Gent. met o.a. Tina De Gendt, 
Jonas De Rave, gebroeders Prinsen, Chokri Ben Chik-
ha,...  
•     za. 20 juli vanaf 12u 
     Een nieuw verhaal voor Gent 
- Voorlopig Tijdelijk 
 Groene guerilla in de stad met o.a. Tina De Gendt, 
Nayibe Gonzalez, Billal Abbas,...  
•     zo. 21 juli vanaf 12u 
     Een nieuw verhaal voor Gent - Mijn God! 
 Tempels in de lekenstad met o.a. Tina De Gendt, Har-
jinder Singh, John Vandaele,...  
•     ma. 22 juli vanaf 12u 
     Een nieuw verhaal voor Gent 
- Parlez-you Gents? 
 De Gendt, Hasan Kadoni, Willem Erauw,...  
•     vr. 26 juli vanaf 12u 
     Een nieuw verhaal voor Gent 
- Living Apart Together 
 Over samen wonen in Gent met o.a. Tina De Gendt, 
Janetta Danyiova, Karina Marte,...  
•     za. 27 juli vanaf 12u 
       Klimaatling@HofvanRyhove     
 i.s.m.: De Poorten,  Anjer Producties 
 Zak af naar de Gentse feesten voor een fijn gesprek, 
(h)eerlijke lunch en een streepje muziek. Laat je onder-
dompelen in de leefwereld van klimaatvluchtelingen. 
Nergens anders dan in het Hof van Ryhove, een groe-
ne oase midden in de stad, waar het ook voor de (al-
ler)kleinsten leuk  
•  Hof van Ryhove, Onderstraat 20, 9000 Gent 
•  info: Masereelfonds, 09 225 38 53, 

info@masereelfonds.be, www.masereelfonds.be  
   Expo Ilnamiqui - Culturen in de 
greep van verandering 
 i.s.m.: Anjer Producties 
 Climat Tracker, een groep activisten, trok de wereld 
rond en maakte beelden van veranderende en verdwij-
nende culturen onder impuls van klimaatveranderin-
gen. Schitterende beelden, indringende beelden, zo 
van die beelden die je doen nadenken.  

•     za. 20 t.e.m. ma. 22 juli en vr. 26 t.e.m. za. 27 juli 
van 11u tot 15u30 

     Podcast - Water aan de lippen 
 i.s.m.: Anjer Producties 
 In deze podcast nemen we je mee op tocht om de an-
dere kant van de medaille te laten zien en laten we ook 
de stem van ‘klimaatlingen’ op je los. Maak het je ge-
makkelijk. Geniet van de zon, nu ze nog zo zacht ver-
warmt. Geniet van het water, nu het nog leven geeft.  
•     za. 20 t.e.m. ma. 22 juli en vr. 26 t.e.m. za. 27 juli 

van 11u tot 16u 
     Docu: Kijk een klimaatling in de ogen 
 i.s.m.: Anjer Producties 
 Een 12u durende docu met verhalen van mensen die 
de impact van klimaatverandering aan den lijve heb-
ben ondervonden. Ze delen hun liefde voor wat ooit 
hun thuis was, de pijn van het verlies en de moeilijke 
zoektocht naar een plaats om een nieuw leven te be-
ginnen.  
•     za. 20 t.e.m. ma. 22 juli en vr. 26 t.e.m. za. 27 juli 

van 11u tot 15u30 
         Een nieuw verhaal voor Gent - 7 minutes talks      
 i.s.m.: De Poorten,  Anjer Producties 
 Klimaat en migratie vormen vandaag dé uitdagingen 
voor de stad. In vijf afleveringen laten we telkens drie 
nooit eerder gehoorde verhalen (elk in 7 minuten!) op 
je los uit het verleden, heden en de toekomst van Gent. 
Verhalen van creatieve burgers die de stad herschep-
pen.  
•     za. 20 t.e.m. ma. 22 juli en vr. 26 t.e.m. za. 27 juli 

vanaf 12u 

       Monasterium PoortAckere   € 

 Kloosterontbijt Monasterium PoortAckere      
 Kloosterontbijt met huisgemaakte lekkernijen in de ka-
pittelzalen of kloosterhof. Als extra verleiding is er cava 
of een Deus brut mits meerprijs.  
•  Monasterium PoortAckere, Oude Houtlei 56, 

9000 Gent   1
•  prijs: €19  Reserveren: tel. 09 269 22 10.
•    za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 8u tot 11u30 

       Nectar Of Life   € 
   Yoda yoga      
 Zomerse XL yogasessie doorspekt met de wijze woor-
den van Yoda - zen boodschapjes voor inspiratie op de 
mat. Open voor iedereen, ook beginners, die willen 
genieten van een stiltemomentje tijdens de drukke Fees-
ten. Locatie: buitenyogaplatform The Future House. Yo-
ha es goe veur eu!  
•  Yogastudio The Future House 2.0, Evergemsesteen-

weg 55, 9032 Wondelgem 
•   prijs: €25 (20 bij 3 of meer zomer XL yogasessies) 
•    di. 23 juli van 19u15 tot 21u15 

       Orde van de Belleman  
   Zondagmarkt wandeling      
 Zondagmarkt wandelling door Patrick Descamps  
•  Kouter, 9000 Gent   1
•    zo. 21 juli en zo. 28 juli van 10u tot 13u 

     Belleman Patrick Descamps      
 Belleman te zien in het straatbeeld. Is ter beschikking 
van de bevolking en feestvierders. Ook bij de rond-
gang van de stroppendragers  
•  Feestzone, Belfortstraat , 9000 Gent   1
•    zo. 21 t.e.m. zo. 28 juli van 16u tot 20u 

       Oude Koninglijke Gilde Sint-Ro-
chus vzw Kruisbooggilde  

 Bezoek Sint-Rochus gilde      
 Vrij bezoek van een typisch Gentse gilde die de kruis-
boog hanteert en de kruisboogsport promoot. Ontdek 
deze unieke lokalen samen met hun merkwaardig pa-
trimonium.  
•  Sint-Rochus gilde, Sint-Pietersplein 13 (onder toe-

gangstrap museum van Kina), 9000 Gent 

•     zo. 21 juli vanaf 13u30 

       Protestantse Rabotkerk   € 

 Rabot goes creative     
 We doen een warme oproep aan alle Gentenaren, en 
aan alle Rabotters in het bijzonder, om zelfgemaakte 
kunst te komen tentoonstellen in de Rabotkerk. Het staat 
gedurende de hele Gentse Feesten week tentoonge-
steld en elke kunstenaar wordt gevraagd één werk af te 
staan om te veilen  
•  Protestantse Rabotkerk, Begijnhoflaan 31, 

9000 Gent   1
•  reservaties: H Blow, 0473 48 03 87, 

helenblow@hotmail.com  
•  prijs: €10 
   Keramiek workshop dry brushen 
 We plannen tijdens het openingsweekend een work-
shop ‘dry-brushing’ van een keramisch beeldje olv een 
kenner. 
•    za. 20 juli van 14u tot 17u 

     Workshop Landschap 
schilderen à la Bob Ross 
 Een workshop schilderen van een landschap à la Bob 
Ross (Amerikaanse schilder) met Karen Rombaut. 
•    za. 20 juli van 14u tot 17u 

         Radio 2  
   Radio 2 uitzendingen   i.s.m.: stad Gent 
 Radio 2 zendt rechtstreeks uit vanop de Gentse Fees-
ten. Op zaterdag 20 juli is het programma De Week 
van Niels te volgen aan het Gentse Belfort tussen 16 en 
18u . En uiteraard op 98.6 Mhz. Elke werkdag van 
maandag 22 tot vrijdag 26 juli hoor je alles over de 
Fieste op Radio 2.  
•  Belfort/Lakenhalle (Aan de trappen), Sint-Baafsplein, 

9000 Gent 
•     za. 20 juli van 16u tot 18u 

       Rode Kruis - Gent  
   Red een leven - leer reanimeren en 
defibrilleren met Rode Kruis-Gent     
 i.s.m.: Ghent Marriott Hotel   
 Leer tijdens de Gentse Feesten een leven redden. Rode 
Kruis-Gent leert je kosteloos reanimeren en defibrille-
ren. Je leert een hartstilstand herkennen, borstcompres-
sies en beademingen toedienen en een defibrillator 
(AED) gebruiken. Inschrijven: www.rodekruis.be/gent/
reanimatie  
•  Ghent Marriott Hotel (Poppi Room), Korenlei 10, 

9000 Gent   1
•    za. 20 juli en vr. 26 juli van 16u tot 19u, ma. 22 juli 

van 18u tot 21u en wo. 24 juli van 14u tot 17u 

         RoomeR   € 
   Degustatierondleiding RoomeRfabriek      
 Santé mijn ratse! Speciaal voor de Gentse feesten 
opent de RoomeRfabriek haar poorten. Maak kennis 
met de geheimen van het Gentse aperitief met de bloe-
metjes. Diavoorstelling, rondleiding en een frisse Roo-
meR. Inschrijven verplicht via mail. Max 20 pers.  
•  RoomeRfabriek, Krevelstraat 2 bus 001, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: RoomeR bvba (Jeroen Michels), 

contact@roomer.be, www.roomer.be  
•  prijs: €7/pers 
•    ma. 22 t.e.m. di. 23 juli van 18u tot 19u30, ma. 22 

juli van 20u tot 21u30 en di. 23 juli van 10u tot 
11u30 en van 15u tot 16u30 

       Sosseteit van de Gensche Manne-
kes Pies Twielink  

•  info: Sosseteit van de Gensche mannekes pies twie-
link, 0479 89 73 06, 
gentsemannekespies@outlook.be, 
www.facebook.com/gentsemannekespies2link/    
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 Onthulling Gents manneke pies als 
Stroppendrager      
 Ons Gents manneke pies zal onthuld worden in de wit-
te tabbaard met bijhorende strop van de Gentse strop-
pendragers, dit naar jaarlijkse gewoonte. Dit jaar vie-
ren we de 46ste rondgang van de Stroppendragers.  
•  Gents manneke pies, Kraanlei t.h.v. nr. 17, 

9000 Gent   1
•    vr. 19 juli van 15u tot 15u30 

     Reus "Tjenne" zoekt een lief - 
blind date      
 Reus "Tjenne De Strop" wil graag een vrouw aan zijn 
zij. Voor het 15 jarig bestaan van de Sosseteit hebben 
we een blind date geregeld. We hebben 2 kandidaat 
reuzinnen uit Destelbergen die op ludieke wijze onze 
reus proberen veroveren. In samenwerking met de Ge-
meente Destelbergen.  
•  Sint- Pietersstation - Hoofdingang, onder de luifel, 

Kon. Maria Hendrikaplein, 9000 Gent   1
•    do. 25 juli van 18u tot 19u 

       Theater Box   € 
•   Theater Box, Pijndersstraat 16, 9000 Gent 

    Burlesque Box      
 i.s.m.: Bonjour Burlesque 
 Laat je opwarmen voor een nachtje Gentse Feesten 
door elegante retro striptease. Een glamoureuze cock-
tail van grappige sexy acts, shiny showgirls, humor, 
glitter en veren. Een intieme belevenis waarbij je de ar-
tiesten van heel dichtbij 'bijna letterlijk ;-)' kan smaken 
en ruiken.  
•  info: Theater Box, 0486 65 19 00, 

info@theaterbox.be   
•  reservaties: Bonjour Burlesque, 0498 08 85 80, 

elina@bonjourburlesque.be, www.facebook.com/
bonjourburlesque  

•  prijs: €15 
•    zo. 21 juli van 20u30 tot 21u30 en van 22u30 tot 

23u30 

     Piet Kusters Mentalist      
 Ontwapenende show door mentalist Piet Kusters, be-
kend van Belgium's Got Talent en Iedereen Beroemd. 
Met zijn charismatisch enthousiasme en humor neemt 
hij u mee in een verhaal vol gedachten lezen, beïnvloe-
den en voorspellen. Dit moet u gewoon met uw eigen 
ogen zien.  
•  info & reservaties: Theater Box, 0486 65 19 00, 

info@theaterbox.be  
•  prijs: €12 
•    za. 27 juli van 22u30 tot 23u30 

       Vrienden van de Plantentuin - 
Gent  

•  Plantentuin Universiteit Gent, Ledeganckstraat 35, 
9000 Gent   1

•  info: Vrienden van de Plantentuin - Gent, 
0497 84 88 82, fcobbaut@scarlet.be, 
www.plantentuin-gent.be    

 Boekenbeurs over planten      
 Een boekenbeurs met boeken over planten, tuinen en 
landschappen. Met medewerking van oxfam Solidari-
teit. Een unieke gelegenheid om onze visie over de 
plantenwereld een beetje te verruimen. 
•    za. 20 t.e.m. zo. 21 juli van 14u30 tot 17u en za. 

20 juli van 20u tot 22u 

     EHBD Eerste Hulp Bij Determineren      
 Thuis in de tuin, of ergens onderweg naar het werk 
heeft u een rare plant gezien, vreemde bleoemen en 
vormen, en u weet niet waar die vandaan komen, of tot 
welke soort deze plant behoort. Breng een takje, 
bloempje mee, een expert geeft uitleg. 
•    zo. 21 juli van 14u30 tot 17u 

     Ludieke kleinschalige plantenruilbeurs.      
 Je kan in de Plantentuin een plant komen ruilen. Het is 
ruilen in de zin dat er niet betaald wordt. Wie één (of 
meerdere) plant(en) brengt en deze aan de ruiltafel toe-

voegt, mag één (of meerdere) plant(en) van ongeveer 
dezelfde waarde meenemen. Maximaal 5. 
•    zo. 21 juli van 14u30 tot 17u 

       VTV Variété Theater Vlaanderen   € 

 Diner Show " De Revue "      
 Diner show met scampi’s à volonté op 3 verschillende 
wijze en een echte Gentse revue vol dans , zang en 
sketches. Met optredens van Frank van Praag , Glenn 
Thienpondt , Steven Maes en Stanneke , Brenda , 
Dansballet Girls on Stage en als gastvedette Marina 
Wally  
•  De Gentse showtempel, Sint Godelievestraat 51, 

9050 Wondelgem   1
•  info & reservaties: VTV Variete theater in Vlaande-

ren, 0499 36 29 25, deshowbus@tvvlaanderen.net, 
www.facebook.com/De-Re-
vue-260909991465104/?modal=admin_todo_tour  

•  prijs: €30 
•  korting voor: KIND   
•  za. 27 t.e.m. zo. 28 juli vanaf 12u 

         Vertellingen/
lezingen/poëzie  
  't Vizitfabriekske   € 

 10 lezingen (Van Alle Landen Thuis) 
 Elke dag van de Gentse Feesten wordt in de VIZIT-fa-
briek een ander Europees land in de kijker gezet, on-
der andere door een gepassioneerde spreker. Daar-
naast zijn er concerten (zie rubriek: "Concerten > di-
vers"), en gratis openluchtfilms (zie rubriek: "Varia"). 

 Voor het volledige programma en prijzen: zie website.  
•  't Vizitfabriekske, Hof Ten Walle 1, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: VIZIT, 09 233 76 89, 

info@vizit.be, www.vizit.be  
•  prijs: €10,00 / €12,00 / €15,00 
•    vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli van 17u tot 18u 

         Als Catars   € 
   Als Catars stelt voor      
 i.s.m.: Monasterium PoortAckere, 
Novotel Gent 
 De 'katharendag' is sinds enkele jaren een begrip ge-
worden op de Gentse Feesten. Dit jaar hebben we het 
over het einde van de kathaarse droom. Hoe kwam de 
inquisitie ertoe een heel dorp te beschuldigen van ket-
terij? En waarom uitgerekend Montaillou, een doodge-
woon bergdorp?  
•  info: Studiecentrum Als Catars vzw, 

studiecentrum@katharen.be, www.katharen.be   
•  reservaties: VZW Uitbureau Gent, 09 233 77 88, 

www.uitbureau.be  

   Montaillou. Het einde van 
de kathaarse droom 
 i.s.m.: Monasterium PoortAckere 
 Nee, het is niet voorbij na de val van Montségur in 
1244. Een halve eeuw later trekken er opnieuw ka-
thaarse predikers door het land. Maar de inquisitie 
waakt en deinst er niet voor terug om de hele bevolking 
van het dorp Montaillou op te roepen als getuige of be-
schuldigde.  
•  Monasterium PoortAckere, Oude Houtlei 56, 

9000 Gent   1
•  prijs: €10 
•  korting voor: Leden Studiecentrum Als Catars vzw   
•  zo. 21 juli van 10u30 tot 12u30 

     Katharen voor de inquisitie. Het proces tegen 
Gauzia Clergue. Herneming wegens succes 
 i.s.m.: Novotel Gent 
 In 1324 wordt Gauzia Clergue uit Montaillou beschul-
digd van ketterij. De notulen van haar ondervraging 
zijn volledig bewaard. Op basis van deze authentieke 
documenten wordt haar proces opnieuw tot leven ge-
bracht in het indrukwekkende decor van de Gruthuus-
kelder onder het Novotel  
•  Gruuthuuskelder (Novotel Gent-Centrum), Gouden 

Leeuwplein 5, 9000 Gent 
•   prijs: €10 (drankje inbegrepen) 
•  korting voor: Leden Studiecentrum Als Catars vzw   
•  zo. 21 juli van 15u tot 17u 

         Brabantdamkerk Protestants 
Gent-Centrum  
   Mieke Felix vertelt het verhaal van Faust 
(Vrij naar Johann Wolfgang von Goethe)      
 i.s.m.: De Vlaamse Olijfberg vzw 
 Wat als we hém nu eens het woord gaven? De ultieme 
vijand: de duivel, de vliegengod, Satan, Beëlzebub of 
Lucifer. Of Mefistofeles. Hij komt ons zelf uitleggen 
waarom hij doet wat hij doet en wat er werkelijk ge-
beurd is, toen, eeuwen geleden, met die Faust.  
•  Brabantdamkerk, St. Kristoffelstraat 1, 9000 Gent   1
•    za. 27 juli van 17u tot 18u 

       Compagnie CouRage   € 
   Theaterlezingen      
 Compagnie couRage, een Gents multicultureel professi-
oneel toneelgezelschap zal tijdens de Gentse Feesten 
een aantal lezingen geven uit toneelstukken in het 
mooie middeleeuwse kader van de Champagnekelder.  
•  Champagnekelder, Klein Turkije 2, 9000 Gent 
•   prijs: €5 
•    di. 23 t.e.m. do. 25 juli van 10u30 tot 11u30 

       Filmclub OVAKI  
   Way down yonder in New Orleans      
 i.s.m.: Filmclub OVAKI 
 Jean-Pierre De Smet voelt zich al meer dan 6 decennia 
thuis in New Orleans. Met woord, beeld en muziek 
neemt hij u mee naar " America's most interesting City" 
Inkom is gratis!  
•  OVAKI filmclub, Ham 139, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: OVAKI, 0478 78 48 28, 

sec.ovaki@gmail.com  
•    di. 23 juli vanaf 19u30 

       Frank Degruyter   € 
   Waar een wijn is, is een weg      
•  Met verhalen over wijn neemt Frank je mee op een 

wandeling door de stad . Wijn maken, proeven, 
drinken en…diep erin verdrinken. Met heel veel ge-
not en plezier als gevolg, maar ook verdriet en mise-
rie. hoe dan ook, aan het eind van de wandeling 
drinken we er samen een glas op.  

