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800 JAAR
GEERAARD DE DUIVEL

GENTZETDEDUIVELTEKIJK!
Het project GZDDTK! is een idee van
Willy Deventer en mede gerealiseerd
door de projectmedewerkers
Hendrik Nelde (makelaar/deken van ‘Geeraard Duivel’)
Michel De Schryver (psycholoog/database marketing analist)
Peter Poppe (jurist/directeur JCI-commissie ‘De Draak’)
Adriën Pessemier (ere-ingenieur bij de ESA/Ndl.)
Bertrand Vande Kerckhove (bouwkundige)
de musici Tom Vanderschueren
& Ward Devleeschhouwer e.a., o.l.v.

DI

T

N
Z IJ

DE

P

J
RO

EC

T

G
LO

O’

S.

..
...

Willy Deventer
projectauteur & projectCEO
algemeen graficus
docent emeritus Beeldvorming/Visualisatieleer
aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst,
campus Sint-Lucas Gent
international author met CAE-code 109987598
graficus/schilder met TheArtServer-code 22912
uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek Brussel code 8672
manager Atelier 92/94 * Hogerlucht * 9600 Ronse

GZDDTK! * Smidsestraat 124 * 9000 Gent
TEL +32 (0)9 3248893 * +32 (0)55 206003
FAX +32 (0)55 209054 * GSM +32 (0)474 670226
info@gentduivel.be
www.gentduivel.be (site in opbouw)
creatEvents@contactoffice.net
COPYRIGHT BY WILLY DEVENTER - 2006

DEVIL666 / CITYPROJECT VOOR EUROREGIO
DE DUIVEL IS VAN ALLE TIJDEN, VAN ALLE CONTINENTEN,
VAN ALLE CULTUREN… / GENT PAKT DE DUIVEL BIJ ZIJN STAART
HET GEERAARD DE DUIVELSTEEN DRAAISCHIJF VOOR HET PROJECT
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Rita: neerlandica / An: logistiek
Loes: PowerPoint animatie / Ben: webmaster

(het geboortejaar 1220 werd gevonden in het standaardwerk van historicus
E. Warlop De Vlaamse Adel vóór 1300 - het straatnaambord vermeldt ca. 1210)
de andere projectdata zijn, onder voorbehoud:
2006: projectwebsite / oprichting VZW / activiteiten werkgroep
aanloop naar duivelsfeesten & de duivel in de Gentse horeca
opstarten merchandising rond de duivel / promotie-expo e.d.
2007: HEKSenVUUR in buurgemeente Laarne
2009: het grote ‘duivelsboek’ bij DAVIDSFONDS / LEUVEN
onder de eindredactie van projectCEO Willy Deventer
2006-2010: media rond de duivel / duivelsmuren / duivelsplein
2010: duivelsbeelden & mondiale duivelsexpo in Gent
met randanimaties in O.-Vl. / hotel diablo***** / duivelsmusical
2015: opening duivelsmuseum eerste fase
& het Geeraard de Duivelsteen als definitieve draaischijf
in Gent centrum voor het algehele project GZDDTK!
2020: 800 JAAR GEERAARD DE DUIVEL
en inauguratie duivelstoren
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Op initiatief
van het Gentse
stadsbestuur
werd een
werkgroep
opgericht die een
eerste keer
vergaderde op
7 december 2005
met als voorzitter
de heer Wim
Vandendriessche
diensthoofd
stadspromotie
Gent.

(De duivel en de maagd van Gent)

1220-2020

DUIVELSTEEN
draaischijf in Gent centrum
voor het hele ‘duivelsproject’…

Ψ DUIVELSBEELDEN
in centrum & stadsrand…

P R O J E C T P IJ L E R S

Ψ DUIVELSTOREN

hét grote projectkanon,
de grootste duivel ter wereld
staat in Gent en is vermeld in het
Guinness Book of Records…

Ψ DUIVELSMUSEUM
internationale trekpleister, geen
museum zoals de andere…

Ψ DUIVELSPLEIN
tussen ‘t Sint-Pietersplein Rome
& ‘t Rode Plein Moskou groot…

Ψ HOTEL

DIABLO*****

met themakamers en waarvan
de bistro het cafetaria is van
toren, museum en plein…

Ψ DUIVELSEXPO
een wereldtentoonstelling op
thema, uniek in zijn genre…

Ψ DUIVELSMEDIA
in alle formaten, maar het grote
‘duivelsboek’ steelt de show…

Ψ DUIVELSFEESTEN

Halloween: heksen én duivels
en ook ‘Gheeraert’ als 13e reus…

Ψ DUIVEL&HORECA
‘duivelse’ natjes en droogjes…

Ψ DUIVELSMUREN

kunstmuren vertellen de duivel…

Ψ MERCHANDISING
hét economische luik van het
project, made in Belgium…

Ψ DUIVELSMUSICAL
entertainment voor jong & oud…

OPRICHTING VZW…
Het project ‘Gent zet… de duivel te kijk!’ opteert
met de oprichting van een VZW voor meer
rechtspersoonlijkheid. Een VZW schept de voor
overheid, bedrijfsleven en groot publiek zo nodige
geloofwaardigheid. We kunnen dan in alle openheid
een volwaardige en betrouwbare organisator worden
voor de geïnteresseerde particulier, de steunende
mecenas, partner en sponsor én alle actoren die via
projectpijlers e.a. met GZDDTK! in contact zullen
treden. Van zodra VZW Gentduivel is opgericht,
zullen alle betrokkenen hiervan op de hoogte
worden gebracht.
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Ψ GEERAARD

GENT GRIEZELT GEZELLIG

De inauguratie in 1998 van
de engeltoren in Engeland,
Angel of the North in
Gateshead onder Newcastle,
gaf mij de inspiratie om
de duivel in avondland
Europa vanonder het stof
te halen. Deze figuur,
projectie van mensen, was
wél alomtegenwoordig (de
duivel is wereldwijd
immers dé beroemdste
kleurrijke figuur), MAAR
NIEMAND DEED DAAR ECHT
IETS WEZENLIJKS MEE!?! Het
project waarbij Gent de
duivel te kijk gaat zetten
in al zijn (en haar!)
aspecten, moet een
uitdaging van formaat
worden, een oersterk thema
dat via diverse pijlers
een toeristische attractie
zal zijn waarover de hele
wereld zal spreken. “You
travelled in Belgium, btw
have you seen the devil
in Ghent Flanders?”
De tertiaire sector die
toerisme is, zal met dit
thema jobs creëren, kunst
en cultuur promoten, voor
leuk entertainment zorgen,
kunnen inspelen op
educatieve wensen van het
onderwijs, een mekka zijn
voor onze nationale Rode
Duivels, enz. én zal Gent
meer nog dan voorheen op
de wereldkaart zetten. Het
wordt een magneet waar
noch jong, noch oud zal
kunnen aan weerstaan. Wáár
‘duivelt’ men het
gezelligst? IN GENT!
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NIEUWE WEBSITE…
Het beste middel om te communiceren met het grote
publiek is, naast de pers en post-mail, INTERNET.
Ook tussen project en partners. Sinds 18 mei 2004
draait onder www.devil666.info een website, ook om
enkele rechten te vrijwaren. Deze website is
dringend aan herziening toe, meer nog, gezien de
oprichting van een VZW is er deze domeinnaam:
www.gentduivel.be. Hosting volgt zodat de input
door de webmaster asap on line kan worden gezet.
NV Immo Nelde Gent is onze sponsor daarvoor.
Van zodra de website op internet staat, zal iedereen
over het project ‘Gent zet… de duivel te kijk!’ verder
worden ingelicht. Veel surfplezier gewenst…

