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“Ons brein heeft op korte tijd massa’s wetenschappelijke input  
gekregen. Overspoeld zijn we, door cijfers en curves, kleurencodes en  
grafieken, analyses en voorspellingen. Meer dan ooit voelen we aan 
hoezeer óók onze ziel zijn voeding nodig heeft. We hebben nood aan 
fantasie en verbeelding, we snakken naar emotionele input. Laat dat 
het punt zijn waarop de Kunsten zich aandienen. En wij als Festival, wij 
bestáán om u die in grote, overvloedige hoeveelheden te laten beleven.”

Veerle Simoens, directeur Gent Festival van Vlaanderen

GENT FESTIVAL ENGAGEERDE ZICH OM ELKE 
VOORSTELLING VEILIG TE LATEN VERLOPEN
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De opgelegde afstandsregel per persoon en per 
bubbel werd overal gegarandeerd, en dit zowel 
op en rond de concertlocaties als op het podium; 
looplijnen en bewegwijzering werden voorzien op 

Vooraf en op de locaties werd duidelijk 
gecommuniceerd over de genomen maatregelen. 

Het dragen van een mondmasker werd voor ieder-
een verplicht, zowel voor het publiek als voor de 
organisatoren, medewerkers, artiesten en hostes-
sen. Er werd gevraagd om niet alleen bij aankomst 
en vertrek, maar ook tijdens elke voorstelling het 
mondmasker aan te houden. Onze medewerkers 
hielden eraan om mensen erop te wijzen indien het 
mondmasker niet correct werd gedragen.  

Materiaal om handen te ontsmetten  
werd ruim voldoende beschikbaar gesteld. 

Liftknoppen, stoelen, handvaten, leuningen en 
muziekinstrumenten werden doorlopend ontsmet. 

We maakten gebruik van grote ruimtes waar veel 
luchtcirculatie mogelijk was of kozen voor concert-
locaties in openlucht. Tussen twee voorstellingen 
op dezelfde locatie werd de ruimte minimum een 
uur verlucht.

Het publiek werd door de hostessen naar hun plaats 
begeleid, zodoende tegengestelde looprichtingen 
te vermijden.  

Er werden maximaal 200 toeschouwers toegelaten 
bij een voorstelling op een binnenlocatie, voor een 
buitenlocatie was dit 400 toeschouwers. Het ge-    
middelde aantal toeschouwers was 100 per locatie.  

Voor bijkomende vragen omtrent de in acht genomen coronamaatregelen 
kon men contact opnemen via het e-mailadres veiligheid@festival.be
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200 toeschouwers 
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Tussen stilte 
en muziek

Gent Festival van Vlaanderen 2020

380 artiesten
108 voorstellingen
19 locaties doorheen de stad
bijna 10.000 bezoekers
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Volg ons op @gentfestival 