•  reservaties: Frank Degruyter, 0476 30 22 12  
•  prijs: €13 
•     Standbeeld Willem 1, Reep 14b, 9000 Gent   1
•     Reep, Reep 14b, 9000 Gent   1

       Gandante vzw   € 
•   info & reservaties: Kantoor Gandante, Botermarkt 9 

(boven Sophie's), 09 375 31 61, 
info@gandante.be, www.gandante.be/open-aan-
bod-2/    

 Vertelling in het slotklooster van 
de Heilige Coleta in Gent      
 i.s.m.: Monasterium Bethlehem 
- Zusters Clarissen Gent 
 Ervaar de gewijde stilte van een verborgen parel in 
Gent; Monasterium Bethlehem. Spreekster Martine Au-
denaert zal uitgebreid het leven bespreken van de hei-
lige Coleta en enkele relieken tonen. Let op: het gaat 
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om een vertelling in de kapel en bezoekruimtes, niet in 
het slot.  
•  Sint-Elisabethplein 13, Sint-Elisabethplein 13, 

9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website (luik indi-

vidueel, tickets Gentse feesten)) 
•    ma. 22 juli en vr. 26 juli van 14u tot 16u 
     Lezing in het Sint-Baafshuis: De 
Rechtvaardige Rechters – De diefstal 
en de mogelijke vindplaatsen      
 i.s.m.: Het Sint-Baafshuis  
 Weinig mysteries die de gemoederen zo blijven beroe-
ren als de verdwijning van ‘De Rechtvaardige Rech-
ters’, een paneel van het Lam Gods. Onze spreker Dirk 
Van Nieuwhuyze zoekt tussen de bomen mee naar het 
bos in zijn nieuwste lezing!  
•  Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent 
•   prijs: €10 
•    zo. 28 juli van 10u30 tot 12u 

       Gentse Feesten in Casa Rosa  
   genderspectrum 777 :       
 Sofa gesprekken Gender: 
de 'M/V' hokjes voorbij? 
GS777 pakt uit met twee sofa gesprekken om de pro-
blematiek rond 'binair denken' toe te lichten. Geniet 
van verruimde gesprekken over diversiteit en inclusivi-
teit op de volgende zondagen: 21 juli en 28 juli  
•  Casa Rosa, Kammerstraat 22, 9000 Gent 
•     zo. 21 juli en zo. 28 juli vanaf 16u 

       HuisvandeMens Gent   € 
   Literair aperitief door Heleen Debruyne      
  HuisvandeMens Gent (Geuzenhuis Gent), Kantienberg 
9D, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: HuisvandeMens Gent, 

09 233 52 26, gent@demens.nu  
•  prijs: €5 
•    vr. 26 juli vanaf 11u 

       KAHAANIVertellingen   € 

 KAHAANIVertellingen met 
Mieke Felix      
 In 1919 brak de vrede uit. 100 jaar later sluit ik mijn 
reeks verhalen over de Groote Oorlog af met een 
vloek. Ik breng een bloemlezing uit 19 jaar KAHAANI-
Vertellingen, een Laatste Verhaal - waarvan ik hoop dat 
hét niet het laatste zal zijn - en andere verhalen die er-
toe doen. 
   Nee is het woord – Het verhaal van 
Antigone (naar Sofokles, Jean Anouilh 
& Henry Bauchau)  vanaf 15 jaar 
 i.s.m.: Monasterium PoortAckere, Gent 
 Ze rollen een steen voor de opening. Nu zit je opgeslo-
ten in de duisternis. Dit is het einde. Dood voor je ge-
storven bent. Begraven terwijl je nog leeft. Nee, 
schreeuwde je. Nee. Dat was jouw woord. En nu? Wie 
hoort het nog? Wie hoort je nog?  
•  Monasterium PoortAckere, Oude Houtlei 56, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €10 
•    za. 20 juli van 16u tot 17u 
     Een Man. een Koning - over Patrice 
Lumumba & Koning Boudewijn 
 i.s.m.: Monasterium PoortAckere 
 30 juni 1960. Twee mensen staan tegenover elkaar. 
Een man die bitter terugblikt op jaren van onderdruk-
king. Een koning die meent het goede te doen. Ze zou-
den hun rol in deze bloedige tragedie wellicht gewei-
gerd hebben, als dat maar mogelijk was geweest.  
•  Monasterium PoortAckere, Oude Houtlei 56, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €10 
•    ma. 22 juli van 16u tot 17u 

     Parallellepipedum - Een dada-voorstelling. 
Nieuwe versie met gitarist Paul Couter 
 i.s.m.: Café Misterioso 
 In 1916 draait de oorlog vierkant. Tanks rollen over de 
soldaten heen zonder dat het iets oplevert. In 1916 ont-
staat in Zürich dada: kunst die geen kunst is. In 1916 is 
iedereen gek geworden. In 1916 begint de 20ste 
eeuw pas echt. 2019: Café Misterioso wordt Cabaret 
Voltaire.  
•  Café Misterioso, Krommewal 96, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €10 
•    di. 23 juli van 14u30 tot 15u30 
     Het meisje en de oude vrouw, de wolf 
en het bos – Variaties op Roodkapje 
 i.s.m.: Boekhandel Limerick 
 Misschien is het bos geen bos maar een stad. Of een 
parkeergarage, of de virtuele werkelijkheid van het in-
ternet. En wie is die duistere bezoeker die voor de deur 
van de oude vrouw staat? Een wolf? Er zijn geen wol-
ven meer. En dit is geen sprookje.  
•  Boekhandel Limerick, Koningin Elisabethlaan 142, 

9000 Gent 
•    info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €10 
•    wo. 24 juli van 16u tot 17u 
     De eeuw van Sarajevo. Een 
kleine tentoonstelling 
 i.s.m.: Monasterium PoortAckere 
 Laten we maar eens terugkeren. Van de gezonken duik-
boot naar het utopische spiegelpaleis. Van de tuigen 
op vierkante wielen tot aan de loopgraven. Tot aan de 
moord waar het allemaal mee begon. In Sarajevo. In 
Parijs. Kunnen we opnieuw beginnen, alsjeblieft? Een 
rondleiding.  
•  Monasterium PoortAckere, Oude Houtlei 56, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €5 
•    do. 25 juli en za. 27 juli van 11u tot 12u 
     Dorian, of de ondraaglijke werkelijkheid 
van de ziel (naar Oscar Wilde) 
 i.s.m.: Restaurant en biowinkel Panda 
 Dorian Gray kijkt naar het portret dat Basil Hallward 
van hem heeft gemaakt. Hij bewondert niet zozeer het 
schildertalent van zijn vriend als wel zijn eigen schoon-
heid. Kon het portret maar oud en lelijk worden in zijn 
plaats. Kon? Het gebeurt.  
•  Zaal Panda (achter de winkel, naast het restaurant 

aan het water), Oudburg 38, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €10 
•    do. 25 juli van 16u tot 17u 
     Vrede, godverdomme, vrede - Het 
jaar 1919 - Nieuw! - (Vrij naar 
Michel de Ghelderode) 
 i.s.m.: Monasterium PoortAckere 
 “Wat een mooie dag,” denkt Pantagleize wanneer hij 
die ochtend naar buiten stapt. Hij denkt het niet alleen, 
hij zegt het ook luidop. En dat had hij misschien beter 
niet kunnen doen. Het blijkt het signaal te zijn voor de 
start van de Revolutie. Met een hoofdletter, inderdaad.  
•  Monasterium PoortAckere, Oude Houtlei 56, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €10 
•    vr. 26 juli van 16u tot 17u 
     Het Laatste Verhaal - Nieuw! - 
 i.s.m.: Monasterium PoortAckere 
 Wie is de 'ik' die dit verhaal vertelt? Ik weet het niet. 
Maar hoe kan ik dan weten wat ik moet zeggen? Om-
dat ik wel het verhaal ken. Het is al oud. En toch is het 
nieuw. Ik heb het zelf bedacht. Ik heb het zelf beleefd 
in de straten van Gent. En zij ook. Of hij. Toen. Nu.  

•  Monasterium PoortAckere, Oude Houtlei 56, 
9000 Gent   1

•  prijs: €10 
•    zo. 28 juli van 16u tot 17u 

         Poemtata   € 
•   Poëziecentrum, Vrijdagmarkt 36, 9000 Gent   1
 Poetry Happy Hour op het 
terras van Poëziecentrum      
 Mensen Zeggen Dingen zorgt elke dag van de feestpe-
riode voor het Poetry Happy Hour tussen 17 en 18 u 
op het poëzieterras van Poëziecentrum & Café Ventu-
ra. Het terras is dagelijks geopend vanaf 16 u. Line-up 
Poetry Happy Hour wordt later bekend gemaakt via de 
website. 
•    vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli van 17u tot 18u 

     Poemtata & de Gentse Feesten 2019: 
Holder de bolder, 5 dichters op zolder      
 5 topdichters trappen Poemtata en de Gentse Feesten 
af op de zolder van poëziecentrum! Lotte Dodion, 
Delphine Lecompte, Lisette Ma Neza, Christophe Veke-
man en Mustafa Kör geven het beste van zichzelf. Pre-
sentatie: Yannick Moyson. Vooraf reserveren niet no-
dig. 
•  prijs: €3  
•    za. 20 juli van 15u30 tot 16u45 
     Mensen Zeggen Dingen in 
Poëziecentrum: Clubshow 1      
 Enkel gewapend met microfoon verspreidt Mensen 
Zeggen Dingen het gesproken woord. Bereid je voor 
op comedy, spoken word, poëzie, theater, stand up, 
snoeiharde voordrachten en rijmelarij van het hogere 
niveau. Line-up wordt later bekend gemaakt via de 
website. 
•  prijs: €3  
•    ma. 22 juli van 15u30 tot 16u45 
     Mensen Zeggen Dingen in 
Poëziecentrum: Clubshow 2      
 Enkel gewapend met microfoon verspreidt Mensen 
Zeggen Dingen het gesproken woord. Bereid je voor 
op comedy, spoken word, poëzie, theater, stand up, 
snoeiharde voordrachten en rijmelarij van het hogere 
niveau. Line-up wordt later bekend gemaakt via de 
website. 
•  prijs: €3  
•    vr. 26 juli van 15u30 tot 16u45 
     Poemtata & de Gentse Feesten 2019: 
Sneeuwwoordje en de zeven verzen      
 Een poëtisch onderonsje met Maya Wuytack, Hilde 
Van Cauteren, Dorien De Vylder, Ria Hanssen, Geert 
Viaene, Paul Vincent, Akim Willems & Etienne Van Hyf-
te. Gevolgd door de huldiging van de laureaten van de 
poëziewedstrijd van Poemtata 2019. Presentatie: 
Christophe Vekeman. 
•  prijs: €3  
•    za. 27 juli van 15u30 tot 16u45 

       Roger Van Bockstaele   € 
   De urbanisatie van de Gentse 'kuip' vanaf 
de 19de eeuw tot begin 20ste eeuw      
 Becommentarieerde beeldprojectie over de urbanisatie 
van de Gentse 'kuip' in de periode van burgemeesters 
Joseph van Crombrugghe tot Emiel Braun 'Miele Zoete-
koeke' voor de Gentenaars. Als slot: een korte film over 
de toestand in Gent tijdens de bezetting door de Duit-
sers in 1916.  
•  Cultureel Centrum Patershol, Lange Steenstraat 16-

18, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €8 (integraal ten voordele van de 'buurtwer-

king van de Kon. dekenij Patershol vzw') 
•    za. 20 juli en ma. 22 t.e.m. di. 23 juli van 10u30 tot 

12u30 
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       Trefpunt Festival   € 
   30ste Gentse Feestendebatten     
 i.s.m.: Democratie 2000 
 Elke dag van de Gentse Feesten kan je debatten bijwo-
nen in de MIRY Concertzaal van het Conservatorium.  
•  MIRY, Biezekapelstraat 9, 9000 Gent   1
   Feestelijke opening en de 
voorstelling "Vriend of vijand" 
 De feestelijke openingsavond van de 30ste Gentse 
Feestendebatten met toespraken en de voorstelling 
Vriend of vijand met Katarina Vermeulen en Rudi Vran-
ckx.  
•  info & reservaties: Tickets Gent, 09 225 01 01, 

info@ticketsgent.be, ticketsgent.be  
•  prijs: €15 
•    vr. 19 juli van 20u tot 22u 

     Kritische ode aan wijlen Etienne Vermeersch 
 Gentse Feestendebat over God, de ogen van de pan-
da, abortus, euthanasie, bio-ethiek, het Gravensteen, 
hoofddoeken en logica. Met: Johan Braeckman, Jan 
Dumolyn, Luc Van Looy, Meyrem Almaci, Eric Corijn, 
Wim Distelmans, Dirk Van Duppen en Petra De Sutter. 
•    za. 20 juli van 14u tot 18u 

     Gent: progressief eiland in Vlaanderen? 
 Gentse Feestendebat over diversiteit, duurzaamheid en 
gelijkheid in de stad. Met: Mathias De Clercq, Tom De 
Meester, Rudy Coddens, Elke Decruynaere, Mieke Van 
Hecke, Jan Naert, Evelyne Huughe, Bilal Abbas, Chris 
Bens en Eva van Eenoo. 
•    zo. 21 juli van 14u tot 18u 

     Red het onderwijs! 
 Gentse Feestendebat over segregatie in het onderwijs, 
dalend onderwijsniveau, lerarentekort en alle olifanten 
in de kamer. Met Mieke Van Houtte,Orhan Agirdag, 
Jean Pierre Verhaege, Marc Vandepitte en Dirk Jacobs. 
•    ma. 22 juli van 14u tot 18u 

     Een vermogensbelasting is nutteloos – een 
vermogensbelasting is onvermijdelijk? 
 Wanneer gaan de sterkste schouders de zwaarste las-
ten dragen? Gentse Feestendebat over vermogensbe-
lasting. Met: Jozef Pacolet, Ive Marx, Karel Van Eetvelt, 
Joris Vandenbroucke, Dominique Willaert, Guido Dec-
kers, Veerle Verleyen en Rik Van Coillie. 
•    di. 23 juli van 14u tot 18u 

     Burgerbeweging, middenveld, 
sociale actie of politiek: wie zal 
echte verandering brengen? 
 Gentse Feestendebat over burgerbeweging en sociale 
actie. Met: Anja Meulenbelt, Sofia Lamouchi, Evi Swin-
nen, Dirk Jacobs, Bruno Verlaeckt, Ann Demeulemees-
ter en Jeroen Robbe. 
•    wo. 24 juli van 14u tot 18u 

     Het grote cultuurdebat 
 Gentse Feestendebat over cultuur en emancipatie. Met: 
Ciska Hoet, Orlando Verde, Gaea Schoeters en Ro-
brecht Vanderbeeken. 
•    do. 25 juli van 14u tot 18u 

     Is de sociaaldemocratie doodziek? 
 Gentse Feestendebat over een herpolitisering van de 
politieke orde. Met: Vincent Scheltiens, Eric Corijn, Ka-
rin Temmerman, Rudy Coddens, Bieke Verlinden, Jaak 
Brepoels en Caroline Copers. 
•    vr. 26 juli van 14u tot 18u 

     Populisme, een bedreiging 
voor de democratie? 
 Gentse Feestendebat over populisme. Van nieuwrechts 
tot de gele hesjes, autoritair neoliberalisme tegenover 
volks verzet. Met: Thomas Decreus, Sara Delanghe , 
Merijn Oudampsen, Meindert Fennema en Anton Jä-
ger. 
•    za. 27 juli van 14u tot 18u 

     De nieuwe wereld(wan)orde – wat te doen? 
 Gentse Feestendebat over de geopolitieke machtsver-
schuiving, opmars populisme en nationalisme, soci-
aaleconomische en ecologische migratie. Met: Ludo 
De Witte, Anneleen Kenis, Dirk Draulans, Jan Breman, 

Francine Mestrum, Marleen Temmerman, Rik Pinxten 
en Dirk Barrez. 
•    zo. 28 juli van 14u tot 18u 

         Trefpunt Festival, Vermeylenfonds 
& KANTL   € 
   Literair Zomerlief      
 i.s.m.: Triodos Bank 
 Bekende lezers kiezen een literair fragment dat hen 
raakte. Hun geliefde auteurs antwoorden. Kom luiste-
ren naar hun gesprekken over boeken, schrijvers, le-
ven, lezen, zomer, dat wat raakt en blijft hangen. Na-
dien kunt u in de binnentuin genieten van een glaasje.  
•  KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent 
•    info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €8 (€6 voor leden VF, Trefpunt Festival, Herita, 

