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`Mijn honger naarverhalen
is onverzadigbaar'

DOSSIER
AUTO
De eyecatchers van
het Autosalon

ONZE
OPPERS
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The Wolf of Wall Street
Oorlog en trauma

Energiek feestje op de rand van de afgrond
De mens als kanonnenviees in het Guislainmuseum
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CITY I' Dit gebeurde er in Gent

WAS WEER DE MAX!
De kerstperiode zit er weer helemaal op en de goede voornemens zijn alweer zo goed als vergeten. Maar dat er in Gent en
omstreken afgelopen weken weer gigantisch veel pret en cultuur te beleven was, getuigen de volgende beelden.
Zeg nu zelf: de leute spat ervan af, 't was weer de max!
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Met een thema a Is 'thuupe tegoarer kon de jaarlijkse nieuwjaarsdrink op het Sint-Baafspiein niet stuk. Reken daar nog eens
36.000 drankjes bij enhet kon niet op.
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in december kaapten studenten van
LUCASchool of Art vitrines van
Gentse shops.

Modegoeroe's deden een spontaan vreugdedansje tijdens de openingvan de shop van
Jo De Visscher in de Hoornstraat.

Het was weer van heerlijk schaatsen,
springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan
en weer doorgaan onder de stadshal.
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Jullie gaven weer het beste van jezelf op het voor the les bi gay minded & friends- party concept: SPUNK.
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