
Met meer dan 28.000 bezoekers op de teller kijkt het Vlaams 
Architectuurinstituut meer dan tevreden terug op een 
succesvolle tweede editie van het Festival van de architectuur.

In samenwerking met Stadsbouwmeester Gent en 
Kunstencentrum Vooruit bouwden we aan een programma rond 
architectuur en stadsontwikkeling in de brede zin van het woord. 
Een week lang kon je de grens tusssen architectuur, dans, kunst 
en muziek ontdekken op tal van locaties in Gent. 

“Met het Festival van de architectuur hebben we echt de stad verbonden. 
Evengoed wisten we een publiek te bereiken dat anders niet over 
architectuur en verbinding nadenkt. Het gaf bovendien aanleiding tot 
gesprekken tussen studenten, beleidsmakers en vakspecialisten die tot 
nieuwe inzichten leidden. Internationale specialisten en stadsmakers uit 
Vlaanderen en Brussel wisselden ervaring en kennis uit over hoe we betere, 
duurzame en meer inclusieve steden kunnen maken.”

Sofie De Caigny (directeur Vlaams Architectuurinstituut)

Dit dossier geeft u een terugblik op een geslaagde samenwerking 
met een bondig overzicht van de belangrijkste cijfergegevens, 
communicatieacties, persaandacht en leuke sfeerbeelden.

Het festival 
in cijfers en beeld
Een overzicht 



Van bij de lancering genoot de tweede editie van F/a de nodige persaandacht in zowel 
gespecialiseerde vakpers als in de algemene pers. 

Persoverzicht
Een overzicht van de belangrijkste persknipsels (uit de bijna 100 artikels) leest u in 
het persgedeelte op de website.

Dag- en weekbladen 

Het Festival van de architectuur in de pers 

‘Hoe de bouwmeesters het verschil hebben gemaakt’ 
Geert Sels, De Standaard, weekendeditie van 21 en 22 september
2019, p. C12-C13

‘7000 dominostenen krijgen tweede leven’
Erik De Troyer, Het Laatste Nieuws
21 september 2019, p.16

‘Vallende dominostenen slopen muren tussen 
Gentenaars’
Geert Neyt, De Standaard, 23 september 2019, p.21

‘Op zoek naar de open ruimte op de 
caritassite in Melle’ (interview met Inge 
Vinck nav Expo in Kunsthal)
Sofie Van Hyfte, De Tijd,  20 september 2019



Radio en TV 

Nieuwsreportage Festival van de architectuur
Één, Het journaal, 21 september 2019, 19u

Nieuwsreportage Dominoes
VTM Nieuws, 21 september 2019, 19u

Nieuwsreportage Dominoes
AVS, Oost-Vlaamse Televisie, 21 september 2019

Artikel en interview vrijwilliger Sarah
Radio 2, 20 september 2019

Teaservideo Festival van de architectuur, 15 mei
2019 (We Make)



Communicatiecampagne
Om het festival onder de aandacht te brengen van het grote publiek en de dialoog 
rond architectuurcultuur en stadsontwikkeling op gang te trekken, rolden we tal van 
online en offline communicatieacties uit. Ter samenvatting vindt u hier een 
overzicht van alle verschillende communicatietools die het VAi inzette voor de 
promotie van het festival. 

Online communicatiekanalen
• F/a website met het programma, nieuws en blog (‘De Gazet’)

festivalvandearchitectuur.be De website bood een breed publiek meer tekst en 
uitleg over de impact van architectuur op onze leefomgeving. Naast previews van 
de geplande festivalactiviteiten en relevant nieuws, gaven boeiende opiniemakers 
op onze blog hun visie op het thema ‘Verbind de stad!’. Vertrouwde stemmen uit de 
architectuurwereld wisselden af met stadsmakers, kunstenaars, of een 
studente architectuur.