VLAST) 
   Tom Lanoye - Chokri Ben Chikha 
•    zo. 21 juli van 17u tot 19u 

     Luuk Gruwez - Mia Doornaert 
•    ma. 22 juli van 17u tot 19u 

     Ann De Craemer – Jean Paul Van Bendegem 
•    di. 23 juli van 17u tot 19u 

     Bart Moeyaert - Freek Braeckman 
•    wo. 24 juli van 17u tot 19u 

     Jozef Deleu - Caroline Pauwels 
•    do. 25 juli van 17u tot 19u 

     Rachida Lamrabet - Nicky Aerts 
•    vr. 26 juli van 17u tot 19u 

     Joke J. Hermsen - Dominique 
Willaert & Nawel Kalbi 
•    za. 27 juli van 17u tot 19u 

     Elvis Peeters - Peter Adriaenssens 
•    zo. 28 juli van 17u tot 19u 

           Vuurwerk  
  Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren  

 Vuurwerk      
  Portus Ganda (Voorhoutkaai, publiekszone) 
•    info: Gentinfo, 09 210 10 10, gentinfo@stad.gent, 

stad.gent/gentinfo  
•    zo. 21 juli van 23u tot 23u25 

         Wandelingen  
  Bavarins   € 
   Een beetse si, een beetse la, ter zit were 
van alles in de kaba...        
 Na een smakelijk aperitief in Baravins gaan we de 
straat op om een onbekend, onbemind stukje Gent te 
ontdekken. Het wordt een heuse mix van overwinnin-
gen, stadspoorten en watergeesten, beluiken, huiden-
vetters, suikerboeren en waterwegen. Daarna uitge-
breid aperitief in Baravins,  
•  Baravins, Steendam 53, 9000 Gent 
•    info & reservaties: Baravins, 09 324 00 85, 

info@baravins.be  
•  prijs: €49 
•    za. 20 t.e.m. zo. 28 juli vanaf 9u 

       Belfort/Artoria bvba   € 
•   Belfort/Lakenhalle, Sint-Baafsplein, 9000 Gent 
•    info & reservaties: Belfort Gent, 0479 51 52 42, 

info@artoria.be, www.belfortgent.be/    

 Fotozoektocht in de Kuip      
 i.s.m.: Gandante 
 Zoek langs grote monumenten en verborgen pareltjes 
in de kuip van Gent. Maak kennis met de stad, haar rij-
ke geschiedenis en haar eigenzinnige bewoners. 
•  prijs: €8 (per wandelboekje) 
•    vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli vanaf 10u 

     Zoektocht: Neuzen in historisch Gent      
 i.s.m.: Gandante 
 Onder het wakende oog van de draak op het Belfort, 
ga je op ontdekking in de stad, langs grote monumen-
ten en onbekende pareltjes. 
•  prijs: €8 (per wandelboekje) 
•    vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli vanaf 10u 

     Zoektocht in het Prinsenhof      
 i.s.m.: Gandante 
 Prinsenhof: meer dan het oord van verdoemenis waar 
de Gentenaars stroppendragers werden. Een duik in 
de geschiedenis van deze mooie wijk! 
•  prijs: €8 (per wandelboekje) 
•    vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli vanaf 10u 

     Zoektocht: Sherlock Holmes in het 
Patershol - Wie zoekt die vindt!      
 i.s.m.: Gandante 
 Zoektocht in één van Gents oudste en gezelligste wij-
ken. Aan de hand van een leidraad, vragen en raad-
sels leer je het Patershol beter kennen. 
•  prijs: €8 (per wandelboekje) 
•    vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli vanaf 10u 

     Zoektocht in het Miljoenenkwartier      
 i.s.m.: Gandante  
 Vandaag is het Miljoenenkwartier een mondaine 
woonwijk, net geen 100 jaar geleden was hier een 
Wereldtentoonstelling 
•  prijs: €8 (per wandelboekje) 
•    vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli vanaf 10u 

     Zoektocht in Portus Ganda - 
Meer dan water alleen!      
 i.s.m.: Gandante 
 Deze zoektocht leidt je van de oudste nederzettingen 
naar de nieuwste haven van de stad. 
•  prijs: €8 (per wandelboekje) 
•    vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli vanaf 10u 

     Het spel van de Slotenmaker: spel voor 
kinderen en gezinnen in het Gentse Belfort      
 i.s.m.: Gandante 
 In "Het spel van de Slotenmaker" leren kinderen van 6 
tot 12 jaar het Gentse belfort beter kennen. Het Spel 
van de Slotenmaker is een speelse en interactieve rond-
leiding boordevol weetjes en opdrachtjes. 
•  prijs: €8 (€ 1,00 per kind, € 8,00 per zoektocht, 1 

begeleider gratis, volwassenen betalen ticket) 
•    vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli van 10u tot 16u 

       By J&L  
   Wandelingen by J&L     
 By J&L is een label dat verwijst naar de bedenkers van 
de wandelingen, namelijk Jan Claes en Linda Somers. 
Ons doel is steeds om je via onze inspiratie en voorbe-
reiding te laten genieten van een ontspannende activi-
teit die zowel rust meebrengt als energie opwekt! 

   Ottermaleuteis, een fijne belevingstocht in Gent   
 Print de gratis wandelgids op www.janenlinda.be/ot-
termaleuteis en beleef een fijne tijd in Gent. Deze 5 km 
lange tocht brengt je doorheen het historisch stadscen-
trum. Ze begint en eindigt op de Kouter. Veel plezier! 
Jan en Linda.  
•  Kouter, 9000 Gent   1
•    vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli  
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         Carte Blanche P-W Restaurant   € 
   Van geestige Goden en Heilige(!) 
Helden      
 i.s.m.: Lut De Paepe , Gidsenbond 
Oost-Vlaanderen 
 We vertrekken na het ontbijt van nectar en ambrozijn. 
We nemen de tram, zoeken alle goden en helden 
tuupe tegore, naar de Kouter/en bezoek centrum en 
keren were mee den tram. In Carte Blanche hé Di-
onysos den drank gereed gesteld en de nimfen in de 
keuken ons eten klaargemoakt  
•  Carte Blanche P-W, Martelaarslaan 321, 9000 Gent 
•    info & reservaties: Restaurant Carte Blanche P-W, 

09 233 28 08, info@carteblanchepw.be, 
carteblanchepw.be  

•  prijs: €58 (Wandeling met ontbijt en middaglunch, 
Kaarten vooraf betalen via reknr. 
BE12 0682 3425 1892) 

•    za. 20 t.e.m. zo. 28 juli van 8u30 tot 14u30 

       CAW Oost-Vlaanderen  

 Welzijnswandelingen 'Arm in 
het bourgondisch rijk'      
 Hoe leefde de 'gewone Gentenaar' in de tijd van de 
Hertogen van Bourgondië? De pracht en praal van het 
Bourgondisch hof stond in sterk contrast met de harde 
realiteit van het dagelijks overleven. Tijdens deze ver-
halentocht gaan we op zoek naar de ' Gouden eeuw' 
van Gent.  
•  Klemenswerk, Prinsenhof 54, 9000 Gent 
•    info & reservaties: CAW Oostvlaanderen    , 

0473 92 66 95, 
noelcallebaut@cawoostvlaanderen.be  

•    ma. 22 t.e.m. zo. 28 juli van 10u tot 11u 

       De Papegay vzw   € 
   Wandelen in de Papegaaiwijk     
 Vijf originele wandelingen in de straten en steegjes van 
de Papegaaiwijk. De Papegaaiwijk is een verrassende 
parel ten westen van de Gentse Kuip, begrensd door 
de Coupure, de Leie en de Hoogstraat. Ontdek samen 
met vzw De Papegay de 'Rive Gauche' van Gent. 
•  prijs: €5 
   Een wereldse wandeling langs 
plaatsen van devotie 
 In de Papegaaiwijk bevinden zich 10-tallen (voormali-
ge) kloosters, sommige met een geschiedenis van meer 
dan 1000 jaar. Voor de Gentenaars van toen waren 
het een vorm van sociale zekerheid. De wandeling 
leidt langs zichtbare en onzichtbare religieuze loca-
ties. Gids: Rob De Winter  
•  Casinoplein, 9000 Gent   1
•    vr. 19 t.e.m. zo. 21 juli van 14u tot 16u 

     Architectuur in de Papegaaiwijk 
 De Papegaaiwijk bezit een rijk patrimonium aan ge-
bouwen. Deze wandeling is een ontdekkingstocht door 
de architectuur van de 19de en de eerste helft van de 
20ste eeuw. In Twaalfkameren staat het eerste gebouw 
van de befaamde architect Victor Horta (1885). Gids: 
Marc Dubois  
•  Casinoplein, 9000 Gent   1
•    za. 20 t.e.m. zo. 21 juli van 13u tot 15u 

     Verrassende natuur in de Papegaaiwijk 
 Uit onderzoek blijkt dat de biodiversiteit in stedelijke 
omgevingen groter is dan in landelijke gebieden. Is dat 
zo? Wat is de evolutie in de Gentse urban jungle? Ont-
dek daarbij wat de Papegaaiwijk aan onverwachte 
natuur te bieden heeft. Gids: Vera Van Dorpe  
•  Papegaaiparkje, Hoek Papegaaistraat - Twaalfkame-

ren, 9000 Gent   1
•    za. 20 t.e.m. zo. 21 juli van 14u30 tot 16u30 

     100 jaar Gentse Floraliën 
in de Papegaaiwijk 
 In 1809 werd in een herberg langs de Coupure een 
eerste bescheiden bloemententoonstelling georgani-
seerd. Het was de voorloper van de Gentse Floraliën. 
Het wereldberoemde plantenfestival zal ongeveer 100 

jaar lang in de Papegaaiwijk georganiseerd worden. 
Gids: Jos De Wael  
•  Restaurant Volta, Nieuwe Wandeling 2, 

9000 Gent   1
•    wo. 24 juli en za. 27 juli van 10u tot 12u 

     Graffiti en Street Art in de Papegaaiwijk 
 Gent heeft heel wat graffiti en street art in allerlei vor-
men en stijlen, van internationaal erkende én van min-
der bekende kunstenaars, van tags tot murals. Tijdens 
de wandeling ontdek je enkele indrukwekkende kunst-
werken, maar ook kleine en grappige. Gids: Martine 
De Gos  
•  Verlorenkostbrug, Verlorenkost, 9000 Gent   1
•    do. 25 juli en za. 27 juli van 14u tot 16u en vr. 26 

juli van 10u tot 12u 

         Dille   € 
   Wandeling : Street art      
 Nieuwe wandeling 2019. Oude en nieuwe beziens-
waardigheden.  
•  Cour St Georges, Botermarkt 2, 9000 Gent 
•    info & reservaties: Dille, dagelijks tussen 12u en 

19u. Niet op zaterdag, zondag en feestdag, 
0477 82 37 04  

•  prijs: €35 (wandeling en hoofdgerecht inbegrepen) 
•    zo. 21 t.e.m. zo. 28 juli van 11u tot 15u30 

       Gandante vzw   € 
•   info & reservaties: Kantoor Gandante, Botermarkt 9 

(boven Sophie's), 09 375 31 61, 
info@gandante.be, www.gandante.be/open-aan-
bod-2/    

• Tickets bestellen via onze website (luik individueel, 
tickets Gentse Feesten.)

 Kerktorens, minaretten en 
fabrieksschouwen in de Rabotwijk 
met bezoek aan de Sint-Jozefskerk      
 De Rabotwijk herbergt tal van religies: anglicanen, 
protestanten, orthodoxen, rooms-katholieken en mos-
lims leven er samen en houden hun religieuze diensten 
in eigen gebouwen. Hen allen bezoeken kunnen we 
niet in het tijdsbestek van anderhalf à twee uur.  
•  Maria Gorettikerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    vr. 19 juli van 10u30 tot 12u30 en do. 25 juli van 

14u tot 16u 
     Prinsenhof en Oud Begijnhof 
Sint-Elisabeth Gent      
 Hoewel het Oud Begijnhof Sint-Elisabeth, in de Begijn-
hofdries in Gent, niet meer ommuurd is en dus gewoon 
deel uitmaakt van de stad, blijft de sfeer er uniek. U 
verkent met onze gids de buurt van het Prinsenhof en 
Oud Begijnhof te Gent.  
•  Standbeeld Keizer Karel, Prinsenhofplein, 

9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    vr. 19 juli van 14u tot 16u 
     Belevingswandeling: De Mannen 
én vrouwen van de Gentse 
Gilden (de lakenvrouw)      
 Deze beleveniswandeling, waarbij onze gids in de 
huid kruipt van een lakenvrouw, neemt je mee door de 
middeleeuwse binnenstad en geeft onderweg ant-
woord op alle mogelijke vraagstukken over de Gentse 
gilden.  
•  Vrijdagmarkt 36 (ingang Poëziecentrum), 

9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    vr. 19 juli van 14u tot 16u 
     Van Badstoven tot Glazen straatje      
 Geschiedenis van de prostitutie in Gent. Alles wat u al-
tijd al wilde weten, maar nooit durfde te vragen over 
bordelen, rosse buurten en het vakjargon van het oud-
ste beroep ter wereld.  
•  Hoek Stoofstraat - Recollettenlei, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    vr. 19 juli van 14u tot 16u en za. 27 juli van 10u30 

tot 12u30 

     Onze Mondaine Kouter en omgeving, 
inclusief bezoek aan de Handelsbeurs      
 Vele Gentenaars spreken nog steeds over de ‘Place 
d’armes’. Ze moesten eens weten dat het verhaal veel 
vroeger begon.  
•  Ingang Handelsbeurs, Kouter, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    vr. 19 juli van 14u tot 16u 
     Neuzen op het Neuseplein (De 
Poorten - Tina De Gendt)      
 i.s.m.: De Poorten 
 Talloze keren is het Neuseplein van gedaante veran-
derd en binnenkort, wanneer de Verapaz-brug wordt 
aangelegd, ziet het er weer helemaal anders uit. Op 
dit eigenaardige vierkante kilometertje Gent kruis(t)en 
duizenden mensen elkaars pad.  
•  Ingang Lokaal Dienstencentrum De Thuishaven, Neu-

seplein 33, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    vr. 19 juli en wo. 24 juli van 16u tot 18u 
     Tussen Hemel en Hel: een wandeling in 
Gent langs deugden en ondeugden      
 Het leven van de middeleeuwse mens werd voor een 
groot deel bepaald door zijn godsdienst. Hij doet er al-
les aan om op het rechte pad te blijven en zijn eind-
doel te bereiken: de hemel. De vele gebouwen en ge-
vels in de stad herinneren ons aan dat deugdelijke 
pad.  
• V oor de winkel Sophie's Sweets & Chocolates, Boter-

markt 9, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    za. 20 juli en zo. 28 juli van 10u30 tot 12u30 
     Van Romaanse tot hedendaagse 
architectuur – Een wandeling in de 
tijd langs burgerlijke woningen      
 Drie torens, het Gravensteen, het stadhuis: Gent heeft 
vele troeven voor architectuurliefhebbers. Minstens zo 
interessant zijn de vele grote en kleine burgerwonin-
gen die de tand des tijds glorieus doorstonden.  
•  Hoek Zandberg - Hoogpoort, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    za. 20 juli van 10u30 tot 12u30 
     Belevingswandeling: 150 jaar Lieven 
Bauwens; ondernemer, werkgever, spion      
 i.s.m.: Dany Hendrickx 
 Lieven Bauwens werd geboren in de Waaistraat. Hij 
smokkelde de mule Jenny uit Engeland en bezorgde ve-
le arbeiders werk, maar stierf eenzaam in Parijs. Onze 
gids kruipt in zijn kleren en neemt je mee door de stad.  
•  Standbeeld Lieven Bauwens, Lieven Bauwensplein, 

9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    za. 20 juli van 10u30 tot 12u30 
     Walter De Buck: beeldend kunstenaar, 
muzikant, anarchist, sociaal      
 Tijdens de wandeling ontdekken we op diverse stop-
plaatsen Walter als beeldhouwer, koperslager, zanger, 
componist, anarchist en sociaal voelend medemens. 
Dat Walter een tumultueus en gevarieerd leven heeft 
gehad is een understatement, aan anekdotes ontbrak 
het ook niet.  
•  voor Trefpunt, Walter De Buckplein, Vlasmarkt, 

9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    za. 20 juli en zo. 28 juli van 10u30 tot 12u30 
     Rococowandeling - Wat blijft van 
de pruikentijd over in Gent?      
 Wat blijft van de pruikentijd over in Gent? Prachtige 
gebouwen, kleurrijke gevels, een overvloed van orna-
menten die bijna tot verzadiging van de ogen leidt! 
We duiken terug in de sfeer van Parijs en Wenen, in 
Gent: verrassend, elegant, verfijnd, vrolijk...  
•  Ingang Handelsbeurs, Kouter, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    za. 20 juli van 10u30 tot 12u30 
     Verre kijken: een stadswandeling 
met verrekijkers      
 Gewapend met een verrekijker trekt u in deze unieke 
wandeling door het Gentse stadscentrum, terwijl onze 
gids u wijst op alles wat zich boven uw hoofd afspeelt! 
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We voorzien enkele verrekijkers, maar een eigen ex-
emplaar mag u zeker meebrengen!  
•  Aan de trappen Lakenhalle/Belfort (kant Mage-

leinstraat), Sint-Baafsplein , 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    za. 20 juli, di. 23 juli en za. 27 juli van 10u30 tot 

12u30 
     Sint-Denijs-Westrem, laveren tussen 
Kroeg, Kerk, Kasteel en Klooster      
 Wil je eindelijk achterhalen hoe onze gemeente aan 
haar naam kwam? Waarom dat kapelletje er staat op 
het Sint-Rochusplein? Wat er zich vroeger ooit afspeel-
de in het bibliotheekgebouw? En waarom er achter ge-
legen basketbalplein zo’n grote lege ruimte ligt?  
•  Hoek Loofblommestraat - Kerkdreef, 9051 Sint-De-

nijs-Westrem 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website (luik indi-

vidueel, tickets Gentse feesten)) 
•    za. 20 juli van 14u tot 16u 
     Bezoek aan Campo Santo, funerair erfgoed      
 Campo Santo, Spaans voor heilige grond, heeft haar 
naam niet gestolen. Dit is een gewijde plek, waar vele 
illustere personen begraven liggen.  
•  Portaal kerk Sint-Amanduskerk, Visitatiestraat, 

