Tien TOEGANKELIJKE activiteiten tijdens de GENTSE FEESTEN 2017
Schrijf je in vóór 25 juni!
Ook dit jaar heeft de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, team Gelijke Kansen van
de Stad Gent het mogelijk gemaakt dat er activiteiten toegankelijk zijn voor
mensen met een gehoorprobleem. Dit in samenwerking met Ahosa vzw.
Er worden op aanvraag een tolk VGT, een ringleiding of een tourguide voorzien
(de gids, acteur/artiest heeft een hanger rond de hals met een versterking en de
bezoekers hebben een hanger rond hun hals met een ontvanger die afgestemd
is op hun hoorapparaat of met hoofdtelefoon via FM).

Inschrijven kan in 3 stappen:
1.

Kies een activiteit

2.

Schrijf je in vóór 25 juni 2017

3.

Vraag het gewenste hulpmiddel aan bij inschrijving

Maak je keuze en profiteer van dit aanbod!
Geldig tot 25 juni 2017
14 juli van 14u30 tot 16u30
Activiteit
Een inspirerende modewandeling door Gent onder begeleiding van stylistes van La Patka.
We verleiden met verhalen over fashion en mode-weetjes, we inspireren met persoonlijke kleur en
stijltips en ontdekken heel wat leuke shopping adresjes in Gent.
Dresscode : look good, feel good!
Startplaats
Hoek Vrijdagmarkt, Waaistraat, 9000 Gent
Inschrijven
info@lapatka.be of 0476/85 20 41
Toegankelijkheid
Niet alle winkels zijn rolstoeltoegankelijk maar voor elke winkel wordt het verhaal buiten verteld.
Tolk VGT en mogelijkheid met tourguide.
Prijs
€ 10

15 juli 17u30 tot 19u15
Activiteit
Vaar mee naar het eiland Malem per boot + gratis ijsje. Duur 1 u 45 min.
Een verrassende brok volkse historiek, eeuwen industrieel erfgoed, het studentenleven en bekende
Gentenaars. Aan sappige vertelsels geen tekort. Het eiland Malem, een op en top Gentse ervaring langs
drie verschillende waterwegen!
Tickets afhalen tot 15 minuten voor afvaart.
Startplaats
Afspraak: Korenlei aan de bootjes
Inschrijven
info@debootjesvangent.be
09 228 62 63
Toegankelijkheid
Niet rolstoeltoegankelijk, tolk VGT en mogelijkheid met tourguide
Prijs
€ 13 Korting voor: STU Personen met Handicap, KIND, 60+

16 juli 14u tot 15u30
Activiteit
Wandeling: Ongeschoeide Karmelieten. Nog zo'n verborgen plekje in de stad waarvan onze gids de sleutels heeft. Je mag op verkenning doorheen de tuin, pandgang en gebouwen waarbinnen het leven van de
Ongeschoeide Karmelieten zich dagdagelijks afspeelt.
Startplaats
Hoofdingang kerk Burgstraat
Inschrijven
09/233 76 89 of info@vizit.be
Toegankelijkheid
Niet rolstoeltoegankelijk, tolk VGT en mogelijkheid met tourguide
Prijs
€8

17 juli 21u00 tot 23u00
Activiteit
Onewomanshow ‘De Kast’.
Lijvige ontboezemingen over “Mia” gebracht door de Gentse comédienne Carine Stevens & pianiste
Ann Lemaitre
Een verrassend totaalspel van humor, muziek, ernst, zang en absurditeiten…een onewomanshow om
niet te missen!!
Mia had het licht gezien. Net op tijd, want ze liep bijna verloren. Mia heeft vaak afgezien. Maar ze
vocht voor haar dromen. Deuren openden zich, andere bleven gesloten. Wat zullen de buren denken?
De collega’s? Een verschrikkelijke tijd. Maar Mia bleef vechten, en lachen, ze gaf niet op. Dat humor
haar leven heeft gered, zo zal ze u vertellen. Dat ze is wie ze is, een vrouw. Eindelijk… een vrouw!
Een verhaal over worstelen met jezelf en anderen, over vallen en opstaan, en blijven doorgaan…. maar
ook vol strijd, hoop, geloof en vooral… veel humor!
Startplaats
Zaal Scala, Dendermondsesteenweg 163-165 9040 St Amandsberg
Inschrijven
info@scalaplatform.be, 09/228 87 20
Toegankelijkheid
Rolstoeltoegankelijk, tolk VGT en mogelijkheid met tourguide
Prijs
€ 14 Korting voor 60+, STU, leden Sodiganda, personen met een beperking, KIND t.e.m. 12 jaar
toegangskaart (incl. reservatiekost)