• 281.143 geconsulteerde webpagina’s (70.906 sessies)

• 45.344 unieke bezoekers van de website (waarvan 19,7% 
terugkerende bezoeker)

• 245 geregistreerde bronnen 

• Populairste pagina’s:

• Programma

• Dag van de architectuur overzicht

• Dominoes pagina

• Colloquium

• Maandelijkse nieuwsbrieven F/a (7 nummers)

• Meer dan 15.400 nieuwsbriefabonnees voor VAi

• Meer dan 1600 dedicated voor Festivalnieuwsbrief

• Gemiddelde OR van 38,01% (Non-profit sector: 24,11% gem. OR)

• Websites en nieuwsbrieven VAi, Stadsbouwmeester Gent en Kunstencentrum 
Vooruit



• Dedicated mailing De Standaard
• 20.000 adressen

• Target op centrumsteden en leeftijd 23-60

• Sociale media F/a en VAi
#festivalvandearchitectuur @festivalvandearchitectuur

• 8950 volgers op Facebook (op 21.10.2019)

• 4002 volgers op Instagram (op 21.10.2019)

Online advertentiecampagnes op Facebook

• Bereik: + 115.000 bereikte personen

• Betrokkenheid bij berichten: + 30.000

• Klikken op links: 3000

• Online bannering in de nieuwsbrief en op website VAi 

• Persberichten F/a

• F/a reports van activiteiten op socials (film) i.s.m. De Handelsreizigers in ideeën

• F/a aftermovie i.s.m. De Handelsreizigers in ideeën



Offline communicatiekanalen

• Programmakrant als insert bij De Standaard, verspreid via partners en in honderd 
gebouwen en bureaus tijdens Dag van de architectuur (12.000 bezoekers) in 
Brussel en Vlaanderen

• De seizoensbrochures 2019-2020 van het VAi en van Kunstencentrum Vooruit

• Campagne Festival: Affiches F/a (A1 en A2) verspreid via partners en Agrafa-
netwerk over Brussel en Vlaanderen. 

• Focuscampage Gent: Affiches (A1 en A2) verspreid via Gelezen & Goedgekeurd-
netwerk en Clear Channels in de stad

• Focuscampagne openingsevenement Dominoes: affiches (A2) en postkaarten (A6) 
verspreid via Gelezen & Goedgekeurd-netwerk met extra klemtoon op de 
Dominoes-buurt

• Postkaarten F/a verspreid via partners en Aeolus-netwerk over Brussel 
en Vlaanderen

• Uitnodigingen VIP Lounge Slotfeest F/a 

• Doe-boekje over architectuur voor kinderen 

• Signalisatie (V-Borden) en infoaffiches (A2) per gebouw opgehangen tijdens de Dag 
van de architectuur (D/a)

• Gadgets en in- en outdoor activatietools: 

• F/a vlaggen

• F/a rugzakjes

• Dominoes T-shirts

• Lichtbakken Vooruit

• Illustraties Gevel Vooruit 

Boven: meer dan 200 vrijwilligers
droegen deze Dominoes T-shirt op het 
openingsevenement

Links: F/a Rugzakjes voor zowel Dominoes-
vrijwilligers als bezoekers van het Colloquium



Bijlage De Standaard, verschenen op 18 September 2019 

Postkaarten F/a – Marijn Dionys

Affiche Festival van de architectuur – Marijn 
Dionys

Focuscampagne
openingsevenement 
Dominoes



V-Bord Dag van de architectuur, DERTIEN 12 
Architectuuratelier

Lichtbakken met branding F/a in inkomhal Vooruit  

Raamtekeningen en branding Vooruit – Marijn Dionys

V-Bord Festival van de architectuur



Mediapartnerships

De Standaard (Mediahuis)

Het Festival van de architectuur genoot bij De Standaard van een succesvolle 
mediacampagne ter waarde van 300.000 euro.

• Programmakrant als extra bijlage van 20 pagina’s bij De Standaard op woensdag 18 
september (105.000 ex + overdruk van 25.000 ex = 130.000 ex.)

