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muziek, bootjes 
& vuurwerk  
13:30 - 23:15

Wij brengen Ode aan Gent



Concerten in openlucht
SINT-BAAFSPLEIN
Op het Sint-Baafsplein krijgen Scarbo 
Quartet en Trio O3, allebei swingende 
winnaars van Supernova 2018, hun  
springplank naar het openluchtpodium.  
En de prettig gestoorde percussionistes 
van As One pakken je in met een hele 
batterij aan slagwerkinstrumenten.  
Zeker langslopen!

GRAS- EN KORENLEI
Je begint spontaan te glimlachen als je 
Reinier Sijpkens ziet voorbij varen! Hij tovert 
de meest bizarre muzikale hoogstandjes 
vanuit zijn Muziekboot De Notendop. 
Vanop het drijvende podium dompelen 
Refugees for Refugees je onder in hun rijke 
muzikale tradities uit Tibet, Afghanistan, 
Irak, Syrië,... En alsof dat nog niet exotisch 
genoeg is, word je door de straffe gasten 
van Aranis betoverd met hun eigen  
typische sound!

Machtig 
Muziekfeest op 
en langs het 
Gentse water 
Zaterdag 15 september trekt Gent 
Festival van Vlaanderen het cultuur- 
seizoen op gang met OdeGand. Vaar 
mee langs de vele cultuurhistorische 
parels van Gent en lik duimen en 
vingers af met heerlijke acts. Laat je 
onderdompelen in tal van verrassende 
muziekgenres die gaan van wereld-
muziek tot puur klassiek. Te voet, 
met een taxifiets of de bootjes ga je 
van het ene concert naar het andere. 
Grenzeloos genieten doe je de hele 
dag door en zeker ’s avonds, wanneer 
we de Gras- en Korenlei laten oplichten 
met een concert op het water en  
een unieke licht- en vuurwerkshow. 
Zet je cultuurseizoen knallend in  
met OdeGand!

Bestel je tickets! 
1 ticket is geldig voor een OdeGandpas 
waarmee je toegang hebt tot alle concer-
ten, en de bootjes en taxifietsen tussen 
13:00 en 18:00. Op de dag zelf ruil je je 
ticket in voor een OdeGandpas.

 Prijzen €28 | €2 (≤14 jaar)

 Tickets
Via www.odegand.gent of Tickets Gent: 
09 225 01 01 

 Meer info www.odegand.gent 

Haal je OdeGandpas op!
ZAT 15/09 | VANAF 11:30

Ruil je ticket in voor een OdeGandpas 
aan een van de vele inruilpunten:  
Korenlei, Sint-Baafsplein,  
Handelsbeurs, Capitole Gent  
en Muziekcentrum De Bijloke.  

Op het kaartje achteraan zijn 
de inruilpunten met een geel 
vlagje aangeduid. 

STADSHAL
Met 123-piano kan je op elk moment van de 
dag ergens in de stad een stukje spelen. Ben 
je tussen 8 en 15 jaar oud en heb je zin om je 
pianokunsten aan het grote publiek te tonen? 
Neem dan deel aan onze eerste pianobattle! 
Sioen, Sander De Keere en John Gevaert 
supporteren volop in de jury. 

Schrijf tot en met 30 augustus in via:  
www.gentfestival.be/nl/pianobattle  
en wie weet word je uitgekozen om mee  
te spelen op 15 september! 

Psst: zoek je een plekje om te oefenen?  
Er staan wel 5 piano’s in de stad!

NEW! 
123-PIANOBATTLE

Bereikbaarheid 
Laat de auto thuis of parkeer op een van de Park & Rides. Van daaruit geraak je makkelijk met de tram 
of bus tot in het centrum. Na de laatste vuurwerkknal rijden nog twee extra trams vanaf de Korenmarkt 
richting Flanders Expo. Raadpleeg de dienstregeling op www.delijn.be/gent of www.odegand.gent.

OdeGand
ZAT 15 SEPT

Gentse binnenstad
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OdeGand overdag!
13:00 – 18:15

A la carte 
Tijdens OdeGand stel je zelf je muzikaal 
menu samen. Je kan kiezen uit meer dan 
60 concerten op toplocaties in de Gentse 
binnenstad. Naast indoorconcerten geniet 
je ook van muziek in openlucht. Jij bepaalt 
het ritme van je dag. Stel nu je line-up 
samen met dit programmaboekje!

