
Jack en Rose, erotiek in het 
theater of een diner voor singles: 
hier zijn 10 tips voor een Gentse 
Valentijn 
Er en 
Fe à! 

   
GENT - Geen zin om Valentijnsdag thuis in de zetel door te brengen? De Gentenaar 

weet raad, want er zijn genoeg activiteiten voor twee om in onze stad te doen. Een 

mysterieus liefdesbankje zoeken, een permanent juweel laten vastmaken en een 

speciaal diner, maar enkel voor singles. Wat denk je? 

Lotte Ruysschaert © Q © 

Gisteren om 19:36 

Laat je meeslepen door Pascal Platel 

Laat jou en je partner op Valentijnsavond meeslepen in een boeiende monoloog van 

schrijfster en theatermaker Pascale Platel. Het is een voorstelling over liefdesmomenten - 

zowel goed als slecht - in een mens zijn bestaan. Vertedernader Mij gaat door in restaurant 

en feestzaal Madonna aan de Poel, 

Dans de Argentijnse Tango 

Verras je partner met een Valentijnsworkshop Argentijnse Tango. Tangodansers Saskia en 

Steven van Danshuis De Ingang geven op 14 februari een introductieworkshop met de 

basis van de Argentijnse partnerdans. Voorkennis is niet nodig en de tijd van saai slowen 

met je geliefde is zo voorbij. Inschrijven kan hier.
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Jack en Rose op groot scherm 

In Kinepolis aan Ter Platen kan je je samen met je geliefde laten meeslepen in het 

romantische maar tragische verhaal van James Cameron. Tijdens Titanic kan je meer dan 

drie uur genieten van een romantische date in cosy seats, inclusief een verwenpakket. 

  
EA 
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Upperdare in het theater 

Ook de dag na Valentijn valt er nog iets in thema te beleven, want op 15 februari geeft Evi 

Rosiers een comedyvoorstelling met erotische verhalen. In theater Tinnenpot onderzoekt 

ze tijdens haar eerste solovoorstelling Upperdare littéraire onze kijk op seksualiteit en 

prikkelt ze de erotische verbeelding. 

Zoek het liefdesbankje 

Voor wie Valentijn liever in het weekend viert, staat het liefdesbankje van de Valentino 

Brothers op zondag 12 februari klaar op een geheime locatie. Het productiehuis Goodone 

Productions, dat gewoonlijk theater aan huis brengt, nodigt geliefden uit om de locatie 

van het bankje te achterhalen en er samen tijd door te brengen. Eens je er bent, krijg je 

poëzie, zang, dans en ook wat lekkernijen. 

Gratis inschrijven kan via miracle@goodoneproductians.be.
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De Valentino Brothers voorzien poëzie, dans en zang rond een liefdesbankje. — € 

Een romantische wandeling 

Naar jaarlijkse gewoonte zijn de vitrines van handelszaken van Gent Linkeroever 

omgetoverd tot etalages met werken in het teken van de liefde. In de regio tussen de 

Papegaaistraat, Onderbergen, de Ajuinlei en de Burgstraat kan je genieten van een 

wandeling langs 72 schilderijen, foto's, gedichten en installaties. Meer info over Vitrines 

d'Amour vind je hier. 

Vereeuwig je liefde met een juweel 

Voor geliefden die hun liefde willen vereeuwigen, maar een tatoeage toch net iets te 

eeuwig vinden, zijn de permanente juwelen van Elisa Lee in de Hoogpoort een optie. Op 

Valentijn organiseren ze een Endless Night, waar je een juweel kunt uitkiezen en waarvan 

ze de schakeltjes aan elkaar lassen zodat je het niet meer kan afdoen. Partners kunnen dan 

elk een juweel kiezen als teken van hun liefde. Romantisch toch? Reserveren kan hier.
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Een rood jazzconcert 

Voor een romantisch jazzconcert moeten koppels dinsdagavond in de Afkikker op de Sint- 

Kwintensberg zijn. Het concert is gratis, maar je komt best wel in het rood gekleed. 

Daarbovenop krijg je nog een gratis Valentijnsdrankje aangeboden. Het zwoele jazztrio 

Andy Declerck, Stijn Engels en Wim Ramon zorgen voor de muziek. 

Gezellig tafelen 

Er is keuze te over aan Valentijnsmenu's in de vele Gentse restaurants. Bij restaurant 

Valentijn in het Patershol kan zo'n menu uiteraard niet ontbreken. Ook het Italiaanse 

restaurant Gran Gusto op de Kortrijksesteenweg biedt een Valentijnsmenu aan, net zoals in 

het Pakhuis in de Schuurkenstraat en Woest in de Brugse Poort. 

Ook singles kunnen gaan dineren 

Ben je single en heb je geen zin om Valentijn alleen door te brengen? Geen zorgen, want 

Dine To Meet nodigt singles en vrienden uit voor een diner in een restaurant in Gent 

centrum. Waar dat is, weet je wel pas na reservatie. Voor 59, 99 euro krijg je een aperitief, 

Valentijns menu en dessert met koffie of thee.
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n het Pakhuis serveren ze een Valentijnsmenu. — © David Van Hecke
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