Dagelijks om 14:00

Kerkgeschiedenis & gegidste rondleidingen
Dagelijks om 14u wordt er een geleid bezoek georganiseerd dat de rijke
geschiedenis van dit gebouw zal belichten. De rondleidingen gebeuren door Dhr.
Marc Beyaert. Zijn pas verschenen boek is te koop aan de bar.

Extra eenmalige activiteiten

Mis in het Gentsch dialect
De eerste zondagavond van de Feestenweek, op zondag 15 juli, is er om 18:30
een Mis “in ‘t Gentsch” , die voorgegaan wordt door E.H. Guy Claus en waarbij tal
van prominenten, echte Gentenaars en musici de mis opluisteren.

j a c o b u s

Mis ter ere van de Heilige Jacobus
Patroonheilige van de Kerk, met getuigenissen van pelgrims naar
Santiago de Compostela (in woord en met muziek) op zondag 22 juli.

Met dank aan alle partners die dit mogelijk gemaakt hebben

Sint Jacobskerk Gent | bij Sint Jacobs
jacobusgent.be | info@jacobusgent.be | facebook.com/jacobusgent

V.U.: sophie cocquyt, sint-jacobsplein, 9000 gent
coverfoto © kvde.be

j a c o b u s

#GF‘
18
dagelijks open van 11:00 tot 23:00
Jacobus is een cultureel en culinair rustpunt
in de majestueuze Sint-Jacobskerk tijdens de Gentse Feesten

Elke dag gratis aperitiefconcert om 11:00

jong geNts talent
za 14

Elias Agsteribbe (fagot) en Wouter Valvekens (piano)
met werk van W.A. Mozart, Camille Saint-Saëns, Robert Schumann

zon 15

ensemble SCARABE: Thomas Eeckhout (piano), Wolfram Van Mechelen (viool)
en Emile Souvagie (klarinet)

met werk van Aram Katsjatoerian, George Gershwin, Igor Stravinsky, Alfred Schnittke en 		
	Thomas Eeckhout

festival oude MUZIEK
za 14

concert orgel en zang: Peter Broos (cantor) & Annie Arnaut (organist)
klassiekers en afsluitend met “Boven Gent rijst” (aanvang, uitzonderlijk om 14:30)

ma 16

Guido de Neve (barokviool) & Frank Agsteribbe (klavecimbel)
met werk van Willem De Fesch en tijdgenoten

di 17

Lisa Goldberg (barokfagot) & Guy Penson (klavecimbel)

wo 18

Lieselot De Wilde (sopraan) & Korneel Bernolet (klavecimbel)

do 19

orgelrecital: Korneel Bernolet

vrij 20

Bart Uvyn (contratenor) & Frank Agsteribbe (klavecimbel)

maandag tot vrijdag om 18:30

klappen in gent

Van maandag tot vrijdag nodigt Community Gent Straffe Gentenaars uit om samen
met Lisbeth Imbo te praten over thema’s die gelinkt zijn aan Gent en de Gentenaren.
De gesprekken starten om 18:30, duren ongeveer drie kwartier en worden afgesloten
met een vragenmoment.
maandag 16/7: Wim De Waele over start-ups en scale-ups
dinsdag 17/7: Luk De Bruyker (Pierke Pierlala) en twee gasten
woensdag 18/7: Sioen en twee gasten
donderdag 19/7: burgemeester Daniël Termont, gouverneur Jan Briers, rector Rik Van de Walle
en bisschop Luc Van Looy
vrijdag 20/7: Lynn Wesenbeek over haar nieuwste boek 50 tinten wijs

dagelijks open van 11:45 tot 23:00

hap & tap

Paterskazen, dagelijks brood, de wonderbaarlijke visvangst, het laatste avondmaal,
de hof van eden, heerlijke hosties, verboden vrucht, hemelse spijzen, patersbieren,
engelenwijn,bisschopsgin en duveltjes – godendrank en engelendrank. En zelfs
exclusief voor deze Gentse Feesten een Jacobus Triple van de Gentse Brouwerij
Maesschalck.
Het staat allemaal voor u klaar : dagelijks vers gemaakt en met de glimlach verzorgd
door Very Food Catering.

met werk van Handel, Schütz …

za 21

Les Belles Dames Sans merci: Marie De Roy (sopraan), Hannelore Devaere
(harp) en Laura Pok (blokfluiten en viola da gamba)
met werk van Isabella Leonarda, Francesca Caccini en Barbara Strozzi

zo 22

blokfluitduo Apsara: Tomma Wessel en Ines Rasbach
met werk van Jacob Van Eyck, Hildegard von Bingen, Isang Yun, ...

expo

Rustmoment met verfrissing/versnapering
De feestgangers kunnen even ontsnappen aan de drukte en genieten van een
rustmoment in de zijbeuk van de kerk. De vzw Jacobus slaat hiervoor de handen in
elkaar met Very Food Catering voor de logistiek, de veiligheid en de uitbating.
De middenbeuk blijft voorbehouden voor wie een moment van bezinning of
verdieping wil opzoeken.

gratis

De Belgische fotografe Isabel Corthier is te gast met haar project “Koorddansen op
de Vrede” rond religie en levensbeschouwing en wordt aangevuld met een lokaal
project van het Objectief (Gent) en negen Gentse fotografen rond “Geloof in de Stad”:
Nathalie Samain, Guillaume Decock, Hilde Braet, Jules August, An Van Gijsegem,
Jeroen Willems, Damon De Backer, Erien Withouck en Hendrik Braet.

florale kunst
Als eerbetoon op de Gentse Floraliën zal de Kerk de gehele periode van de Genste
Feesten rijkelijk versierd zijn met bloemen.