9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    za. 20 juli en do. 25 juli van 14u tot 16u 
     De andere kant van de Dampoort 
(De Poorten - Tina De Gendt)      
 i.s.m.: De Poorten 
 Een wijk die op dit moment in volle verandering en ont-
wikkeling is. Maar sla de juiste straten in en je vindt er 
bovendien de sporen van het woelige verleden terug.  
•  Ingang Dampoort Station, Dampoort, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    za. 20 juli van 14u tot 16u 
     Vrijmetselarij: het verhaal van 
passer en winkelhaak      
 Vrijmetselarij blijft gehuld in een waas van geheimzin-
nigheid. We lichten een tipje van de sluier op: ontstaan 
en invloed van de organisatie, reacties van Kerk en 
Staat, de Gentse maçons en hun 'werkplaatsen', ...  
•  ingang Minardschouwburg, Romain Deconinckplein 

2, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    za. 20 juli en wo. 24 juli van 14u tot 16u 
     Vlaamse Meesters in Situ, bezoek 
aan 3 sites Augustijnenklooster, 
Sint-Jacobs en Sint-Michiels      
 i.s.m.: OKV en Vlaamse Meesters in Situ 
 Kunstbeleving: Beleef de Vlaamse Meesters waar ze 
thuis zijn! Met Gandante ontdekt u 3 sites in het Gent-
se; Het Augustijnenklooster, de Sint-Jacobskerk en de 
Sint-Michielskerk.  
•  Augustijnenklooster, Academiestraat 1, 

9000 Gent   1
•  prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    za. 20 juli en za. 27 juli van 14u tot 16u 
     Op zoek naar eetbare en medicinale 
planten in de Gentbrugse Meersen      
 In een wandeltocht van 2 tot 2,5 uur met onze gids, die 
de Gentbrugse Meersen kent als haar broekzak. Ze zal 
uw groep inwijden in de verschillende functies van de 
Gentbrugse Meersen en u gaat op zoek naar wilde eet-
bare planten die ook medicinaal te gebruiken zijn.  
•  Café Boer Janssens, Boer Janssenstraat, 9050 Gent-

brugge 
•     prijs: €8 (Reservatie VGT via 

toegankelijkheid@stad.gent of 09 267 03 69 ) 
•  za. 20 juli van 16u tot 18u30   1     1
•  prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•  zo. 28 juli van  16u tot 18u30
     Gent Ludiek in het Gents - meet and greet 
met een echte Stroppendrager      
 Anekdotes over de grappige, maar historisch verant-
woorde kantjes van Gent en z'n eigenzinnige inwo-
ners. Het verhaal van o.a. Lowie-die-Zwiet, de roaste 
Wasser en Miele Zoetekoeke. Ga mee met onze gids 
en stroppendrager door de oude binnenstad in het 
Gents!  
•  Dulle Griet, Kanon, Grootkanonplein, 9000 Gent 

•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    zo. 21 juli en wo. 24 juli van 10u30 tot 12u30 

     Gent en Keizer Karel      
 Een verhaal over de spannende clash tussen de stede-
lijke en centrale macht, maar ook over bastaardkinde-
ren, gezondheidsproblemen, bezorgde tantes en strop-
pendragers.  
•  Standbeeld Keizer Karel, Prinsenhofplein, 

9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    zo. 21 juli van 10u30 tot 12u30 

     Verliefd, verloofd, getrouwd - een 
amoureuze stadswandeling      
 Amor en Cupido nemen je mee langs de meest verdo-
ken romantische plekjes van de stad. Onderweg vertel-
len ze alles over het liefdesleven van bekende en min-
der bekende Gentenaars.  
•  Ingang Handelsbeurs, Kouter, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    zo. 21 juli van 10u30 tot 12u30 

     Belevingswandeling: De mannen 
én vrouwen van de Gentse 
gilden (de torenwachter)      
 Deze beleveniswandeling, waarbij onze gids in de 
huid kruipen van een torenwachter, neemt je mee door 
de middeleeuwse binnenstad en geeft onderweg ant-
woord op alle mogelijke vraagstukken over de Gentse 
gilden.  
•  Vrijdagmarkt 36 (ingang Poëziecentrum) , 

9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    zo. 21 juli van 10u30 tot 12u30 

     De Reep: Leie en Schelde vloeien na 
zestig jaar opnieuw samen in Gent      
 De Reep : wordt dit de nieuwste Gentse trekpleister? 
We kuieren van de Portus Ganda naar de Braampoort 
. We begroeten Willem, Lieven en François . Het kostte 
centen en het had veel voeten in de aarde, maar van-
daag stroomt er weer water door de Reep.  
•  Zwembad Van Eyck, Veermanplein 1, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    zo. 21 juli van 10u30 tot 12u 

     Furies, Gravinnen, Hertoginnen, 
meisjes en de maagd van Gent      
 Een wandeling over memorabele vrouwen in/uit Gent. 
Van Johanna van Castilië, de maagd van Gent, Jacoba 
van Beieren, begijnen, ... tot Marie Schellinck.  
•  Dulle Griet, Kanon, Grootkanonplein, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    zo. 21 juli en za. 27 juli van 10u30 tot 12u30 

     De laatste keer DOK - een verhaal 
over oude en nieuwe dokken      
 Volg onze gids op deze rondleiding die je alle hoeken 
van de 19de, 20ste én de 21ste eeuw laat zien. Een 
verhaal over de dwarsliggers en stoomschepen van 
weleer, de groene kooi en de ‘kakmachine’ van mor-
gen en het strand zonder zee.  
•  Ingang Dampoort Station, Dampoort, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    zo. 21 juli en do. 25 juli van 14u tot 16u 

     Wijk Macharius, Heirnis en Scheldeoord      
 Zowel de wijk Macharius, Heirnis en Scheldeoord ken-
nen sinds kort een grondige wijziging. Van verouderde 
en verloederde woonbuurten zijn ze door grondige re-
novatie uitgegroeid tot populaire woonbuurten die veel 
jonge gezinnen aantrekken.  
•  Zwembad Van Eyck, Veermanplein 1, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    zo. 21 juli van 14u tot 16u 

     Het Miljoenenkwartier – 
herinnering aan 1913      
 Als een woonwijk dergelijke bijnaam krijgt is er iets 
aan de hand. Primeerde hier de luxe van de huizen, 
hun opvallende bouwstijl of de mondaine bewoners?  
•  Sint-Pietersstation (onder de luifel/ingang), Maria 

Hendrikaplein , 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    zo. 21 juli van 14u tot 16u 

     Fietstocht: Licht en Lucht, Zuurstof 
en Groen voor de Brugse Poort      
 Ga mee op ontdekking en beleef hoe de stad van van-
daag aan duurzame oplossingen werkt voor de grote 
uitdagingen van vandaag en morgen. We vertrekken 
aan restaurant Volta (Groene Vallei) voor een fietstocht 
van 3 uur. Voorzie een eigen fiets!  
•  Restaurant Volta, Nieuwe Wandeling 2, 

9000 Gent   1
•  prijs: €10 (tickets bestellen via onze website) 
•    zo. 21 juli van 14u tot 17u 

     De verborgen armen van de Leie      
 De bloei van de stad vanaf de 11de eeuw leidde tot 
uitbreiding van het territorium en tot de bouw van 
grachten rond de uitdeinende stad. We ontdekken de 
verborgen armen van de Leie.  
•  Ingang Vismijn (Toeristische dienst), Sint-Veerleplein, 

9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    ma. 22 juli van 10u30 tot 12u30 

     Kopje onder in Gent - Een verhaal 
over het water in Gent      
 Een verhaal over het water in Gent. Waar stoomt de 
Schelde en waar spreken we van de Leie? Wat is er 
met het water gebeurd. Waarom waren de waterwe-
gen zo belangrijk voor Gent.  
•  Zwembad Van Eyck, Veermanplein 1, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    ma. 22 juli van 10u30 tot 12u30 

     Het Bisdom in woelige tijden      
 De zestiende eeuw is in de Nederlanden een zeer be-
wogen tijd. De opkomst van het protestantisme ver-
zwakt de katholieke Kerk. Tel daarbij nog de vele mis-
bruiken in de Kerk en de grote onbestuurbare bisdom-
men en het chaotische plaatje is compleet.  
•  Ingang Bisschoppelijk paleis, Bisdomplein, 

9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    ma. 22 juli van 10u30 tot 12u30 

     Achter de schermen van de Handelbeurs      
 i.s.m.: Handelsbeurs  
 Kom een kijkje nemen achter de schermen en ontdek 
de fascinerende historiek achter de Handelsbeurs Con-
certzaal.  
•  Ingang Handelsbeurs, Kouter, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    ma. 22 juli en do. 25 juli van 10u30 tot 12u 

     Bezoek aan het klein Begijnhof OLV Ter Hoye      
 Een oase van rust en een goed bewaard geheim! We 
wandelen door dit typische stadsbegijnhof en laten 
convent, huizen, kerk en infirmerie vertellen over het le-
ven binnen ‘het besloten hof’.  
•  ingang Begijnhof, Lange Violettestraat 77-273, 

9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    ma. 22 juli van 14u tot 16u 

     Het Van Eerselhuis - achter de 
schermen van Sint-Bavo      
 i.s.m.: Sint-Bavo 
 De spreekkamers van Sint-Bavo blijven voor menig 
groentje een mysterie. We verkennen de voormalige 
woning van Mgr. Van Eersel, het 'Witte Huis' en de 
voormalige werkplaats van de fabriek van Lousbergs.  
•  Ingang Sint-Bavo, Reep 4, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    ma. 22 juli en wo. 24 juli van 14u tot 16u 

     De Brugse poort (De Poorten 
- Tina De Gendt)      
 i.s.m.: De Poorten 
 Tijdens deze wandeling gaan we op zoek naar sporen 
van het verre en nabije verleden van deze multiculture-
le wijk. Hoe vormde en groeide de wijk in de afgelo-
pen 200 jaar? Hoe ging de wijk om met al die nieuwe 
bewoners? Maar we blikken ook vooruit op de toe-
komst.  
•  Phoenixbrug (midden van de brug), 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website (luik indi-

vidueel, tickets Gentse feesten)) 
•    ma. 22 juli van 14u tot 16u 
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     Gedreven door geloof en liefde 
voor de medemens - een exclusief 
bezoek aan de Zusters van Liefde.      
 i.s.m.: Zusters Van Liefde en Kaat Leeman 
 Benieuwd naar het leven achter de muren van het moe-
derklooster van de Zusters van Liefde? Onze gids leidt 
u binnen in tal van vrouwenlevens, gewijd aan gebed 
en zorg voor medemensen.  
•  Erfgoedhuis Zusters van Liefde, Molenaarsstraat 22, 

9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    di. 23 juli van 10u tot 12u en do. 25 juli van 14u tot 

16u 
     Binnen en Buiten Monasterium PoortAckere, 
een neogotische impressie!      
 i.s.m.: Monasterium PoortAcker  
 Beknopte inhoud: korte wandeling in de buurt van 
Sint-Michielskerk en Sint-Lucasschool om de gotiek, laat 
gotiek en neogotiek te situeren in zijn context. Nadien 
bezoeken we het Hotel Monasterium PoortAckere met 
zijn markante geschiedenis en zijn neogotische schitte-
ring.  
•  Sint-Michielskerk, Sint-Michielsplein, 9000 Gent   1
•  prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    di. 23 juli en do. 25 juli van 10u tot 12u 
     Gentse Beestachtigheden 
van A(ap) tot Z(waan)      
 Een stad is veel meer dan pleinen, gebouwen en de 
mensen die het bewonen. Zoveel dieren hebben van 
Gent immers ook hun geliefde woonplaats gemaakt! 
Onze gids, een dierenvriend in hart en nieren, zal u 
breeduit over het beestige Gent vertellen!  
•  Ons Huis, Vrijdagmarkt 9, 9000 Gent   1
•  prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    di. 23 juli van 10u30 tot 12u30 
     Belevingswandeling: Van Vlees en 
Bloed, van vleeshuis tot slachthuis      
 Deze boeiende beleveniswandeling, met een gids die 
in de huid van de vroegere slagers kruipt, zal niemand 
onberoerd laten.  
•  Start: Groot Vleeshuis, Ingang Groentenmarkt, 

9000 Gent 
•     prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•  di. 23 juli van 10u30 tot 12u30 
•    prijs: €8 (Reservatie via VGT 

toegankelijkheid@stad.gent of 09 267 03 69 ) 
•  vr. 26 juli van 10u30 tot 12u30   1
 De Coupure: platteland wordt 
residentieel wonen      
 De Coupure, vroeger een drukbevaren kanaal, is nu 
een rustige waterloop waar vissers, joggers en wande-
laars hun gading vinden.  
•  Minerva Boat Company, Coupure Rechts 2A,, 

9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    di. 23 juli van 14u tot 16u 
     Bloemekenswijk te Wondelgem      
 Na het sluiten van de UCO-vestiging moest de stad op 
zoek naar een nieuwe invulling voor deze site. Er komt 
een knooppunt voor sociale economie en een nieuw 
park. Maar ook in de rest van de wijk bloeit er wat!  
•  Van Beverenplein, de bushalte aan de kant van de 

Frans Van Rijhovelaan, 9032 Wondelgem 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website 
•    di. 23 juli van 14u tot 16u 
     Dementievriendelijke wandeling 
in het Citadelpark      
 i.s.m.: Marianne Aerssens  
 In deze wandeling neemt onze gids mensen met de-
mentie mee op een tocht doorheen het Citadelpark. De 
begeleiding gebeurt door een ervaren en gediplomeer-
de gids. Er kunnen 7 personen met dementie deelne-
men + 7 begeleiders.  
•  Trappen MSK, Fernand Scribedreef 1, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    di. 23 juli van 14u tot 16u 
     Migratiewandeling: Turkije aan de Leie      
 i.s.m.: Tina De Gendt 
 Op bezoek bij de Turkse gemeenschap in Gent… In 
Gent leven 160 nationaliteiten door elkaar, maar geen 

enkele gemeenschap is zo groot als de Turkse: Zowat 
een tiende van de Gentenaars heeft roots in Turkije.  
•  Sluizeken (parking Oudburg, Speelstraat), 

9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    di. 23 juli van 14u tot 16u 
     Hekserijwandeling - over den bozen viandt      
 Wat heeft zich in de geschiedenis werkelijk afge-
speeld? De waarheid over heksensabbats en - proces-
sen, tortuur en terechtstellingen.  
•  Café Le Chat Noir, Vrijdagsmarkt, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    wo. 24 juli van 10u30 tot 12u30 
     Tussen de regels door – Een 
wandeling door literair Gent      
 Onze gids laat de grote nalatenschap van een twintig-
tal Gentse auteurs herleven met deze poëtische beeld- 
en tekstwandeling. Welke plekken inspireerde hen? 
Waar woonden ze? Op welke plekken worden ze her-
dacht? Maar daarnaast komen nog andere genres aan 
bod in deze literaire mix.  
•  Vrijdagmarkt 36 (ingang Poëziecentrum) , 

9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    wo. 24 juli van 10u30 tot 12u30 
     Belevingswandeling: Vrouwen 
onder het laken      
 Een diepgravende beleveniswandeling over vrouwen, 
mode en andere pikanterieën in de 13de-15de eeuw, 
hoogdagen van de Gentse lakenhandel!  
•  Kalandeberg 7, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    wo. 24 juli van 10u30 tot 12u30 
     Prinsenhof en Patershol      
 Ga op ontdekking met onze gids doorheen het Paters-
hol en het Prinsenhof.  
•  restaurant De Gekroonde Hoofden , Burgstraat 4, 

9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    wo. 24 juli en za. 27 juli van 14u tot 16u 
     Bezoek aan de Sint-Salvatorkerk 
- Heilige Kerstkerk      
 i.s.m.: Eric Bauwens Sint-Salvatorkerk  
 De Sint-Salvatorkerk (of door vele Gentenaars beter be-
kend als de Heilige Kerstkerk) is een laatgotische kerk 
met een bewogen geschiedenis, maar ze bezit ook een 
aantal waardevolle kunstschatten, waaronder een 
magnifieke rococopreekstoel of muurschilderingen 
door Theodore Canneel  
•  Sint-Salvatorkerk, Sleepstraat, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    wo. 24 juli en za. 27 juli van 14u tot 16u 
     De Gentenaars en hun amusement      
 In deze wandeling neemt de gids jullie mee op sleep-
touw langs het Gentse amusement en uitgaansleven 
van de 19de eeuw. Gent, een bruisende stad vol ver-
rassingen!  
•  ingang Minardschouwburg, Romain Deconinckplein 

2, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    do. 25 juli van 10u30 tot 12u30 
     Gent Gevogeld, op zoek 
naar vogels in de stad      
 Tijdens de wandeling vertelt onze gids verhalen over 
zowel de klassieke stadsvogels als de meer exotische 
Gentse vogels zoals pelikanen, papegaaien of pin-
guins. Ook de rol van vogels in onze kunst, in onze 
taal en in onze geschiedenis wordt bondig uiteenge-
zet.  
•  Start : Sint-Baafsplein, aan de fontein, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    do. 25 juli van 10u30 tot 12u30 
     De spanning tussen klassieke, 
historiserende en art nouveau 
gebouwen in het Kunstenkwartier      
 U zal in één wandeling leren hoe de architecten en de 
vroegere bewoners van deze woningen hun ideeën 
over de maatschappij vorm gaven in steen, cement en 
ornament.  
•  hoek Kunstlaan en Charles de Kerchovelaan,