3x OdeGandvillage - NEW!
Snuif de sfeer op in de drie OdeGandvillages! 
Op het Sint-Baafsplein ontdek je enkele 
sterren van morgen en staat een taxifiets 
op je te wachten. Onder de Stadshal is 
de spanning te snijden tijdens een heuse 
123-pianobattle en op de Gras-en Korenlei 
nip je van een glaasje bubbels terwijl  
de Muziekboot je betovert met heerlijke 
klanken. Deze drie toplocaties bruisen  
van muziek en zo veel meer!

Met al je vragen kan je terecht in ons  
infopunt op het Sint-Baafsplein en  
de Korenlei! 

De bootjes
Vanaf 13:00 kan je inschepen aan een van 
de vele aanlegsteigers: Gras- en Korenlei, 
Ketelvest, Vooruit en Bijlokekaai. Let op: 
de laatste bootjes vertrekken om 18:00 
richting stadscentrum. De vaarroutes vind 
je achteraan op het kaartje.

Slotspektakel
21:00 – 23:15 

Isolde Lasoen &  
band met CASCO Phil
Zet je schrap voor het swingende avond-
programma op de Gras- en Korenlei! Om 
21:00 drumt powerwoman Isolde Lasoen 
erop los en versterkt ze haar band met de 
strijkers van CASCO Phil. Samen brengen 
ze pareltjes uit haar album Cartes Postales. 
De verleidelijke Franse chansons en geniale 
strijkers pakken je helemaal in!   

BEvocaL, Toonkunst 
Rotterdam & CASCO Phil
Om 22:10 trakteren we op een tweede 
concert om erna knallend af te sluiten met 
een grandioos vuurwerk! Het jonge koor 
BEvocaL verzamelt de beste stemmen, allen 
tussen 18 en 28 jaar, uit heel België. Ze ver-
rassen je met een knap staaltje a cappella, 
van Nielsen over Todd tot zelfs Queen. 
Nooit eerder gaan zóveel artiesten over  
de Gras- en Korenlei geklonken hebben, 
want ook Toonkunst Rotterdam en  
het orkest CASCO Phil versterken hun 
rangen! Dit machtige licht- en muziekspek-
takel doet de Gras- en Korenlei ongetwijfeld 
op haar grondvesten daveren. Je voelt het 
trillen van top tot (in je kleinste) teen!

Grandioos vuurwerk!
GLAASJE BUBBELS  
OP DE KORENLEI (NIEUW!)

Kom naar de Korenlei, wissel een 
ingevulde OdeGandbon in en geniet 
van een verfrissend glas bubbels. 

Een OdeGandbon vind je in  

De Gentenaar / Het Nieuwsblad van 

woensdag 5 september. Knip deze 

bon uit, vul hem in en geniet van  

een gratis glas! 

Tochtje met de taxifiets 

Op het Sint-Baafsplein ruil je je 
bootje even in voor een taxifiets, 
met dank aan onze partners KBC, 
North Sea Port en De Gentenaar. 
Onze goedlachse hosts en hostessen 
fietsen je met plezier naar het concert 
van je keuze.
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N° Indoorconcerten Capaciteit

1 SINT-JACOBSKERK 
 Volosi Volosi Volosi 

2 MIRY CONCERTZAAL 
  

ECMA: Cosmos 
Quartet ECMA: Trio Vitruvi ECMA: Cosmos 

Quartet & Trio Vitruvi 

3 SINT-BAAFSKATHEDRAAL 
   

The Voices of  
South Africa 

The Voices of  
South Africa  

The Voices of  
South Africa 

4 PAND  
  Seldom Sene Seldom Sene Seldom Sene 

5 ORPHEUS INSTITUUT Sonitum Horarium

6 GROENZAAL   Luciana Jury Luciana Jury Luciana Jury 

7 HANDELSBEURS   Enquist/Janssen Enquist/Janssen Enquist/Janssen

8 OPERA LULLYZAAL SpiriTango SpiriTango SpiriTango  

9 DE KROOK Fulina

10 MINARD Hori & Sakamoto Hori & Sakamoto Hori & Sakamoto

11 VOORUIT BALZAAL BartolomeyBittmann BartolomeyBittmann BartolomeyBittmann

12 VOORUIT CONCERTZAAL 
 Fado de Coimbra Fado de Coimbra Fado de Coimbra

13 CAPITOLE   L'Alba L'Alba L'Alba

14 SINT-ANNAKERK   Polyphony Polyphony Polyphony

15 MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE 
KRAAKHUIS Jan Michiels Jan Michiels Jan Michiels

16 MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE 
CONCERTZAAL   

Symfonieorkest 
Vlaanderen

Symfonieorkest 
Vlaanderen

Symfonieorkest 
Vlaanderen

Outdoorconcerten

GRAS- EN KORENLEI Doorlopend: Muziekboot De Notendop, Refugees for Refugees & Aranis