• Printadvertentiecampagne in De Standaard van 10 september tot 24 september

• Online bannercampagne F/a op Standaard.be, van 10 september tot 24 september
• Gemiddelde CTR campagne:  0,18% 

• Dedicated mailing naar De Standaard-abbonnees op 17 september
• 20.000 adressen

• Target op centrumsteden en leeftijd 23-60

Advertentie De Standaard 14 september 2019, C9

Dedicated Mailing De Standaard op 17 september Advertentie De Standaard 21 september 2019, C15



Architectuurvakpers (Architectura, A+, NAV)

• Redactionele aandacht via artikels/dossier/agenda-item/ oproep/(re)post (zie 
persoverzicht)

• Dedicated newsletters F/a (Architectura, NAV, Gentcement)

• Online bannering op websites en nieuwsbrieven (Architectura, A+, NAV)

• Wedstrijdcampagnes F/a de OUT (Architectura, A+, NAV, Gentcement)

• Inhoudelijke samenwerking (Artikels op de blog, Launch A+ 279 in Melopee
(Stadsgebouw XDGA)

NAV Gentcement

Architectura

NAV

A+

A+



Sfeerbeelden van het festival
Dominoes

Met Dominoes schoot het Festival van de architectuur met een knaller uit de 
startblokken in Gent. De gratis Kick-Off sloopte de grenzen tussen de wijken Ledeberg 
en Moscou. Over een traject van twee kilometer vielen meer dan zevenduizend 
levensgrote dominostenen. Het resultaat was een unieke bewegende sculptuur die de 
stedelijke architectuur, straten, inwoners en toeschouwers met elkaar verbond.

Foto’s: Simon Leloup



Dag van de architectuur
Op zondag 22 september verwelkomden meer dan honderd publieke gebouwen, 
privéwoningen én ontwerpbureaus in Vlaanderen en Brussel enthousiaste 
architectuurliefhebbers, toevallige passanten en vele buurtbewoners. Het volledige 
programma vindt u hier.

Stijn en Annemie, Atelier Vensvanbelle

G-LAB, tc-plus

Bureau Robbrecht en Daem

Studiebureau 
Guy Mouton, 
Tomas Nollet en 
Hilde Huyghe 
architecten

De Republiek, DERTIEN 12 Architectuuratelier



Colloquium

Als maatschappij staan we voor een gigantische uitdaging. Hoe kunnen we de stad van 
de toekomst tot een plek maken waar het – dichter bij elkaar – beter is om te wonen, 
te werken en op te groeien? Aan de hand van internationale best practices boden we 
350 architecten, beleidsmakers en studenten inspirerende voorbeelden om tot een 
inclusievere stad te komen. Onder meer Assemble Studio, Adam Khan, Eva De Klerk en 
Die Baupiloten passeerden de revue. Een volledig overzicht van het programma vindt 
u hier. 



Aan Tafel!

Waar in de stad is er nog plaats om elkaar te ontmoeten, zonder moeten? Betekent 
dichter bij elkaar wonen ook dat we effectief dichter bij elkaar komen? Het lijkt voer 
voor onderzoek, maar samen eten en gedeelde antwoorden zoeken kan ook een goed 
begin zijn. Tijdens ‘Aan Tafel! Verbind de stad!’ schoven we aan voor avondeten en 
een intrigerend tafelgesprek met inspirerende sprekers die de avond voedden met 
korte interventies die verbinden, of verbinding net in vraag stelden.

Foto’s: Michiel Devyver



F/a de OUT
Op vrijdag 27 september sloten we het festival groots af met F/a de OUT. We blikten 
niet alleen terug op de voorbije week maar keken ook vooruit tijdens de Speeddate 
met experts en de verhalen van Stories. De VIP Lounge opende de avond feestelijk met 
bijna 150 exclusieve gasten uit de Vlaamse architectuurwereld. 

Foto’s: Dries Luyten



Colofon 

Het Festival van de architectuur is een initiatief van Vlaams Architectuurinstituut 
i.s.m. Stadsbouwmeester Gent en Kunstencentrum Vooruit

Met de steun van:

Gyproc
AG Real Estate
Stone 

Met de promotionele steun van:



Colofon 

In samenwerking met:


