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950 JAAR STADSKEURE 

• Aanleiding feestjaar – eerste Vlaamse 
stadskeure 

• Programma/toeristische productenen 
communicatie 

 



Aanleiding feestjaar  

• Eerste stad van Vlaanderen (1068)  
• Strategische ligging  (grens Vlaanderen,  

Brabant en Henegouwen) 
• Graaf Boudewijn VI gaf meer vrijheden 

om volk te lokken  
• Hedendaagse kopie inkomhal stadhuis. 
 

 



PROGRAMMA 

• Feestjaar, geen éénmalige grootse activiteit   

• Per maand één activiteit 

• Bedoeld voor inwoners en bezoekers  

• Oproep naar verenigingen om met activiteiten  
aan te sluiten bij het feestprogramma 



JANUARI   

Cityclip  

Wervelende clip over toeristische troeven  

Clip tonen?  

 



25 FEBRUARI 
Krakelingen 

Stoet met als rode draad de Stadskeure en 950 
jaar Geraardsbergen.  



18 MAART 

Ras de Piek 

Stripverhaal voor jonge gezinnen met 
interactieve elementen, vragen en opdrachten 

(Matthias Cruyssaert en Peter Brutin) 

 



22 APRIL 

Dag van de Mattentaart 

Afsluiten LEADER-project ‘De Geheimen van de 
Mattentaart’ gekoppeld aan studiedag. 



6 MEI 
Herontdek Geraardsbergen 

Elke eerste en derde zondag organiseren we 
stadswandelingen met centraal de geschiedenis 

van de stad 



JUNI 
MUURfestival: street art in Geraardsbergen 

Verfraaien van blinde muren met 
muurschilderingen in het stadscentrum en de 

steegjes 



7 & 8 JULI 
Adrianopolis in het Abdijpark 

Een middeleeuws feest in Geraardsbergen.  
Met diverse attracties, animaties en activiteiten 

voor jong en oud. 



AUGUSTUS 
Kermis 

Extra feestelijk kermisprogramma 



9 SEPTEMBER 
Wandtapijt 

Tentoonstelling van een uniek wandtapijt met 
een neushoorn uit de 16de eeuw met het 

merkteken van Geraardsbergen  



OKTOBER 

Straatbeeld: Het Geraardsbergs 
kunstpatrimonium herbekeken 

Kunstroute met 125 werken doorheen de stad 
(Stadhuis, de Kunstacademie, het OCMW-kantoor en depot van de stad)  



4 NOVEMBER 

Stad van de toekomst/toekomst van de stad 

Met een expo rond de toekomst van de stad 
willen we de bevolking de hand reiken om 
oplossingen te zoeken voor vraagstukken waar 
onze stad mee zit.  



7, 8 & 9 DECEMBER 

Kerstmarkt 

Het einde van het feestjaar sluiten we af met 
een gezellige kerstmarkt rond de ijspiste op de 

Markt.  

 



Communicatie 

• Ontwerpbureau aangesteld IKON 

• Verschillende communicatiekanalen: 
brochure, website, sociale media 

• Citydressing: wimpels en vlaggen in het 
stadsbeeld 

 



VRAGEN? 