STADSHAL Doorlopend: 123-pianobattle

SINT-BAAFSPLEIN Doorlopend: Scarbo Quartet, Trio O3 & As One

PROGRAMMA ODEGAND 2018

Slotspektakel op Gras- en Korenlei:

21:00 – 21:50

Isolde Lasoen & band met CASCO Phil

22:10 – 23:00

BEvocaL, Toonkunst Rotterdam & CASCO Phil

23:00 – 23:15

Grandioos vuurwerk!

Klara Live
Klara zendt van 14:00 

tot 18:00 live uit vanuit 
Ghent Marriott aan de 
Korenlei. Kom binnen 
en luister mee naar de 

boeiende interviews met 
de OdeGandartiesten.

Neuhaus
15:00 & 16:00

Pik een concertje mee 
in de gloednieuwe 
chocoladeboetiek, 
Groentenmarkt 16!

Keep in mind!
We doen al het mogelijke opdat iedereen op elk moment van de dag een 
concert kan bijwonen. Iedere zaal heeft een bepaalde capaciteit die om 
veiligheidsredenen niet mag worden overgeschreden, op bovenstaand 
overzicht vind je een inschatting bij elke zaal. Probeer ruim vóór aanvang 
van de concerten aanwezig te zijn. Alle concerten beginnen stipt op het 
aangegeven startuur, de deuren blijven gesloten tijdens de concerten.

Als deelnemer aan OdeGand stem je in om gefotografeerd en gefilmd  
te worden voor promotionele doeleinden van Gent Festival van Vlaanderen. 
Een EHBO-stand is voorzien op de Korenlei, op de hoek met de Drabstraat 
van 14:00 tot 23:30.

Locaties  

TICKETS OP ODEGAND.GENT  
OF 09 225 01 01

13:30 14:3013:45 14:4514:00 15:0014:15 15:15 15:30 16:30 17:3015:45 16:45 17:4516:00 17:00 18:0016:15 17:15 18:1513:00 13:15

Met je OdeGandpas kan je gratis  
op alle bootjes & taxifietsen en  

heb je toegang tot alle concerten!

> CMYK > PMS metallic > Hotfoil



Trotse sponsor
van cultuur

northseaport.com

northseaport.com

NSP_ad_FvV_Odegand_118x172.indd   1 24/05/18   17:53

kbc.be/mobile

Regel 
uw bankzaken 

en verzekeringen 
wanneer ú wilt.

 Dus ook tijdens 
 OdeGand.



Indoorconcerten

VOLOSI (POLEN)

SINT-JACOBSKERK 

 13:30    15:15    17:00 

Het beste van Polen
Een unieke combinatie van opzwepende ritmes 
en een nostalgische ondertoon. De vijf heren van 
Volosi dragen de hele Poolse volkscultuur in hun 
achterzak. Met een groot gevoel voor muzikaliteit 
en een haast grenzeloze energie slagen ze erin 
de meest verscheiden muzikale werelden met 
elkaar te laten versmelten. Hun oren en ogen 
wijd open voor invloeden uit de rockmuziek, de 
jazz, hedendaagse muziek,… Met hun ritmische 
drive, doorspekt van melancholie en die typische 
Oost-Europese kruiding, kan je net als hen níet 
blijven stil zitten!

EUROPEAN CHAMBER 
MUSIC ACADEMY  
(DENEMARKEN, SPANJE)

MIRY CONCERTZAAL

 14:00    15:45    17:30 

Afspraak met de toekomst
De weg naar de top is lang en steil voor de 
jonge kamermuziekensembles van de European 
Chamber Music Academy. De Deense leeuwen 
van Trio Vitruvi worden nu al geroemd voor hun 
extravagante maar integere benadering van het 
pianotrio. Het Cosmos Quartet combineert dan 
weer de verfijndheid van het strijkkwartetreper-
toire met Spaans temperament. Deze sterren van 
morgen pakken je in met legendarisch repertoire 
van Brahms, Haydn, García-Tomás, Dvorák  
en vele anderen! 

