
 
 

NIEUWSBRIEF MAART 2019 

 

 
Beste Gentse Handelaar, 

Graag deel ik jullie een prachtige opportuniteit mee, waarvan ik hoop dat we er allen aan zullen deelnemen. 

Een groots stads event geïnitieerd door het SMAK, verwezenlijkt ism PUUR Gent, jouw sfeergebied en 

Marchitect. 

Hét Gentse museum SMAK viert dit jaar zijn 20-jarig bestaan en biedt ons en elk van jullie de mogelijkheid 

om met hen mee te vieren! 

Het museum zou graag een deel van haar collectie naar buiten brengen en kunst in de stad exposeren. 

En dit kan vanaf begin mei, in jullie vitrines!  

Het SMAK wil haar gearchiveerde werken af printen en verspreiden over de vitrines van de Gentse handelaars. 

 WHAT’S IN IT FOR YOU? 

 - 1 kunst affiche per window dat beschikbaar gesteld wordt, de layout en het printwerk worden door Smak 

verzorgd. 

- je komt je persoonlijke, op-maat-gemaakte affiche halen gedurende de maand april. 

- je krijgt bij afhaling 10 gratis tickets (twv 20€) voor de tentoonstelling in het SMAK en MSK die uitgedeeld 

mogen worden aan je trouwste klanten. 

- wordt zelf één van de unieke locaties die een werk mag huizen tijdens dit grote publieke verjaardagsfeest 

en wordt deel van de Gentse kunststad. 

- als er een kunstroute gemaakt wordt doorheen de stad, zal jouw zaak er deel van uitmaken. 

PRAKTISCH : 

Tot eind maart kan je je inschrijven via deze online google form. 

Geef de naam van je zaak, adres, contactgegevens, en de breedte x hoogte maten van de affiche of zelfstaande 

plaat die je in je vitrine plaatsen zou. 

Aanvragen worden per raam afzonderlijk via de digitale form gedaan, replies of deze mail zijn geen bestellingen. 

Elke zaak mag meerdere ramen bekleden. 

Je geeft de maat van de affiche door die je ophangen of plaatsen wil LET OP : de affiche zelf, niét de maten van 

je vitrine. 

Er wordt gevraagd om in de maand april (nadat je een boodschap hiervoor kreeg) je affiche af te halen, je krijgt 

dan je gratis tickets mee. 

We kijken nog of we dit via een delivery kunnen organiseren, we houden je hiervan nog op de hoogte. 

Alle werken worden begin mei opgehangen zoals ze je afgeleverd werden, en mogen tot de zomer blijven 

hangen. 

In bijlage, vind je een presentatie voorbereid door het SMAK die toont hoe de werken en de prints er (voorlopig) 

uit zouden zien. 

 <20 jaar SMAK meets sfeergebieden.docx> 

Dit lijkt ons een prachtig artistiek moment om mee deel van uit te maken, en de aantrekkingskracht van je 

sfeergebied te versterken. 

We rekenen op jullie medewerking, zegge het voort, het massaal uitdragen van de kunstwerken van het SMAK 

zal op dit event een internationaal publiek trekken. 

https://goo.gl/forms/ZBiNgshrX3k0MjOi1


 
 

  

  

 

ZELF JE SFEERGEBIED MEE BESTUREN ? 

 Heb je overigens zin om zelf mee te werken aan de sfeer binnen jouw sfeergebied?  

Opzetten van activiteiten zoals deze, de promo van je buurt, of hoe handelaars in je buurt samenwerken? 

Kom op 1 april naar onze meeting in het Stadhuis om 20u.  

Wil je meer details, en je inschrijven voor deze vergadering?  

Dan doe je dat via deze registratie link. 

  

  

  

  

 

https://goo.gl/forms/LOcCULT4HWEFOfip2