9000 Gent 

•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    do. 25 juli van 10u30 tot 12u30 
     Van Proletenkwartier naar kennisberg: 
de transformatie van de Blandijnwijk 
+ bezoek depot Bib UGent      
 Weinig wijken in Gent die een even grondige transfor-
matie hebben ondergaan als de Blandijnwijk. Of hoe 
een volkswijk vol kleine beluiken twee eeuwen later het 
kloppende hart werd van de Gentse studentenbuurt.  
•  Veergrepparkje (midden van de Kortrijksepoortstraat 

net voor tramhalte richting St-Pietersstation),
9000 Gent 

•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    do. 25 juli van 14u tot 16u 
     Mariawandeling      
 In tal van Gentse wijken vind je gevelbeelden of kapel-
letjes ter ere van Onze-Lieve-Vrouw. Vaak getuigen ze 
van vreugde of ellende (zoals overstromingen, epide-
mieën). Deze wandeling brengt die verhalen tot leven 
in de studentenbuurt.  
•  Kalandeberg, aan de fontein, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    vr. 26 juli van 10u30 tot 12u30 
     Het Gelaat, opzoek naar gezichten, 
ogen en maskers in de stad      
 We kijken doorheen de stad naar kunst, ornamenten, 
beelden die enerzijds facetten van het gelaat ontluiken 
en anderzijds ons de inspiratie van de kunstenaars en 
ambachtslieden tonen.  
•  Ingang Handelsbeurs, Kouter, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    vr. 26 juli en zo. 28 juli van 10u30 tot 12u30 
     Over het hoofd gezien, façades 
van winkelhuizen      
 Onze gids neemt u mee langs alle bekende en minder 
bekende façades in het straatbeeld, die normaal ge-
sproken letterlijk boven het hoofd worden gezien. 
Waar mogelijk, nemen we zelfs even een blik in het in-
terieur. Een fascinerende blik op een onderbelichte ge-
schiedenis van de stad  
•  Dulle Griet, Kanon, Grootkanonplein, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    vr. 26 juli van 10u30 tot 12u30 
     Belevingswandeling: Vrouwen 
geven van Katoen      
 Met een gids die in de huid van een suffragette kruipt, 
halen wij memorabele vrouwen van onder het stof. De 
Gentse feministes, advocates, vrouwen in de ‘Grooten 
Oorlog’, suffragettes, fabrieksarbeidsters en deftige 
dames krijgen allen een stem en vertellen hun verhaal.  
•  Ons Huis, Vrijdagmarkt 9, 9000 Gent   1
•  prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    vr. 26 juli van 10u30 tot 12u30 
     Meeriskercke: het abc… en p van een 
gemeente - op verkenning in Mariakerke      
 Mariakerke, een oase van rust en stille deelgemeente 
van Gent? Wees er maar niet zeker van. In deze wan-
deling gaan we dieper in op de verhouding tussen de 
verschillende sociale klassen van deze microkosmos tij-
dens de voorbije twee eeuwen.  
•  ingang van de OLV Geboortekerk Mariakerke, Mari-

akerkeplein, 9030 Gent Mariakerke 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    vr. 26 juli van 14u tot 16u 
     Tussen de gashouders op de Tondelier      
 Vroeger klopte hier het industriële hart van Gent, maar 
dezer dagen getuigen enkel twee verstilde gashouders 
van de gloriedagen van weleer. Welkom op de unieke 
Tondelier-site! Samen met onze gids duikt u dit fantas-
tisch stuk industrieel erfgoed.  
•  Achterzijde van het Nieuwe Gerechtsgebouw (kant 

Filips van Cleeflaan), 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    vr. 26 juli van 14u tot 16u 
     De Lieve, 750 jaar oud - met exclusief 
bezoek aan de Rabottorentjes      
 i.s.m.: Ronde Tafel Gent RT68 
 Precies 750 jaar geleden, in 1269, varen de eerste 
schepen met koopwaar van Gent naar de Noordzee 
via de Lieve. Van het 45 km lange kanaal blijft niet zo-
veel over, behalve in Gent. Ontdek de geschiedenis 
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van deze rivier met onze gids (inclusief bezoek aan de 
Rabottorentjes).  
•  Rabot, Bachtenwalle, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    vr. 26 juli van 14u tot 16u 
     Blijven plakken in Macharius (De 
Poorten - Tina De Gendt)      
 i.s.m.: De Poorten 
 Ook in de Machariuswijk heeft de tijd niet stil gestaan. 
Rond de ruïne van de Sint-Baafsabdij zijn sinds de ne-
gentiende eeuw tal van groepen opgedoken en 'blijven 
plakken'. Hoe leefden die samen, waar ontmoetten ze 
elkaar en welke impact hadden ze op de wijk?  
•  Ingang Lokaal Dienstencentrum De Horizon, Ferdi-

nand Lousbergskaai 12, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    vr. 26 juli van 14u tot 16u 
     De klassieker: Gentse vrouwen      
 Proviandiersters, koopwijven, devotarigghen, nonnen, 
studentes, onderwijzeressen, en zelfs de Maagd van 
Gent. Gent zou er zonder sterke vrouwen helemaal an-
ders uitzien.  
•  Ingang Handelsbeurs, Kouter, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    za. 27 juli van 10u30 tot 12u30 
     Gent, hoofdstad van 
Etappegebied IV in WOI      
 De gidst confronteert ons met het Gent onder donkere 
tijden. Hoe beleefde en overleefde Gent de eerste We-
reldoorlog?  
•  Op de Sint-Michielsbrug, kant Korenlei aan Hostel 

Upplinck, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    za. 27 juli van 10u30 tot 12u30 
     De Rechtvaardige Rechters – De diefstal en 
de mogelijke vindplaatsen (wandeling)      
 i.s.m.: Dirk Van Nieuwenhuyze 
 Weinig mysteries die de gemoederen zo blijven beroe-
ren als de verdwijning van ‘De Rechtvaardige Rech-
ters’, een paneel van het Lam Gods. Onze gids Dirk 
Van Nieuwenhuyze zoekt tussen de bomen mee naar 
het bos!  
•  Ingang Sint-Baafskathedraal , Sint-Baafsplein, 

9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    za. 27 juli van 10u30 tot 12u30 
     Bezoek aan het schilderachtige Deurle      
 Wij nemen u mee door het schilderachtige Deurle, een 
kleine gemeente naast Sint-Martens Latem die vele ar-
tiesten inspireerde doorheen de jaren. Mogelijks inte-
greren we een bezoek aan het museum Gust De Smet, 
Dhondt-Dhaenens en of Gevaert-Minne.  
•  ingang Kerk Deurle , Dorpsstraat 48, 9831 Deurle 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    za. 27 juli van 14u tot 16u 
     Fietstocht: Ledeberg leeft en 
Gentbrugge beleeft – Doordacht 
omgaan met de Gentse ruimte      
 We maken een stad voor iedereen. We zetten daarom 
meer in op het collectieve in plaats van op het individu-
ele: we delen ruimtes om te wonen, te werken, creatief 
te zijn (cohousing, coworking, cocreatie). Tijdelijke in-
vullingen geven plekken een nieuw leven. Voorzie ei-
gen fiets.  
•  Hoek Kasteellaan / Lousbergskaai (winkel Key-Mu-

sic), 9000 Gent 
•   prijs: €10 (tickets bestellen via onze website) 
•    za. 27 juli van 14u tot 17u 
     Gent rood – Gent langs 12 tinten rood      
 Weinig kleuren in het spectrum zijn zo beladen als de 
kleur rood. De kleur heeft een enorme symbolische 
waarde en het is een fundamentele kleur in de geschie-
denis van de mensheid en de geschiedenis van Gent.  
•  Dulle Griet, Kanon, Grootkanonplein, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    zo. 28 juli van 10u30 tot 12u30 
     Gent Steengoed – Rijkdom in Gentse Stenen      
 In deze historische wandeling worden enkele markante 
stenen gebouwen aangedaan, gedateerd in de late 
Middeleeuwen. De opdrachtgevers van dit ‘Steen-
goed’ waren duidelijk ‘steenrijk’.  

•  Op de Sint-Michielsbrug, kant Korenlei aan Hostel 
Upplinck, 9000 Gent 

•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    zo. 28 juli van 10u30 tot 12u30 

     De stationsbuurt en de Duitse bezetter      
 Gent in Goede en slechte tijden. Mochten huizen kun-
nen spreken, wat zouden ze ons vertellen over hun be-
woners tussen 1900 en 1945? Over Emile Braun, 
Charles de Kerckhove, Virginie Loveling, Edith Cavell  
•  Sint-Pietersstation (onder de luifel/ingang), Maria 

Hendrikaplein , 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website)  
•    zo. 28 juli van 14u tot 16u 

     Visserij en Wijdenaard: herboren 
samenvloeiing van Leie en Schelde 
en vergeten Coupure      
 Dat onze rivieren in de loop van de geschiedenis hun 
stempel hebben gedrukt op hun omgeving is onbetwist-
baar. Zonder Leie of Schelde was van Gent amper 
sprake geweest!  
•  Ingang Visserijpark, Achtervisserij, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    zo. 28 juli van 14u tot 16u 

     Fietstocht: (On)gezond Gent      
 We houden halt bij zes markante plekken om er stil te 
staan bij hun vroegere bewoners. Dit weinig bekende 
hoofdstuk in de Gentse geschiedenis is goed voor lijf 
en leden, maar nog beter voor de geest! Deze fiets-
tocht duurt 2,5 uur - voorzie eigen fiets!  
•  Zijpoortje Sint-Baafsabdij Spanjaarstraat, 

9000 Gent 
•   prijs: €10 (tickets bestellen via onze website) 
•    zo. 28 juli van 14u tot 16u30 

     Bezoek aan het schilderachtige Sint-Martens-
Latem met bezoek aan de windmolen      
 i.s.m.: Molenaar Marc Sepelie 
 Aan de Sint-Martinuskerk in Sint-Martens-Latem starten 
we in het spoor van de Latemse kunstenaars. We voor-
zien een bezoek aan de Romaanse kerk en de 15de 
eeuwse windmolen.  
•  Ingang kerk Sint-Martens-Latem, Dorp 1 , 

9830 Sint-Martens-Latem 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website) 
•    zo. 28 juli van 14u tot 16u 

     Proevertjeswandeling: Gent 
al proevend verkend      
 i.s.m.: Sophie's Sweets & Chocolates 
 Het historisch verhaal van Gent al proevend verken-
nen. Eten en drinken is het perfecte uitgangspunt om de 
rijke geschiedenis van deze mooie stad opnieuw te ont-
dekken. Wat aten de boeren, monniken en adellijke fa-
milies tijdens de middeleeuwen? En hoe evolueerde 
dat?  
•  Voorkant Sint-Pieterskerk, Sint-Pietersplein, 

9000 Gent 
•   prijs: €15 (tickets bestellen via onze website) 
•    zo. 28 juli van 14u tot 16u30 

     Bezoek aan het Sint-Baafshuis      
 i.s.m.: Sint-Baafshuis  
 Het Sint-Baafshuis betreden is een duik maken in de he-
le Gentse geschiedenis sinds de middeleeuwen, een 
verhaal van de Graven van Vlaanderen, Keizer Karel, 
de eerste bisschoppen van Gent, en nog zoveel meer. 
Welkom in deze oude parel met een eigentijdse invul-
ling!  
•  Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website)) 
•    zo. 28 juli van 14u tot 16u 

     Het citadelpark: groen bastion 
aan de rand van de stad      
 Met de gids maken we de promenade, langs het lover-
theater, de Art Deco rozentuin, de muziekkiosk, de 
Floraliënhal, de vele standbeelden, de musea, het mili-
taire verleden … Samen met het Moorke mijmeren we 
over de grootse geschiedenis en toekomst van dit park.  
•  Trappen MSK, Fernand Scribedreef 1, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (tickets bestellen via onze website )
•    zo. 28 juli van 16u tot 18u 

       Gentse Gidsen vzw   € 
•   info: Gentse Gidsen, www.gentsegidsen.be    
•   reservaties: VZW Uitbureau Gent, 09 233 77 88, 

www.uitbureau.be  
 Wa veur ne boel was da 
d'iere !      
 Tempeliers, beeldstormers, brand, moordenaars en sto-
ven.. Tijdens deze ‘vree wijze’ rondleiding stap je in 
een onbekende wereld. Met plezante anekdotes en 
gruwelijke verhalen zullen we een totaal ander stukje 
Gent ontdekken. En natuurlijk: ‘geklapt in’t plat Gents’!  
•  Tempelhof, Sint-Margrietstraat 36, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (Korting GG-leden: € 2 Reservatie verplicht) 
•    za. 20 juli en zo. 28 juli van 10u tot 12u 
     Gent en zijn Keizer in ‘t Gents      
 500 jaar geleden werd in Gent een keizer geboren. In 
zijn rijk ging de zon nooit onder. De naam ‘Stropkes’ 
gaf hij ons cadeau. Maar ook de Sassevaart, de nieu-
we weg naar de zee. Zonder hem geen North Sea 
Port. Wie was die Gentenaar wel en...sprak hij Gents?  
•  Nieuwbrug , Reep 44/hoek Keizer Karelstraat, 

9000 Gent 
•   prijs: €8 (Korting GG-leden: € 2 Reservatie verplicht) 
•    za. 20 juli van 14u30 tot 16u30 en za. 27 juli van 

10u tot 12u 
     Gent in ’t Gents      
 Blijfde geere op d’uugte van de Gentsche actualiteit? 
Huurde geere oe dat geweest es in’t joar stillekes? Ge-
lijk geweunte beginnen we bij Romain en leggen weul-
der da onderweeg allemoal uit.  
•  Minardschouwburg, Romain Deconinckplein 2, 

9000 Gent   1
•   prijs: €8 (Korting GG-leden: € 2 Reservatie verplicht) 
•    zo. 21 juli en vr. 26 juli van 10u tot 12u 
     Stadhuis - Rondleiding in het Stadhuis      
 Ontdek een wonderlijk gebouw met een eeuwenoude 
geschiedenis. We bezoeken onder meer de Pacificatie-
zaal, de Troonzaal, de Gemeenteraadzaal en het Oos-
tenrijks Salon.  
•  Stadhuis (inkomhal), Botermarkt 1, 9000 Gent 
•   prijs: €5 (reserveren niet nodig -maximum 25 perso-

nen ) 
•    zo. 21 t.e.m. zo. 28 juli van 14u30 tot 15u30 en 

van 15u30 tot 16u30 
     Een beetje si, een beetje la: ter zit 
van alles in de kaba      
 Nie schuunder dan een begin van de Gensche Fieste 
mee een wandelinge deur de waterwijk: Sluizeken – 
Tolhuis. Glorieuze overwinningen, verdwenen 
stadspoorten, bazen en beluiken, en een heuse wereld-
kampioen. En water, heel veel water... Doar kraagde 
dust van!  
•  Aan het rond punt, Steendam 1, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (Korting GG-leden: € 2 Reservatie verplicht) 
•    zo. 21 juli van 14u30 tot 16u30 
     Kleur en licht in de zwart-witte stad: 
een wandeling langs profane en 
sacrale glasramen in Gent.      
 Op deze wandeling bekijken we Gent door een ge-
kleurde glazen bril. Heel vaak kan je een religieus 
glasraam lezen als een moralistisch of stichtend strip-
verhaal. Een profaan glasraam verheerlijkt dan weer 
de rijke vaderlandse geschiedenis. Breng gerust een 
verrekijker mee!  
•  In de tuin van het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent 
•   prijs: €8 (Korting GG-leden: € 2 Reservatie verplicht) 
•    ma. 22 juli van 10u tot 12u 
     Zinnenprikkelend Patershol onder de loep      
 Een ministad in de stad. Ooit het Montmartre van 
Gent, nu een hippe woonbuurt waar prikkelende geu-
ren van eethuizen je naar binnen lokken. Door de eeu-
wen heen de wijk van leerlooiers, machtige gezags-
dragers, arbeiders en een plek voor filosoferende kun-
stenaars.  
•  Ingang Oude Vismijn, Veerleplein, 9000 Gent  
•  prijs: €8 (Korting GG-leden: € 2 Reservatie verplicht) 
•    ma. 22 juli van 14u30 tot 16u30 en do. 25 juli van 

10u tot 12u 
     Een Nerotische Wandeling      
 Kunstenaar én geboren Gentenaar Marc Sleen bracht 
Gent ludiek in beeld. Ook in zijn Nero-strips vinden we 
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22/07, 24/07 en 26/07 t/m 28/07

Een rijke bankier uit Moskou en een jonge vrouw uit Sint-Petersburg hebben een affaire tijdens een 

vakantie verblijf in het mondaine Jalta. Hij ervaart dat zijn leven zich in twee werelden afspeelt: een 

gezin en een baan, sociale bezigheden, zichtbaar en controleerbaar. En zijn andere leven met Anna. Wat 

voor hem begint als een avontuurtje, verandert in echte passie. Hij besluit haar te gaan zoeken in Sint-

Petersburg, waar de klucht “De Beer” van Tsjechov wordt opgevoerd.

Ze vragen zich af hoe het nu verder moet. Is er een uitweg?

humoristisch en intelligent theater

telkens om 19u30, 28/07 om 17uTinnenpot Gent
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stukjes van Gent. Tijdens de wandeling maak je kennis 
met kleurrijke figuren zoals Tjeef met de Kleppe, 
Jean-Marie Kiekepuut, de Roste Wasser en Geeraard 
de Duivel.  

•  Geeraard Duivelsteen, aan de brug van de Reep, 
9000 Gent 

•   prijs: €8 (Korting GG-leden: € 2 Reservatie verplicht) 

•    di. 23 juli van 10u tot 12u 

     Fietstocht naar het Gentse Stadsbos-
met eigen fiets-afstand 20 km      
 Een droom van Gentenaars en inwoners van de rand-
gemeenten is uitgekomen: het Stadsbos! Het recreatie-
ve bos- en groengebied maakt deel uit van het grote 
stedelijke Landschapspark. Binst de rondrit zijmme nie 
vies om een woordeke Gents te klappen!  

•  Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendri-
kaplein, 9000 Gent 

•   prijs: €10 (Korting GG-leden: € 2 Reservatie ver-
plicht) 

•    di. 23 juli en do. 25 juli van 14u tot 17u 

     Het Visserijeiland      
 We duiken in het verhaal van het Visserijeiland vanaf 
de 7de eeuw tot vandaag. We vinden sporen van de 
bedrijvigheid in en rond het Sint-Baafsdorp en de acti-
viteiten rond het Visserijkanaal. Langs de Achtervisserij 
keren we terug naar de 21ste-eeuwse grafitti van Bué.  