THE VOICES OF  
SOUTH AFRICA  
(ZUID-AFRIKA) 

SINT-BAAFSKATHEDRAAL

 13:30    15:15    17:00 

Muzikale safari
Zuid-Afrika: de andere kant van de wereld en 
toch begrijpen we elkaar. The Voices of South 
Africa, een nieuwe groep rond zangeres Stella 
Khumalo, grijpen je bij hun eerste klanken bij  
de keel met hun kleurrijke stemmenpalet.  
Hun prachtige liederen nemen je mee naar alle 
hoeken van dit fascinerende land. Je waant je zo 
in de Zuid-Afrikaanse savanne!

SONITUM  
HORARIUM  
(BELGIË) - INSTALLATIE

ORPHEUS INSTITUUT

 13:30 – 18:15 

De klank van zand
In Sonitum Horarium ontdekt Hans Beckers hoe 
je van zand muziek kan maken. Woestijnzand uit 
verschillende continenten loopt door speciaal 
ontworpen zandlopers en valt in verschillend klin-
kende opvangbakken. De fascinerende geluiden 
van dit ‘zandorgel’ worden nog eens verrijkt door 
de elektronische geluidsinstallatie. Dacht je dat 
zand en tijd ongrijpbaar waren? Loop binnen in 
een nieuwe klankwereld en ontdek de muzikale 
kracht van zand!

SELDOM SENE 
(NEDERLAND) 

HET PAND

 13:30    15:15     17:00 

Muzikale mozaïek
Muziek die je zelden hoort of ziet? Dat is een 
kolfje naar de hand voor Seldom Sene, vijf 
zwierige blokfluitisten. Ze verrassen je met 
Taracea, een mozaïek aan meesterlijke compo-
sities uit zowel de renaissance als de eigen tijd, 
want kiezen is verliezen. Taracea is de Spaanse 
naam voor een complex houten inlegwerk met 
contrastrijke vormen en kleuren die een prachtig 
geheel vormen. Wees maar zeker dat dit ook 
voor dit concert geldt!
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LUCIANA JURY 
(ARGENTINIË)

GROENZAAL

 14 :00    15:45     17:30 

Pure emotie 
Luciana Jury groeide op tussen de stad en het 
platteland in Argentinië. In het grondwater zat 
zowel traditionele tango, folklore als rock- en 
moderne muziek. Ze combineert rijke volkslie-
deren met nieuwe muziek van o.a. Simón Díaz, 
Violeta Parra en Raffaella Carrá. Gewapend met 
slechts een gitaar, haar schitterende stem en 
een ongelofelijk inlevingsvermogen, veroverde 
Luciana Jury de hele wereld. Ongetwijfeld 
verovert ze tijdens OdeGand ook jouw hart!

ANNA ENQUIST & IVO 
JANSSEN (NEDERLAND) 
HANDELSBEURS

 13:30    15:15     17:00 

Muziek als poëzie als muziek 
Anna Enquist schrijft met muziek in haar hoofd 
en Ivo Janssen speelt elk pianowerk als een 
gedicht. Samen veroveren ze Europa met unieke 
voorstellingen waarin poëzie en muziek naadloos 
in elkaar overgaan. Ze verkennen de wondere 
wereld van de taalgevoelige Tsjechische compo-
nist Leoš Janácek. Achter de noten gaat een hele 
gevoelswereld schuil die je in de Handelsbeurs op 
een unieke manier ontdekt!

SPIRITANGO  
(FRANKRIJK)

OPERA – LULLYZAAL

 14:00    15:45     17:30 

Tango met spirit!
Neem een goeie dosis enthousiasme en creati-
viteit, voeg daar een stevige scheut vriendschap 
aan toe, en je krijgt het SpiriTango Quartet. 
Traditionele tango, ‘tango nuevo’ en heden-
daagse muziek hebben geen geheimen voor dit 
viertal. Na succesvolle cd-opnames en concerten 
in de hele wereld strijken ze neer in Gent. Het 
wordt moeilijk om de benen stil te houden; laat je 
meeslepen op de passionele ritmes!

