
 
 

  

In 2023 worden er in Gent heel wat kaarsjes uitgeblazen. Dat ons Museum voor Schone Kunsten 225 jaar werd, 

wist je ongetwijfeld al. Maar ook Film Fest Gent blaast ondertussen 50 kaarsjes uit, Gentenaars vieren al 180 

jaar Gentse Feesten, ons infokantoor aan de Oude Vismijn bestaat inmiddels 10 jaar en gezinnen helpen al 1 

jaar lang om Draakje Fosfor zijn bril terug te vinden. Kortom, 2023 wordt het jaar der Gentse verjaardagen. 
  

 

MSK zet feestjaar verder 

Vanaf 21 januari start de tentoonstelling rond Theodoor Rombouts, virtuoos van het Vlaamse caravaggisme, als 

hoogtepunt van het MSK-feestjaar. Mis ook zeker het thematisch parcours in de vaste zalen niet. Je leert er 

alles over de geschiedenis van het oudste museum van België. Nog op zoek naar een origineel cadeau? In de 

museumshop vind je originele producten ontworpen door Gentse ontwerpers, geïnspireerd op de MSK 

collectie. 
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Nieuwe hotels in Gent 

Ook in 2023 openen er in Gent weer enkele nieuwe hotels. Zo opent op 1 februari het Comic Art Hotel, met 39 

kamers gedecoreerd met Belgische stripverhalen. Later op het jaar opent op de site ook het Comic Art 

Museum, een museum over de wondere wereld van de stripverhalen. Ook in het voorjaar van 2023 breidt  Ibis 

Budget Gent Dampoort uit tot 183 kamers, daarnaast komen er ook 98 Adagio Access studio’s bij. De studio’s 

(tot 6 personen) hebben een volledig ingerichte kitchenette, ideaal voor zowel korte als lange verblijven. 

  
 

Gent, teveel voor één dag 

Met veel zorg brengen wij alle nieuwe, interessante plekken en ervaringen samen op onze webpagina ‘Wat kan 

je momenteel doen in Gent?’ Op zoek naar inspiratie? Op deze pagina vind je steeds up to date info!  

 

2022 in beeld 

Onze fotografen gingen het hele jaar voor jullie op pad. Je vindt onze selectie op onze Flickr pagina, gesorteerd 

per thema. Deze beelden kunnen vrij gebruikt worden voor niet commerciële doeleinden, mits vermelding van 

het juiste copyright © Stad Gent-Dienst Toerisme. Vind je toch niet wat je zoekt? Contacteer ons gerust. 
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