•  Oude ingang Zwembad Van Eyck, Julius de Vigne-
plein, 9000 Gent 

•   prijs: €8 (Korting GG-leden: € 2 Reservatie verplicht) 

•    wo. 24 juli van 10u tot 12u 

     Verleden, heden en toekomst: een onbekend, 
ander Gent verkend      
 Veur oas ge paast dadet al allemoal gezien ed...We 
wandelen in de voetsporen van monniken, plantenken-
ners en boekenwormen. Bovendien ontmoeten we 
meerminnen en watergeesten, havenbazen en dokwer-
kers, vergeten kolonies en verre bestemmingen.  

•  Aan het rond punt, Steendam 1, 9000 Gent 

•   prijs: €8 (Korting GG-leden: € 2 Reservatie verplicht) 

•    wo. 24 juli van 14u30 tot 16u30 

     Willem I, thuis in Gent      
 Meer dan 100 jaar geleden deed Willem I op 5 sep-
tember 2015 zijn Blijde Intrede in Gent. Een stad die 
zoveel aan hem te danken heeft! Historische plekken in 
de Kuip van Gent herinneren ons aan Willem en zijn 
tijd. Blauwe flikkenstad ? Gent kleurt oranje!  

•  Standbeeld Willem I, Bisdomkaai, 9000 Gent 

•   prijs: €8 (Korting GG-leden: € 2 Reservatie verplicht) 

•    vr. 26 juli van 14u30 tot 16u30 

     Van een vliegmasiene es ne 
Gentenere nie benewd - met eigen 
fiets - afstand 20 km      
 Aosde noar umhuuge kijkt ziede wa witte streepkes. 
Duuzenden vliegmasiennekes in de lucht. Hoe dat alle-
moal begost uuk in Gent, gok eulder uitlegge. Onder 
andere Blanchard, Farman, Kinet en Pegoud zulde lie-
re kenne deur ne schuune tocht op den velo.  

•  Don Bosco, Kortrijksesteenweg 1025, 9051 Sint-De-
nijs-Westrem 

•       prijs: €10 (Korting GG-leden: € 2. 
Reservatie verplicht) 

•    za. 27 juli van 14u tot 17u 

     Olympische Goden en Homerische Helden 
in de Gentsche stroaten      
 Van fiesten, doar kendegen zij alles van, en van de 
biest uit hangen nog veel meer… De invloed van de ou-
de Grieken op onze cultuur, talen, kunsten en filosofie 
is bekend, maar we vinden hun sporen ook terug op 
vertrouwde gebouwen en monumenten in het centrum 
van Gent.  

•  Kiosk, Kouter, 9000 Gent 

•       prijs: €8 (Korting GG-leden: € 2 Reservatie verplicht) 

•    zo. 28 juli van 14u30 tot 16u30 

       Gentse Lach- en Zangbuut   € 
   Levendige lachwandeling met 
aansluitend rustige rondvaart met 
uitleg van Gent      
 i.s.m.: Rederij De Gentenaer 
 We benaderen enkele unieke plekken van Gent op een 
lachwekkende, plezierige manier zonder moppen! 
Vanuit onze eigen grappige houding laten we de feest-
pret ontstaan. Aansluitend is er een mooie rondvaart 
door de historische binnenstad met uitleg en incl. 2 
biertjes of water.  
•  Zwembad Van Eyck, Veermanplein 1, 9000 Gent 
•    info & reservaties: Lachclub Destelbergen & Gent, 

0475 55 21 23, vanimschootluc@telenet.be, 
www.lachenisgezond.be  

•  prijs: €15 (lachwandeling, historische rondvaart met 
uitleg, inclusief 2 Augustijnen bieren of water.) 

•    ma. 22 juli en zo. 28 juli van 11u tot 13u 

       Gilde van de Stroppendragers   € 

 De Stroppendragers en keizer Karel V      
 Stadswandeling waarbij u alles verneemt over de 
stroppendragers, keizer Karel en diens stormachtige 
relatie met Gent. Het onstaan en de betekenis van 'de 
stroppendrager' wordt u toegelicht door echte Strop-
pendragers in witte tabbaard. Gratis Gentse strop voor 
elke deelnemer.  
•  Stadswandeling Gilde van de Stroppendragers 

(Chalet), Belfortstraat 29, 9000 Gent 
•    info: Gilde van de Stroppendragers vzw, 

secretariaat@stroppendragers.gent, 
www.stroppendragers.gent   

•  reservaties: Verplicht :Gilde van de Stroppendragers 
vzw, 0472 32 82 95, 
inschrijvingen@stroppendragers.gent, 
www.stroppendragers.gent  

•  prijs: €10 (per persoon) 
•    vr. 26 t.e.m. za. 27 juli van 10u30 tot 12u en van 

14u tot 15u30 

       Grafzerken vertellen   € 
•   info & reservaties: An Hernalsteen, 

an.hernalsteen@skynet.be    

 Sint-Amandsberg: In een 
hoekje met een boekje      
 Een wandeling langs graven van schrijvers en dichters  
•  Begraafplaats Sint-Amandsberg (Afspraak: parking 

voor de kerk), Visitatiestraat z/n, 9040 Sint-Amands-
berg 

•   prijs: €5 (bedrag zal gebruikt worden voor de res-
tauratie van grafmonumenten) 

•    za. 20 juli van 10u30 tot 12u30 

     Zuiderbegraafplaats: De oudste 
begraafplaats van Gent      
 Een kleine maar fijne, rustige plaats. De moeite waard 
om te ontdekken !  
•  Zuiderbegraafplaats, 

Ottergemsesteenweg, 9000 Gent   1
•  prijs: €5 (bedrag zal gebruikt worden voor de res-

tauratie van grafmonumenten) 
•    zo. 21 juli van 10u30 tot 12u30 

     Mariakerke: Het enige, echte 
Campo Santo van Gent      
 Superheilig, superkatholiek en toch zo onbekend  
•  Begraafplaats Mariakerke, Mariakerkeplein 2, 

9030 Mariakerke   1
•  prijs: €5 (bedrag zal gebruikt worden voor de res-

tauratie van grafmonumenten) 
•    wo. 24 juli van 10u30 tot 12u30 

     Westerbegraafplaats: Un jardin des morts      
 Een tuin vol beeldhouwkundige pareltjes  
•  Westerbegraafplaats, Palinghuizen 143, 

9000 Gent   1
•  prijs: €5 (bedrag zal gebruikt worden voor de res-

tauratie van grafmonumenten) 
•    za. 27 t.e.m. zo. 28 juli van 10u30 tot 12u30 

       HuisvandeMens Gent   € 
•   info & reservaties: HuisvandeMens Gent, 

09 233 52 26, gent@demens.nu    

 Wandelen met Jean-Paul Van Bendegem      
 Wandelen met Jean-Paul Van Bendegem, maximum 17 
personen, vooraf inschrijven verplicht  
•  HuisvandeMens Gent (Geuzenhuis Gent), Kantien-

berg 9D, 9000 Gent   1
•  prijs: €5 
•    wo. 24 juli vanaf 14u30 

     Theaterwandeling      
 Theaterwandeling met als thema: Jan Frans Willems  
•  Start : Sint-Baafsplein, aan de fontein, 9000 Gent 
•   prijs: €5 
•    vr. 26 juli van 13u30 tot 15u30 

       Industriemuseum   € 
•   Industriemuseum, Minnemeers 10, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: Industriemuseum, 09 323 65 00, 

info@industriemuseum.be, www.industriemuseum.be    

 Brouwerijwandeling        
 Gent telde vroeger heel wat actieve brouwerijen. Tij-
dens deze wandeling gaan we op zoek naar dit rijke 
brouwersverleden van de stad. Op gevels, monumen-
ten en straatpalen zijn talrijke en soms verrassende 
sporen van die bloeiende brouw- en stooknijverheid te-
rug te vinden. Santé! 
•  prijs: €7 
•    ma. 22 juli van 14u tot 16u 

     Druktocht Guerilla Printing        
 Straatdrukker Levi neemt je mee op sleeptouw. Tijdens 
een wandeling in de buurt van het Industriemuseum 
drukt hij live met putdeksels en ander leuks uit de omlig-
gende straten. Street art op z’n best! 
•  prijs: €7 
•    wo. 24 juli van 14u tot 15u30 

     Wandeling: Gent en zijn beluiken        
 Gentenaar Eric Jansen houdt van wandelen en fotogra-
feren. Die twee passies brachten hem op het idee om 
alle resterende beluiken, steegjes en ‘poortjes’ van 
Gent te fotograferen. Hij neemt je mee op wandel 
langs de kleine arbeiderswoningen gebouwd rond een 
koer of smal steegje. 
•  prijs: €7 
•    do. 25 juli van 14u tot 16u 

       IVAGO   € 
   IVAGO-ochtendwandeling      
 Elke ochtend zorgen de IVAGO-mannen en -vrouwen 
ervoor dat de stad er opnieuw netjes bijligt. Op deze 
ochtendwandeling ben je getuige van de manier waar-
op ze dit aanpakken. Daarna ontbijt in Industriemuse-
um. Inschrijven vooraf verplicht.  
•  Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent 
•    info: IVAGO-ochtendwandeling, 09 240 81 11, 

info@ivago.be, www.ivago.be/ochtendwandeling  
•  prijs: €10 
•    do. 25 juli van 7u tot 8u30 

       KAHAANI-Vertelwandelingen   € 

 KAHAANI Vertelwandelingen     
 In vijf historische vertelwandelingen tonen Marleen Van 
Remoortere en Mieke Felix u Gent zoals u het nog nooit 
eerder zag, met verhalen over schoolkinderen en begij-
nen, ridders en kleine jongens, wolven, monniken en 
een jonge Afrikaanse prins.  
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €15 

   Vete of Vrede? Vertelwandeling 
in het Patershol. 
 Gent, eind 13de eeuw. Vetes en volksopstanden, moor-
den, aanslagen, Leliaarts tegen Klauwaarts, het gewo-
ne volk tegen de grote heren – het houdt niet op. In de 
oude burg ontmoeten twee jongetjes elkaar en weten 
niet dat ze eigenlijk vijanden zijn.  
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•  Kraanlei - waterkant, rechtover het Huis van Alijn (nr. 
65), 9000 Gent   1

•    za. 20 juli van 10u30 tot 12u30 

     Welig wijf zonder man. Vertelwandeling 
in het oud begijnhof (Rabot) 
 Vier begijnen vertellen over hun leven - in de 14de 
eeuw nadat één van hen op de brandstapel is gestor-
ven - ten tijde van de Calvinistische Republiek in de 
16de eeuw - en in 1873, wanneer ze allemaal moeten 
verhuizen.  
•  Start: Ingang Sint-Elisabethkerk, Begijnhofdries, 

9000 Gent 
•     ma. 22 juli van 10u30 tot 12u30 
     Een Wolf in de Abdij. Vertelwandeling 
in de Sint-Pietersabdij 
 i.s.m.: Historische Huizen Gent 
 In het midden van de 12de eeuw werd in Gent het oud-
ste dierenepos van de middeleeuwen geschreven: 
Ysengrimus. Wij volgen de wolf in monnikspij door-
heen de abdij waar hij werd bedacht, in het gezel-
schap van de vos en de bok, de ezel, de haan en een 
kudde varkens.  
•  Start: Ingangsbalie Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein 

6, 9000 Gent 
•     wo. 24 juli van 10u30 tot 12u30 
     Martha, Mina, Jan, Georgette 
en de anderen. Vertelwandeling 
in de School van Toen 
 i.s.m.: School van Toen 
 In 1913 is het schooltje ongeveer 10 jaar oud. In 
1943 wordt het het 'luizenschoolken' genoemd. Met 
drie foto's in de hand wandelen we door het gebouw 
en door 30 jaar geschiedenis. Kinderen van toen ver-
tellen hun verhaal.  
•  School van Toen, Klein Raamhof 8, 9000 Gent 
•     vr. 26 juli van 10u30 tot 12u30 
     Congo-Gent en weer terug. Vertelwandeling 
in en rond het Citadelpark 
 Dit is het verhaal van Sakala, de zoon van een Congo-
lees stamhoofd. Hij werd door Lieven Vandevelde mee-
gebracht naar Gent. Hier ging hij naar school, om na 
anderhalf jaar weer terug te keren naar huis. Naar 
huis? Waar is dat?  
•  Citadelpark - standbeeld Koning Boudewijn, Kortrijk-

se Steenweg, 9000 Gent 
•     zo. 28 juli van 10u30 tot 12u30 

         Natuurpunt - CVN Gent   € 

 Natuurpunt CVN Gent nodigt U 
uit op 9 natuurwandelingen en 
1 fietstocht in en rond Gent     
 Ook dit jaar zorgt NP-CVN ("educatieve pijler van Na-
tuurpunt" tijdens de "Gensche Fieste" voor tal van ge-
leide wandelingen en een fietstocht in en rond Gent. 
Enthousiaste gidsen staan borg voor een leerrijke en 
boeiende ervaring! En de meeste wandelingen zijn 
gratis 
   Bourgoyen in het Gens 
 Is het echt nog nodig om jullie de Bourgoyen voor te 
stellen? We dachten van niet, tenzij... jullie onderge-
dompeld willen worden in 't Gens door een aantal au-
thentieke Gentse gidsen. Gidsen: Tim De Winter, Moni-
que Heuvelmans, Ronny Roozendael  
•  Afspraak: NMC, Driepikkelstraat, 9030 Mariakerke 
•     zo. 21 juli van 14u30 tot 17u 
     Citadelpark 
 Een rondleiding in het grootste park van Gent met heel 
wat merkwaardige bomen en struiken. Een vleugje cul-
tuur is nooit ver weg! Gidsen: Kistel Keppens, Lydie Fa-
seur  
•  Afspraak: ingang SMAK, Jan Hoetplein, 

9000 Gent   1
•  prijs: Gratis : Reservatie via VGT 

toegankelijkheid@stad.gent of 09 267 03 69  
•    ma. 22 juli van 10u tot 12u    1
Gentbrugse Meersen 
 Een ideaal moment om eens een (zonnige?) stapje te 
zetten in de Gentbrugse Meersen en te zien hoe de na-

tuur en de Gentse Groenpool zich ontwikkeld hebben. 
Het landschap is heel wat veranderd. Gidsen: Claude 
Gransard, Mieke Keere.  
•  Afspraak: Café Boer Janssens, Boer Janssensstraat 

15, 9050 Gentbrugge 
•     ma. 22 juli van 14u30 tot 17u 
     Fietstocht: Merkwaardige 
bomen in en rond Gent 
 Tijdens deze fietstocht (ca. 20km) bezoeken we fasci-
nerende bomen en hun verhalen in parken, natuurge-
bieden, kerkhoven e.d. Gidsen: Joost Buyse, Geert 
Heyneman (o.v.)  
•  Afspraak: NMC, Driepikkelstraat, 9030 Mariakerke 
•     wo. 24 juli van 9u tot 12u 
     Parkbos 
 Kennismaking met het Parkbos: een schitterend natuur-
gebied aan de zuidrand van Gent. Gidsen: Lydie Fa-
seur, Vera Van Dorpe  
•  Afspraak : ((richting Gent) naast parking Brantano), 

Korijksesteenweg, 9051 Sint-Denijs-Westrem 
•     wo. 24 juli van 14u30 tot 17u 
     Wandeling Gentse bomen in de binnenstad 
 In de Gentse parken en openbare pleintjes vinden we 
heel wat oude(re) bomen die speciale aandacht krij-
gen: de zogenaamde veterane bomen! Gidsen: An De 
Pauw, Joost Buyse  
•  Afspraak: De Tuin van Kina, Berouw 55, 

9000 Gent   1
•    do. 25 juli van 14u30 tot 17u 

     De Assels 
 Natuurpunt Gent (werkgroep Assels) heeft heel wat 
aankopen gedaan in dit deel van Drongen. We bren-
gen een bezoek aan deze gebiedjes. Gidsen : Kristel 
Keppens, Joost Buyse  
•  Afspraak: Drongenplein, 9031 Drongen 
•     vr. 26 juli van 14u30 tot 17u 
     De Boerse Poort + proeverij 
 We maken kennis met een ecologische volkstuin voor 
en door de bewoners van de Brugse Poort en omge-
ving. Nadien een klein receptie met een vegetarisch 
hapje en drankje. Gidsen: Geert Heyneman, Sarah 
Beurms, Elias  
•  Afspraak: Einde Mahatma Gandhi (Molen), Mahat-

ma Gandhistraat, 9000 Gent 
•    reservaties: Joost Buyse, joost@natuurpuntgent.org  
•  prijs: €6 (hapje en drankje. Inschrijven verplicht vóór 

22/07. Betalen ter plaatse!) 
•    za. 27 juli van 14u30 tot 17u 

         Ons Gent, Sociaal Toerisme voor 
Allen   € 

 Gentse Wandelingen met een 
hoek af! Stadsvertellingen met 
een andere kijk op de stad.     
 i.s.m.: S.T.A.S - sociaal toerisme 
voor allen in de stad 
 'Ons Gent, vroeger en nu' brengt ism STAS-sociaal toe-
risme voor allen stadsvertellingen met een hoek af. Een 
unieke kijk op de stad met vernieuwende elementen 
van zang, poezie, proeven, tijdens de vertellingen. De 
sociale dimensie is nooit ver weg. 
   800 jaar liefde tussen Gent en de 
volgelingen van St. Franciscus 
 Sinds de Minderbroeders rond 1225 in Gent kwamen, 
is er veel gebeurd. We ontdekken de plaatsen tussen 
Leie en Schelde. Poverello, Parnassus, de St-Antonius-
kring, de Arme Klaren, Pedro de Gante, ... worden niet 
vergeten. De ontmoeting tussen Franciscus en de Sultan 
komt aan bod.  
•  start : Oud gerechtshof, Koophandelsplein, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €8,50 
•  korting voor: UitPAS Gent - Sociaal tarief   
•  vr. 19 juli van 14u30 tot 17u 

     Sneukelaperitief 'Gent verliefd 
op streekproducten 
 Gent houdt van haar streekproducten. Heimwee naar 
de oude smaken, trots op de huidige. Zelfs een neuzen-
oorlog wordt gekoesterd. We staan stil bij de oor-
sprong van onze Gentse streekproducten. Als het ware 
de geschiedenis op ons bord. Met 7 proevertjes tijdens 
de wandeling.  
•  Belfort/stadswinkel, Botermarkt, 9000 Gent   1
•  prijs: €12 (wandeling en proevertjes inbegrepen) 
•  korting voor: UitPAS Gent - Sociaal tarief   
•  za. 20 juli van 10u30 tot 12u30 