18 juli 14u00-15u30
Activiteit
Wandeling Portus Ganda – Macharius: Waar Schelde en Leie samenvloeiden werd Gent geboren. En wat
daar verder nog allemaal is uit voortgekomen, dat vertelt onze gids: dansende koeien, schuifelende
zwemmers, beestige cafés, een park voor de koningin...
Startplaats
Ingang Zwembad Van Eyck
Inschrijven
09/233 76 89 - info@vizit.be
Toegankelijkheid
Rolstoeltoegankelijk, tolk VGT en mogelijkheid met tourguide
Prijs
€8

19 juli 19u30-21u00
Activiteit
237 redenen voor seks: hoeveel redenen heeft u nodig om de koffer in te duiken, van bil te gaan of van
jetje te geven? Één? Twee? Vijf en negendertig? Hans Van Cauwenberghe & Peter Van Asbroeck geven u
er 267 in de Vlaamse versie
Startplaats
Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21 9000 Gent
Inschrijven
Tinnenpot: 09/225 18 60, info@tinnenpot.be
Toegankelijkheid
Rolstoeltoegankelijk, tolk VGT en mogelijkheid met tourguide
Prijs
€ 17, korting voor STU en 60+

20 juli 14u30 tot 17u10

Activiteit
In ‘Ne goeien Genschen hutsepot’ zorgen de kloaverkes, samen met gastacteur Mark Haché, zanger Richie Paris en Marco's Orkest traditiegetrouw voor een paar uurtjes onvervalste Gentse leute.
Het publiek mag zich dus weer verheugen op een heleboel grappen en sketches in het sappige Gentse
dialect, afgewisseld met heel wat populaire meezingers - door cabaret Kloaver viere .
Startplaats
in de refter van de VIP school, Martelaarslaan 13 te Gent
Inschrijven
Info en reservatie: bij Gina (09/236 18 48) of Daniëlla (09/226 19 24) of donald.cornelis@telenet.be
Noodnummer voor die namiddag: Donald 0476 025563.
Toegankelijkheid
Rolstoeltoegankelijk, tolk VGT, ringleiding, audiobeschrijving
Prijs
€ 9 voor mensen met een beperking én 1 begeleider, andere 12€

22 juli 14.00 u tot 15.00 u
Activiteit
Circus Pompom voor de Pierkes en Puber, het circus biedt allround clownerie met een jarenlange ervaring. Voor elke leeftijd zijn de voorstellingen spectaculair, zeer komisch en vol magische momenten.
Niets ontbreekt uit het circusrepertoire en zeker niet de nodige interactie met een enthousiast publiek!
Startplaats
in Theater Tinnenpot , Tinnenpotstraat 21 9000 Gent
Inschrijven
info@uitbureau.be, 09/223 77 88
Toegankelijkheid
Rolstoeltoegankelijk, Tolk VGT, tourguide of ringleiding, met specifieke visuele aandacht
Prijs
€ 10 en korting voor kinderen

23 juli van 19u30 tot 22u00

Activiteit
Theater: Een vrouw als alle andere, isw Write on – TG Wuivend riet (vertolkt door Aafke Bruining), een
prostituee en Madame vertelt vrank en vrij haar leven, carrière en mannen (die ze zelf ook vertolkt). Een
clowneske parade van hitsige macho’s pijnlijk lachwekkend in al hun doorzichtigheid en herkenbaarheid.
Rode oortjes verzekerd!
Startplaats
in Theater Tinnenpot , Tinnenpotstraat 21 9000 Gent
Inschrijven
info@tinnenpot.be, 09/225 18 60
Toegankelijkheid
Niet rolstoeltoegankelijk, tolk VGT en mogelijkheid met tourguide
Prijs
€ 12