FULINA (BELGIË)  
INSTALLATIE

DE KROOK

 13:30 – 18:15 

Emoties in beeld & klank
Wat als je in het hoofd van een muzikant kon 
kijken… Onmogelijk? Niet volgens de gedach-
tenlezers van STUFF. Met de meest vooruitstre-
vende technologieën maken ze videoclips die 
rechtstreeks uit de emoties van de muzikanten 
voortkomen. En sterker nog: in deze installatie, 
van nanotechnologiereus Imec, word je zélf 
regisseur en kan je de beelden aanpassen volgens 
je eigen emotionele voorkeuren. Een ongehoorde 
en letterlijk ongeziene sensatie!

TSUBASA HORI 
& MASAYUKI 
SAKAMOTO (JAPAN)

MINARD

 14:00    15:45     17:30 

Japanse energie
Japan is zen. Langzame, bewegingsloze muziek op 
de grens van de stilte… Niets daarvan! KODO-
sterren Tsubasa Hori en Masayuki Sakamoto 
bewijzen dat Japanse percussie één en al energie 
en bevlogenheid is. Wadaiko en Taiko drums met 
meer dan duizend jaar geschiedenis trillen en 
daveren onder hun handen. De Minardschouwburg 
zal op zijn grondvesten daveren!

BARTOLOMEY 
BITTMANN (OOSTENRIJK)

VOORUIT – BALZAAL

 13:30    15:15     17:00 

Urban classic
Neem een viool en een cello, geef ze aan twee 
perfect geschoolde musici, en laat hen vervolgens 
volledig uit de bol gaan. Dat is het recept van 
BartolomeyBittmann, twee rasmuzikanten ‘met 
een hoek af’. Ze brengen eigen creaties waarin 
virtuositeit en originaliteit hand in hand gaan. 
Muziek met bakken energie en groove, maar met 
een verbluffende precisie. Don’t try this at home!
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FADO DE COIMBRA 
(PORTUGAL)

VOORUIT –  
CONCERTZAAL
 14:00    15:45     17:30 

Fado, maar dan anders
Er is Fado en er is Fado. Fado Ao Centro  
uit Coimbra, is van een heel andere orde  
dan de meer bekende Fado uit Lissabon.  
Zelfs wie de taal niet machtig is, begrijpt meteen  
de emoties van deze tijdloze muziek: nostalgie, 
liefde, verdriet, gemis, vriendschap. João Farinha 
blaast nieuw leven in de klassieke Fado, met eigen 
teksten, nieuwe instrumenten en vooral zijn unieke 
warme stem. Laat je overmannen door deze 
fluwelen mannenstem en een handvol snaren!

L'ALBA (CORSICA)

CAPITOLE GENT

 14:00    15:45     17:30 

Zuiders Corsica
Een unieke blend van pure polyfone zang, medi-
terrane klanken en een indrukwekkende waaier 
aan instrumenten. Dat is de toverformule van 
L’Alba, zes zangers-muzikanten die het authen-
tieke Corsica alle eer aandoen. Met respect voor 
de muzikale tradities van hun eiland, verbluffen 
ze ook met eigen hedendaagse composities. 
Van bij de eerste noten vinden hun betoverende 
stemmen en eclectische instrumenten de weg 
naar je hart! 

POLYPHONY 
(ISRAËL)

SINT-ANNAKERK

 13:30    15:15     17:00 

Vrede via muziek
De versmelting van vele verschillende stemmen 
tot een nieuwe eenheid, dat is het kamerorkest 
Polyphony. In een verdeeld land als Israël is 
dat ook hun missie: via muziek de Joodse, 
Christelijke en Arabische tradities bij elkaar 
brengen. Polyphony organiseert naast concerten 
ook educatieve projecten waarmee ze meer 
dan 6000 jongeren bereiken. Oprichter Nabeel 
Abboud-Ashkar krijgt hiervoor steun van grote 
namen zoals Daniel Barenboim, Yoko Ono en 
Renée Fleming. Na concerten in het Witte Huis 
en in het Elysée, vullen ze nu de Sint-Annakerk 
met hun verbindende strijkersklanken!