     Gentse liefde met Oranjes en Hollanders 
 Een wandeling met zang, poëzie en proevertjes. Ja het 
is Oranje Boven! De band van Gent en de Oranjes en 
Nederland kent na deze wandeling geen geheimen 
meer. En wie weet komt Willem I aan de Reep tot le-
ven? Duik mee in de Gentse geschiedenis vanaf de Pa-
cificatie van Gent tot nu.  
•  Belfort/stadswinkel, Botermarkt, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €8,50 
•  korting voor: UitPAS Gent - Sociaal tarief   
•  za. 20 juli van 14u30 tot 17u 

     Ajuinboer gidst Gent op 'zen Oilsjters', 
liefde voor ajuin en zoveel meer 
 Een Aalsterse ajuinboer vertelt over de link tussen Gent 
en Aalst in het sappige Oilsjters (met vertaling). Naast 
de ajuin zijn er meer ongekende banden. De wande-
ling wordt verzorgd met een typische Aalsterse bril vol 
humor en spot.  
•  Kouter, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €8,50 
•  korting voor: UitPAS Gent - Sociaal tarief   
•  zo. 21 juli van 14u30 tot 17u 

     De Reep, nieuw waterleven in 
een historische omgeving 
 In Gent heropende een deel van de Nederschelde, ge-
kend als de Reep. We ontdekken de geschiedenis van 
de rivier, maar ook Portus Ganda, waar ooit Gent ont-
stond, én de prachtige historische gebouwen. Koning 
Willem I vertelt waarom hij er zijn vaste stek kreeg: uit 
liefde voor Gent.  
•  Bisschoppelijk paleis, Bisdomplein, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €8,50 
•  korting voor: UitPAS Gent - Sociaal tarief   
•  ma. 22 juli van 10u30 tot 12u30 

     Het Zuid, van treinstation tot hippe 
buurt met RoomeR-ontdekking 
 We ontdekken het Zuidpark in Gent aangelegd in de 
jaren '30 van de vorige eeuw met prachtige vaak on-
gekende monumenten én de fries van het administratief 
centrum. Zijn er nog wilde dieren? Of een trein? We 
bezoeken het RoomeR-centrum en aperiteven er uitge-
breid, een ontdekking.  
•  Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €10 (wandeling en uitgebreid aperitief inbe-

grepen) 
•  korting voor: UitPAS Gent - Sociaal tarief   
•  di. 23 juli van 10u30 tot 12u30 

     De liefde van vader Abt voor zijn 
abdij en Sint-Pietersdorp 
 Vader Abt heeft vandaag geen geheimen. We ontdek-
ken de geschiedenis van het abdijdorp, de huidige 
kerk en de verdwenen O.L.Vrouwkerk, de abdij, de 
tuin en de wijngaard van de wijnmakersgilde, de oude 
bakkerij,... maar ook de prachtige schilderijen in de 
kerk en de kunstschatten.  
•  START: Sint-Pietersplein, ingang kerk, Sint-Pieters-

plein, 9000 Gent 
•    info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
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•  prijs: €8,50 
•  korting voor: UitPAS Gent - Sociaal tarief   
•  do. 25 juli van 10u30 tot 12u30 

     Van het Goddelijke Begijnhof tot 
het Duivelslekkere RoomeR 
 Het Gentse Zand. Onbekend maar toch geliefd. Van 
het Klein-Begijnhof over het Hollainhof naar het Keizer-
spark. We ontdekken onbekende hoekjes, aan de 
grens van 't Land van Aalst. Een wijk van streekproduc-
ten met O'de Flandre, Koffie De Draak en RoomeR. Een 
apero inbegrepen.  
•  Ingang klein begijnhof, Lange Violettestraat, 

9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €10 (wandeling en uitgebreid aperitief inbe-

grepen) 
•  korting voor: UitPAS Gent - Sociaal tarief   
•  vr. 26 juli van 10u30 tot 12u30 

     Liefde van het liberalisme voor 
Gent: blauwer dan je denkt 
 Gent waar het liberalisme meer dan een eeuw een do-
minante rol zou spelen in de stad. Over liberale burge-
meesters, stadsvernieuwing onder Emile Braun, het 
Willemsfonds, het ACLVB, de mutualiteit, Floraliën, de 
Gantoise,... En misschien een mysterie gast op het ein-
de in cafe De Turk.  
•  Belfort/stadswinkel, Botermarkt, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €8,50 
•  korting voor: UitPAS Gent - Sociaal tarief   
•  za. 27 juli van 10u30 tot 12u30 

     Gent, een haat-liefde met 
Vlaanderen, met zanganimatie 
 Gent, het hart van Vlaanderen. Maar het was niet altijd 
even grote liefde. Een nieuwe kijk op de vele bekende 
en onbekende Vlaamse Sporen in Gent met zang, lite-
ratuur en poëzie. Voor elk wat wils. Van jong tot oud. 
Student en senior.  
•  Gravensteen, Sint-Veerleplein 11, 9000 Gent 
•    info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  
•  prijs: €8,50 
•  korting voor: UitPAS Gent - Sociaal tarief   
•  za. 27 juli van 14u30 tot 17u 

     Bourgondisch Gent, een 
sneukeltocht tussen arm en rijk 
 Ontdek de erfenis van ons culinair verleden. Een evolu-
tie waarbij we stil staan bij de oorsprong van onze 
streekproducten en veel voorkomende gerechten in de 
Gentse horeca. Een ontdekking met 7 proevertjes, ook 
alcoholvrij. We eindigen met de echte Gentse Kroake-
mandels.  
•  Belfort/stadswinkel, Botermarkt, 9000 Gent   1
•  info & reservaties: VZW Uitbureau Gent, 

09 233 77 88, www.uitbureau.be  

•  prijs: €12 (wandeling en proevertjes inbegrepen) 
•  korting voor: UitPAS Gent - Sociaal tarief   
•  zo. 28 juli van 14u30 tot 17u 

         Recrea Wondelgem  
   Wandelzoektocht "Verborgen 
hoekjes van Gent"      
 Wandelzoektocht door verborgen hoekjes van Gent. 
Vanuit het centrum ontdekken we dit jaar de wijken Ra-
bot en Brugse Poort. Afstand +/- 7 km.  
•  Start: Tramhalte Veerleplein kant Gravensteen, Veer-

leplein, 9000 Gent 
•     vr. 19 t.e.m. zo. 28 juli  

       Rode Kruis - Gent  
   Rode Kruis Wandeling      
 Graag verwelkomen we u op de Rode Kruis-wande-
ling: Oorlog en Vrede in Gent en de wereld. De wan-
deling belicht meer dan 120 jaar Rode Kruis in Gent 
en gaat over heden en verleden in de eigen stad en in 
de wereld. Inschrijving verplicht: 
https://www.rodekruis.be/gent/wandeling  
•  Ghent Marriott Hotel (ingang Korenlei), Korenlei 10, 

9000 Gent   1
•    za. 20 juli van 11u tot 13u en wo. 24 juli van 17u 

tot 19u 

       Vizit   € 

•  info & reservaties: VIZIT, 09 233 76 89, 
info@vizit.be, www.vizit.be    

 Justitiepaleis      
 Laat geen verstek gaan voor een bezoek aan het oude 
justitiepaleis achter gesloten deuren.  
•  Hoofdingang Justitiepaleis, Koophandelsplein 23, 

9000 Gent 
•   prijs: €8 
•    vr. 19 juli van 14u tot 15u30 

     Dineren in het Prinsenhof      
 Waar dineren we vanavond? In het Prinsenhof! Flane-
rend door de pittoreske buurt achter het Gravensteen 
neemt onze gids je mee naar onverwachte locaties 
voor een aperitief, hoofdgerecht en dessert...  
•  't Vizitfabriekske, Hof Ten Walle 1, 9000 Gent   1
•  prijs: €47 
•    za. 20 juli van 18u tot 21u 

     Brugse Poort      
 Het verhaal van een idyllisch landelijke plek die over-
spoeld werd door heel veel werkvolk... om zich uitein-
delijk te ontpoppen tot een dichtbevolkte, levendige en 
artistieke buurt.  
•  Aan restaurant Volta, Nieuwewandeling 2, 

9000 Gent 
•   prijs: €8 
•    zo. 21 juli van 14u tot 15u30 

     Sneukelen Met Stijl      
 Mogen we zowel de fijnproevers als lekkerbekken sug-
gereren zeker deze stadswandeling met verschillende 
degustaties te proberen.  
•  't Vizitfabriekske, Hof Ten Walle 1, 9000 Gent   1
•  prijs: €16 
•    ma. 22 juli van 14u tot 16u 

     Gent '60-'80: Goestingdoeners 
en Vrije Vogels      
 Vijftig jaar na de zomer van 1969 kan je opnieuw de 
sfeer snuiven van de tijd waarin de Gentse Feesten uit 
hun as herrezen. Om je helemaal in te leven halen we 
naast de verhalen over Pandenisten en Dolle Mina's 
ook enkele bewegende beelden uit de oude doos...  
•  Bij Sint-Jacobs, aan café Trefpunt, Walter De Buck-

plein 4, 9000 Gent 
•   prijs: €8 
•    di. 23 juli van 14u tot 16u 

     Ditjes en Datjes op de Fiets      
 Met “ditjes-en-datjes” gekruide fietstocht doorheen typi-
sche buurten rondom het centrum van de stad, om leu-
ke verhalen en weetjes te sprokkelen. (Let op: eigen 
fiets meebrengen!)  
•  't Vizitfabriekske, Hof Ten Walle 1, 9000 Gent   1
•  prijs: €8 
•    wo. 24 juli van 14u tot 16u 

     Campo Santo      
 Trek je even terug uit het gejoel van feestvierders om de 
schoonheid en rust van de begraafplaats op de heuvel 
op te zoeken. Onze gids gaat langs bij enkele gewe-
zen BV's, en maakt je wegwijs in de grafsymboliek...  
•  Hoofdingang Campo Santo, Visitatiestraat 13, 

9040 Sint-Amandsberg 
•   prijs: €8 
•    do. 25 juli van 14u tot 15u30 

     Straffe Madams      
 Maak u op voor een afspraak met enkele straffe Gent-
se madammen!  
•  Hoofdingang Aula van de Universiteit, 

Volderstraat 9, 9000 Gent 
•   prijs: €8 
•    vr. 26 juli van 14u tot 15u30 

     Nocturne      
 Een sfeervolle themawandeling langs de grens 
tussen licht en duisternis...  
•  Hoofdingang Sint-Michielskerk, Sint-Michielsplein 1, 

9000 Gent 
•   prijs: €8 
•    za. 27 juli van 22u30 tot 0u 

     Rondom de Zuid      
 We spreken af langs het water van de Reep om vervol-
gens een mooie toer te doen rondom 
de gewezen stationsbuurt Zuid.  
•  Op het pleintje vóór het Bisschoppelijk 

Paleis, Bisdomplein 1, 9000 Gent 
•   prijs: €8 
•    zo. 28 juli van 14u tot 15u30 
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TE VOET
Wie in en om het centrum van Gent woont, komt best 

te voet. U moet dan ook geen parkeerplaats of vrije 

fietsenstalling zoeken. Het treinstation Gent-Dam-

poort ligt trouwens vlakbij de Feestenzone. U stapt er 

de trein af, wandelt de Dampoortstraat door en komt 

zo rechtstreeks in de Feestenzone.

MET DE FIETS
Snel en goedkoop naar de feesten gaan, doet u met 

de fiets. De Stad Gent voorziet een paar duizend extra 

fietsenstallingen, zodat u uw fiets veilig aan de rand 

van de Feestenzone kunt achterlaten.

Gevaarlijk gestalde fietsen worden om veiligheids-

redenen verwijderd.  

Bewaakte fietsenstallingen
U kunt uw fiets ook veilig achterlaten in een van de 

4 gratis bewaakte fietsenparkings. U kunt daar ook 

een fietspomp gebruiken.

• De fietsenparking op de Baudelokaai is open van 

14 uur ’s middags tot 6 uur ’s ochtends.

• De fietsparking Korenmarkt (onder de Sint-Michiels-

brug) is 24 uur op 24 open. In de automaat van De 

Fietsambassade Gent kunt u fietslichtjes en andere 

fietsitems kopen.

• De Vooruit, in de Sint-Pietersnieuwstraat, heeft een   

ruime fietsenparking, met camerabewaking. U kunt   

de fietsenparking 24 uur op 24 gratis gebruiken. Er 

is plaats voor 460 fietsen op 2 niveaus. Ook met een 

bakfiets of andere fiets kunt u er terecht. 

• Onder de bibliotheek De Krook is er een overdekte 

fietsenparking met camerabewaking op verdiepin-

gen -1 en -2. De parking biedt plaats aan 700 fietsen, 

waaronder 30 niet-standaardfietsen. De fietsenpar-

king is gratis en 24 uur op 24 open. Ze is bereikbaar 

via de fietshelling en de fietslift op het Miriam 

Makebaplein en via de Korianderstraat.

Opgelet: de fietsenparking Emile Braunplein is 

gesloten tijdens de Gentse Feesten.

Onbewaakte fietsenstallingen
Er staan extra stallingen op onder meer de volgen-

de locaties: AC Portus, Baudelokaai, Bij Sint-Jacobs, 

Coyendanspark, Drabstraat, Ferdinand Lousberg-

kaai, François Laurentbrug, François Laurentplein, 

Geldmuntstraat, Graaf Van Vlaanderenplein, Hoog-

poort, Kammerstraat, Kalvermarkt, Koophandelsplein, 

Kouter, Lange Kruisstraat, Lievekaai, Minnemeers, 

Nieuwbrugkaai, Ottogracht, Oude Beestenmarkt, 

Sint-Michielsplein, Sint-Jacobsnieuwstraat, Sint-Joris-

burg, Steendam, Vlaanderenstraat, Vrijdagsmarkt en 

Willem De Beersteeg. 

Hebt u zelf geen fiets? U kunt een fiets huren bij de 

Fietsambassade Gent: defietsambassade.gent

Tel. 09 266 77 00

MET DE MOTORFIETS
Wie met de motorfiets naar Gent komt, vindt parkeer-

plaatsen aan de Kongostraat, Steendam en Reep.

Elke dag zakken gemiddeld 100.000 mensen af naar Gent voor de ‘Fieste’. De Stad Gent, 

De Lijn en de NMBS doen er alles aan om uw verplaatsing van en naar de Feestenzone 

optimaal te organiseren. We zetten alle vervoersmogelijkheden even voor u op een rijtje.

GENTSE FEESTEN
MOBIL ITE IT

Vormgeving | Ester De Rocker | 2019 
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8. De Pinte - Nazareth

9. Sint-Martens-Latem- 

    Deinze

10. Melle - Oosterzele

11. Merelbeke-Gavere - 

    Dikkelvenne

12. Drongen – Nevele

MET DE TRAM OF DE BUS
Snel en gemakkelijk naar de Gentse Feesten? Dat 

kan met De Lijn! Dit jaar zijn er weer aantrekkelijke 

Feestenformules op uw maat. Zo kunt u extra voor-

delig genieten van uw rit naar het Gentse feesten-

gedruis. Elke dag feesten tot in de vroege uurtjes of 

een gezellig familie-uitstapje? Het kan allemaal met 

onderstaande feestenformules.

Sms DLG naar 4884 voor de aankoop van een sms-tic-

ket Gentse Feesten (12 uur geldig). Het evenementen-

biljet en de 10 dagenpas zijn te koop vanaf 1 juli in 

de Lijnwinkels en aan sommige verkoopautomaten in 

Oost-Vlaanderen.

Tijdens de Gentse Feesten blijven alle normale 

vervoerbewijzen, zoals abonnementen en Lijnkaarten 

geldig. Tip: Koop uw vervoerbewijs vooraf en bespaar 

tijd. Zo kunt u langer van de Feesten genieten!

Deze vaste lijnen brengen u tot vlak bij de Feesten-

zone:

• tramlijnen 1, 2 en 4

• buslijnen 3, 5, 6, 8, 17, 18, 20, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 44, 

48, 52, 53, 54, 55, 58, 65, 67, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78

Opgelet: geen nachtnet tijdens de Gentse Feesten. 

WEL een uitgebreid Gentse Feestenaanbod tot in de 

late uurtjes. Meer info hierover vindt u hieronder.

Belangrijk
• Vanaf 13 uur (op de eerste vrijdag vanaf 18 uur) rij-

den er geen trams en bussen meer door de Feesten-

zone. Ze stoppen wel aan de rand, zodat u de Feesten 

vlotjes te voet kunt bereiken. Pendeltram 1 (Flanders 

Expo – Sint-Pietersstation - Korenmarkt) rijdt tot op 

de Korenmarkt. De tram vanuit Evergem stopt aan de 

tijdelijke eindhalte in de Burgstraat, ter hoogte van 

de Jan. Breydelstraat. Die halte is rolstoeltoegankelijk.

• Tram 4 van en naar Ledeberg rijdt wegens werken 

tot in de Ledebergstraat. Pendelbus 4 pendelt tussen 

Moscou en Ledebergplein. Vanaf 13 uur wordt tram 4 

in het centrum ook onderbroken: van/naar Ledeberg 

rijdt de tram tot/vanaf het Duivelsteen, van/naar 

Muide stapt u af/op in de Langesteenstraat. 

• Wie van de Brugsepoort naar Dampoort/Zuid wil, 

kan te voet (300 m) of met tram 4 naar het Rabot en 

daar mee met buslijn 52, 53 of 54.

Op de kaart in deze mobiliteitskatern ziet u de haltes 

van de verschillende lijnen rond de Feestenzone en 

een overzicht van de onderbrekingen van de trams en 

bussen vanaf 13 uur. 

Feestenbussen
• Verwar deze Feestenbussen niet met het Gentse 

nachtnet dat op andere avonden rijdt. Tijdens de 

Gentse Feesten rijdt het nachtnet niet, maar wordt 

het vervangen door het speciaal uitgebreide Gentse 

Feestenaanbod. 

• De Feestenbussen vertrekken zoals elk jaar aan 

Gent Zuid, telkens om 0.30 uur, 2.15 uur en 4 uur.  Zo 

reist u vlot en veilig naar:

1. Waarschoot – Eeklo

2. Evergem – Assenede

3. Mariakerke – Zomergem

4. Oostakker – Zelzate

5. Lochristi – Beervelde

6. Laarne – Wetteren

7. Zwijnaarde – Zevergem

INFO delijn.be - 070 220 200 (€ 0,30/min)  

MET DE TREIN
De NMBS organiseert elk jaar een speciale actie voor 

de feestvierders. Van vrijdag 19 tot en met zondag 28 

juli 2019 kunt u in elk NMBS-station een voordelig 

treinbiljet ‘Gentse Feesten’ kopen. Daarmee krijgt u 

een korting van 50 % op een treinreis heen en terug 

naar Gent in tweede klasse. 

In het treinbiljet is ook het openbaar vervoer met De 

Lijn (tram of bus) inbegrepen, tussen de treinstations 

Gent-Sint-Pieters of Gent-Dampoort en de Feesten-

zone. Het treinstation Gent-Dampoort ligt trouwens 

vlakbij de Feestenzone. U moet enkel de Dampoort-

straat doorwandelen en u komt aan de Feestenzone. 

En goed om te weten... met het treinbiljet Gentse 

Feesten kunt u tot de dag na de heenreis naar huis 

terugkeren!

INFO nmbs.be - 02 528 28 28 of in uw station

O P E N B A A R  V E R V O E R

sms-ticket Heen/Terug Gentse Feesten               

Evenementenbiljet Heen/Terug           

Evenementenbiljet kind Heen/Terug (tem 11 jaar)                   

10 dagenpas Gentse Feesten                   

               : € 4 + € 0,15 kosten operator, 12 uur geldig        
  : Enkel geldig in OVL, te koop vanaf 1 juli in de Lijnwinkels in O-VL.

*
**

€ 4,15  *

€ 5,50 **               

€ 3,50 **

€ 30   **
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EXPO-THE LOOP (2500 gratis plaatsen) 
PENDELTRAM 1 (de klok rond). Louis Blériotlaan, 

9051 Sint-Denijs-Westrem

Vanuit Antwerpen (E17): Afrit R4/Expo-The Loop aan 

wisselaar Zwijnaarde en volg signalisatie Expo-The 

Loop. 

Vanuit Kortrijk (E17): aan verkeerswisselaar E17 naar 

E40 richting Oostende en volg signalisatie Expo-The 

Loop. 

Vanuit Brussel of Oostende (E40): afrit 14 richting 

Expo-The Loop. In de voormiddag rijdt pendeltram 1 

(Flanders Expo – Sint-Pietersstation – Korenmarkt) 

om de 10 minuten. Vanaf 13 uur verhoogt de frequen-

tie van pendeltram 1 tot om de 7,5 minuten. Vanaf 

20 uur wordt er weer om de 10 minuten gereden, 

na middernacht is dat om de 15 à 16 minuten. Op top-

dagen worden na 14 uur extra trams ingezet waardoor 

de frequentie nog verhoogt.

BOURGOYEN (250 gratis plaatsen) 
BUS 3 en FEESTENBUS G3. Driepikkelstraat 30, 

9030 Mariakerke

Vanaf R4, afrit N9 Eeklo/Mariakerke. Volg Gent (N9). 

Na ongeveer 1 km, sla linksaf richting Mariakerke/

Wondelgem. Daarna rechtsaf richting Mariakerke. Na 

ongeveer 2,5 km rechtsaf richting P+R.

WATERSPORTBAAN (230 gratis plaatsen) 
BUS 38, 39 en FEESTENBUS G12. Zuiderlaan, 9000 

Gent + gratis shuttle (Stad Gent) met halte 

Koophandelsplein

Vanop R4 Binnenring: afrit E40/N466/Blaarmeersen. 

Eerste afslag rechts (Blaarmeersen). P+R op linker-

kant. Vanop R4 Buitenring/N466: afrit Gent N466/

Blaarmeersen. Over de brug rechtsaf, volg Blaar-

meersen. Tweede rechtsaf, Blaarmeersen volgen. Na 

bereiken Zuiderlaan, P+R aan linkerkant. 

Surf naar stad.gent/shuttle voor de dienstverlening 

van de gratis shuttle tijdens de Gentse Feesten. 

NEPTUNUS (148 gratis plaatsen) 
TRAM 1 en FEESTENBUS G2. Botestraat 98 en 

Blauwstraat, 9032 Wondelgem

Vanop R4, afrit Wondelgem. Aan volgend kruispunt 

met verkeerslichten rechtsaf. Na ongeveer 1 km 

rechtsaf (net over de spoorovergang van de tram). 

Feestbus G2 (Evergem-Assenede) op 1 km van deze 

parking, aan de halte San-Sebastiaanstraat. Om 

00.30, 2.15 en 4 uur vertrek aan Gent-Zuid naar de P+R 

Neptunus. 

WEBA/DECATHLON (200 gratis plaatsen) 
Gratis shuttle (Stad Gent) met halte aan de Rodeto-

renkaai (opgelet op zondag 21 juli van 21.00 uur tot 

24.00 uur halte aan de Koopvaardijlaan omwille van 

veiligheidsredenen vuurwerk). De halte Sint-

Annaplein is afgeschaft tijdens de Gentse Feesten. 

BUS 6 en FEESTENBUS G1 (niet gratis), halte 

Aziëstraat. Weba/Decathlon, Vliegtuiglaan 8-10, 

9000 Gent

Vanaf R4, richting N424 (Vliegtuiglaan). P+R ligt op 

parking van de winkels Weba/Decathlon. Surf naar 

stad.gent/shuttle voor de dienstverlening van de 

gratis shuttle tijdens de Gentse Feesten. 

GENTBRUGGE ARSENAAL (200 gratis plaatsen) 
TRAM 2 en FEESTENBUS G10

Brusselsesteenweg, 9050 Gentbrugge

Via E17 afrit 10, op N9 richting Melle: stap vlakbij 

de parking op tram 2 aan de halte Schooldreef. De 

laatste rit richting centrum vertrekt om 1.11 uur.  De 

laatste terugrit naar de parking vanaf halte Zuid ver-

trekt om 1.45 uur. Er zijn wel nog latere (en hoogfre-

quente) terugritten tussen 1.49 uur en 2.20 uur, maar 

die hebben als laatste halte Stelplaats Gentbrugge 

(nog steeds op wandelafstand van de parking). Op 

topdagen zijn er ook nog ritten om 3.08 uur en 3.40 

uur eveneens tot halte Stelplaats. Om 00.30 uur, 2.15 

uur en 4 uur kunt u terug naar de parking met de 

Feestenbus G10 (Melle-Oosterzele).

OOSTAKKER (200 gratis plaatsen) 
BUS 17, 18, 76, 77, 78, FEESTENBUS G5

Oude Bareel, 9041 Oostakker

Vanaf R4, afrit 3 Oostakker. Volg de N70 (Antwerpse-

steenweg) richting Gent. P+R aan het koopcentrum 

Oude Bareelstraat. Bussen 17, 18, 76, 77 en 78 brengen 

u tot in het stadscentrum en terug. De laatste rit rich-

ting centrum vertrekt om 0.33 uur (lijn 76). De laatste 

terugrit naar de parking vanaf halte Zuid vertrekt om 

PA R K - A N D - R I D E S
Komt u toch met de wagen naar de Gentse Feesten, dan parkeert u het best aan de stadsrand 

en vervolgt u uw weg met De Lijn. Op een aantal park-and-rides zijn er ook Trapido-deelfiet-

sen voorzien. Waar ze staan en hoe u die kunt ontlenen, leest u op trapido.gent.
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1.12 uur (lijn 76). Daarnaast is er de Feestenbus G5 

(Lochristi-Beervelde), die vertrekt aan het Zuid om 

0.30 uur, 2.15 uur, 3.10 uur en 4 uur. Opgelet! De bus 

met vertrek om 3.10 uur rijdt niet verder dan P+R 

Oostakker!

HEKERS (68 gratis plaatsen) 
TRAM 2 en BUS 70, 71. Ter Linden 29, 

9052 Zwijnaarde

Vanop N60, volg N469 (Tramstraat) richting Merel-

beke. Aan het kruispunt met Heerweg Noord slaat u 

rechtsaf en volgt u de tramsporen. Aan de eindhal-

te van de tramlijn, rechtsaf. P+R aan rechterkant.

WONDELGEM (46 gratis plaatsen) 
TRAM 1. Liefkensstraat 39-45, 9032 Wondelgem

Vanop R4, gelegen aan de afrit Wondelgem.

MAALTEBRUGGEPARK (40 gratis plaatsen) 
TRAM 1. Maaltebruggepark, 9000 Gent

Vanop N43 (Kortrijksesteenweg), afrit R4 ter hoogte 

van Maalte/Don Bosco. P+R aan de rechterkant.

Vanop R4 Buitenring, afslag N43. P+R aan de linker-

kant.

MARIAKERKE POST (25 gratis plaatsen) 
Fietsenstallingen staan onder de brug.  

BUS 3, 6, 9. Brugsesteenweg, 9030 Mariakerke

Vanaf R4, afrit N9 Eeklo/Mariakerke. Volg Gent (N9). 

Na ongeveer 1 km, sla linksaf richting Mariakerke/

Wondelgem. Daarna rechtsaf richting Mariakerke 

over de brug, net over de brug ligt de P+R linksom. 

Vanaf Eeklo (N9): volg Gent. Na ongeveer 1 km, sla 

linksaf richting Mariakerke/Wondelgem. Daarna 

rechtsaf richting Mariakerke over de brug, net over 

de brug ligt de P+R linksom. 

MUIDE (50 gratis plaatsen) 
BUS 6. Pauwstraat 10, 9000 Gent

Vanaf R4, richting N424/N456. P+R ligt net na de 

rotonde, langs de Pauwstraat.

Bovenstaande parkings zijn gratis, voor uw rit met 

bus of tram hebt u steeds een geldig vervoerbewijs 

nodig.

Er zijn twee betaalparkings Galveston en Sint-Pie-

tersstation.

GALVESTON (250 betalende plaatsen) 
BUS 55, 57, 58. Hurstweg 8, 9000 Gent

Prijzen: 

• 0 - 1,5 uur: gratis

• 1,5 - 4 uur: 1 euro

• 4 - 24 uur: 2 euro

Vanaf R4, richting Zelzate, afrit rechts N456 (Zee-

schipstraat). Net voor Meulestedebrug rechtsaf op 

N458 (Wondelgemkaai-Wiedauwkaai). Net voor de 

spoorwegovergang rechtsaf.

Vanaf R4 richting Eeklo-Gent-N9-E40-E17, afrit links 

N456 (Zeeschipstraat). Net voor Meulestedebrug 

rechtsaf op N458 (Wondelgemkaai-Wiedauwkaai). 

Net voor de spoorwegovergang rechtsaf.        

PARKING SINT-PIETERSSTATION 
(1.580 betalende plaatsen)
PENDELTRAM 1 (DE KLOK ROND) en TRAM 2

Sint-Denijslaan, 9000 Gent. 

Tarieven zie b-parking.be. De ondergrondse parking 

is rechtstreeks toegankelijk vanaf de R4 rond Gent 

via de Valentin Vaerwyckweg en de Timichegtunnel. 

De parking telt 1.580 plaatsen waarvan 47 plaatsen 

voor personen met een beperking en 6 Cambio- 

plaatsen. 

Vanaf perron 2 kunt u de klok rond mee met pen-

deltram 1 naar de Korenmarkt.

Vanaf perron 20 kunt u mee met tram 2 naar de 

Kouter (halte Zonnestraat). De laatste tram 2 keert 

vanaf daar terug naar Gent Sint-Pietersstation om 

1.25 uur. Daarna kunt u steeds terug met pendel-

tram 1 vanaf de Korenmarkt (halte in de Veldstraat). 



PARKEREN CENTRUM 

Op straat
Rond de Feestenzone is er ook een grote zone 

die voorbehouden is voor bewoners. Bezoekers 

mogen daar niet parkeren: niet met de gratis 

bezoekersticket en ook niet met een pakeerkaart 

voor personen met een handicap. Die zijn niet 

geldig op bewonersplaatsen. 

De parkeerwachters controleren de klok rond. Als 

u toch op een bewonersplaats parkeert, riskeert u 

(om de 3 uur!) een boete (retributie) van 80 euro. 

We raden u aan om gebruik te maken van alter-

natieven zoals de fiets, het openbaar vervoer en 

park-and-rides (P+R). 

Parkeergarages
Stedelijke parkeergarages

de parkeerbezetting kunt u zien op verkeer.gent

• Parkeergarage Vrijdagmarkt                     Volg P1

  Deze parkeergarage is tijdens de Gentse Feesten 

  enkel bereikbaar via de Baudelostraat, aanrijden               

  via Kromme Wal. 

• Parkeergarage Reep            Volg P2

  Nieuw in Parking Reep: werkt met nummerplaat  

  herkenning. Geen ticket nodig.

• Parkeergarage Savaanstraat  Volg P4

• Parkeergarage Sint-Michiels  Volg P7

• Parkeergarage Ramen Volg P8

• Parkeergarage Sint-Pietersplein            Volg P10

Niet-stedelijke parkeergarages

• Parking Zuid Volg P3

• Parking Kouter  Volg P5

• Centerparking                  Volg P6

• Parking Dok Noord

• B-parking station Gent-Sint-Pieters 

• B-parking station Gent-Dampoort 

MET DE TAXI

In de Ottogracht, Keizer Karelstraat, Reep, 

Woodrow Wilsonplein en Sint-Michielsplein zijn 

standplaatsen voor taxi’s voorzien. De taxi brengt 

u veilig en snel thuis. 

Een ritje van bijvoorbeeld het station Gent-

Sint-Pieters naar de Feestenzone of van 

Ledeberg naar de Feestenzone kost zo’n 12 euro.



Parkeren voor personen met een 

beperking  
Rond de Feestenzone zijn er heel wat gratis 

parkeerplaatsen voorbehouden voor perso-

nen met een beperking, ook waar er betalend 

parkeren geldt. Gratis parkeren geldt niet in de 

ondergrondse parkings. 

Opgelet: met een parkeerkaart voor personen 

met een beperking mag u niet parkeren binnen 

de uitgebreide bewonerszone, afgebakend met 

witte borden met blauwe P en de tekst ‘Bewo-

ners’ tenzij op de voorbehouden plaatsen voor 

personen met een beperking (aangeduid met 

het rolstoelsymbool) 

 Aangepast rolstoelvervoer
De Minder Mobielen Centrale (MMC) zorgt, in 

samenwerking met Taxi Hendriks Gent en De 

Lijn Oost-Vlaanderen, voor aangepast rolstoel-

vervoer. Elke rolstoelgebruiker kan daar, verge-

zeld door 1 begeleider, in heel Gent gebruik van 

maken. Dit kan tijdens de hele periode van de 

Gentse Feesten van 7 uur ‘s morgens tot 

1 uur ’s nachts, zolang er wagens beschikbaar 

zijn. De rit moet minstens 2 werkdagen op 

voorhand aangevraagd worden.

Tarief voor het rolstoelvervoer: 2 euro opstap-

geld + 1 euro per meegereden kilometer of 

aan UiTPAS-tarief (voor rolstoelgebruikers die 

inwoner zijn van Gent) 0,40 euro opstapgeld + 

0,20 euro per meegereden kilometer.

Vertreklocaties in Gent: 

• P+R parkings:  Oostakker, Gentbrugge, 

  Gentbrugge Arsenaal, Expo/The Loop. 

• Stations: Gent-Dampoort, Gent-Sint-Pieters. 

• Bus- en tramhaltes op de grens van het          

  grondgebied Gent. Ritten van halte tot

  halte kunnen ook aangevraagd worden via 

  het nummer 09 211 91 93 (enkel voor 

  rolstoelgebruikers) van de Belbus De Lijn    

  Oost-Vlaanderen.

• Belbushalte in Gentbrugge en Mariakerke. 

Vrijwilligersvervoer
Leden van de Minder Mobielen Centrale (MMC) 

kunnen tijdens de Gentse Feesten, dagelijks 

van 7 uur tot 23 uur, gebruikmaken van 

vrijwilligersvervoer. De ritten moeten 2 

werkdagen op voorhand aangevraagd worden. 

De prijs voor het vrijwilligersvervoer is 0,33 

euro per kilometer. Die kosten worden recht-

streeks betaald aan de vrijwilliger. 

INFO 

mmc@mobar.eu - 09 216 20 65

Assistentie voor personen met een

beperking
Personen met een beperking kunnen tijdens 

de Gentse Feesten dagelijks een beroep doen 

op assistenten om hen te begeleiden naar de 

Feestenzone. 

Zo kunt u samen met een assistent, een rond-

leiding met een gids maken, een typisch Gents 

gebouw bezoeken, een terrasje doen, een 

rondvaart meepikken of eender welke Gentse 

Feestenactiviteit bijwonen. 

De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen werkt hier-

voor samen met Inter Events. De assistentie 

kan van 14 tot 23 uur. Afwijken van deze uren 

kan enkel in overleg met de assistent. U moet 

de assistentie 5 werkdagen voor de geplande 

activiteit aanvragen.

INFO

gentsefeesten@inter.vlaanderen 

0471 31 42 83 (kantooruren)

Extra voorbehouden parkeerplaatsen 
voor personen met een handicap
Dit jaar worden er 55 extra voorbehouden 

parkeerplaatsen voor personen met een 

handicap voorzien: 

• Reep

• Henegouwenstraat

• Steendam

• Poel (ter hoogte van de Drabstraat)

• Kongostraat

• Minnemeers

ALGEMENE INFO 

gentsefeesten.stad.gent

09 210 10 10 (Gentinfo) 

gentinfo@stad.gent

/en.s
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Al 176 keer
zijn de Gentse Feesten gratis!

En dat willen we graag zo houden.
Draag je steentje bij, consumeer 

bij de pleinorganisatoren.

Dikke merci!