JAN MICHIELS 
(BELGIË)

MUZIEKCENTRUM DE 
BIJLOKE – KRAAKHUIS
 14:00    15:45     17:30 

Debussy anno 2018
Geen muziek zo beeldend als de impressionisti-
sche miniaturen van Claude Debussy. Zijn vage 
penseelstreken van boomgeruis, bloemenparfum 
en wind brengt pianist Jan Michiels in de hoogst 
mogelijke resolutie tot klinken, met elektronische 
klanken van computermuzikant Juan Parra. 
En beeldend kunstenaar Koen Broucke zet ze 
extra in de verf met verrassende en mysterieuze 
visuals. Het intieme kader van het Kraakhuis is de 
perfecte setting om je helemaal te laten onder-
dompelen in deze wereld van klank en beeld!

SYMFONIEORKEST 
VLAANDEREN (BELGIË) 
MUZIEKCENTRUM DE 
BIJLOKE – CONCERTZAAL 
 13:30    15:15     17:00 

Peer Gynt – Sprookjesachtig symfonisch
Sopraan Liesbeth Devos neemt je mee in de 
sprookjesachtige wereld van het Noorse perso-
nage Peer Gynt. Geïnspireerd door de talrijke 
kwajongensstreken van deze mythische figuur 
pende Edvard Grieg een haast filmische partituur 
neer die wereldbekend is. Symfonieorkest 
Vlaanderen doet dit meesterwerk alle eer aan. 
Sluit je ogen en Peer Gynt komt tot leven!

GRATIS HUISAPERITIEF! 16/09/2018 - 06/10/2018) Op vertoon van je concertticket ontvang je 
een gratis huisaperitief bij Cafe Theatre, Midtown Grill, Pakhuis en Korenlei Twee. Deze actie is 
geldig bij lunch of diner tijdens de Festivalperiode (niet geldig tijdens OdeGand). 
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Koop nu een UiTPAS en krijg 
1 gratis museumbezoek en  
1 gratis zwembeurt.

REGIO GENT

Gentinfo 09 210 10 10

www.uitingent.be

IEDEREEN EROPUiT   

HANDCRAFTED
IN BELGIUM 

SECURITY & HOSPITALITY SOLUTIONS | SECURE TECHNOLOGY SOLUTIONS | 
CASH SOLUTIONS | AVIATION & LOGISTIC SOLUTIONS | SAFETY SOLUTIONS | 
TRAINING & CONSULTANCY SOLUTIONS | CARE & JUSTICE SOLUTIONS

RELY ON US.
ALWAYS AND EVERYWHERE.

A
ut. SPF. de l’Int. - Verg. FO

D
. Binn. Z

aken 16.1066.11

+32 800 90 004 • sales@g4s.be • www.g4s.be

Auto’s, windturbines, designwoningen… overal waar je kijkt, kom je staal van 
ArcelorMittal Belgium tegen. 

Wij geloven in de kracht van ons bedrijf. We zijn één van de meest innovatieve en 
hoogtechnologische staalbedrijven in de wereld. We blijven niet alleen onze producten, 
maar ook onze processen voortdurend vernieuwen. Dat toont onze veerkracht.

Maar de grootste kracht zijn onze mensen. Binnen ArcelorMittal Belgium maken 5.800 
medewerkers hoogkwalitatief staal van A tot Z. Daardoor zijn wij een referentie in de 
staalsector, wereldwijd.

The ‘power’ of steel 
–

De kracht van staal

belgium.arcelormittal.com

 van 
OdeGand!

www.brugsezot.be

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.



Toegang tot de 
66 Interparkings 
van Belgïe

En talloze kortingen

Nooit meer langs de kassa’s 
aan de uitgang

PCARD+
       Your access 
       to the city

OVERAL DICHTBIJ

Info www.pcard.be

De Pcard+ 
is gratis

4,1 - 6,5 L/100 KM • 108 - 145 G CO2/KM (volgens de NEDC-normen). 
Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid. 

OORLOG OF

FAIT DIVERS?

Dankzij De Gentenaar 
zit je steeds met je neus 
op het nieuws.

De Gentenaar_neuzekes_118x85.indd   1 10/07/18   13:26

Bedankt aan de spelers van 
de Nationale Loterij:

dankzij hen steunt de
Nationale Loterij, dit jaar 

opnieuw, Odegand.

#IEDEREENTELTMEE 
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Locaties & vaarroutes 
Let op: de laatste bootjes vertrekken om 18:00 richting stadscentrum.


