
Deze Valentino Brothers entertainen je zondag. 
Als je hun bankje weet te vinden, tenminste. © 

Vier jouw Gentse Valentijn 
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GENT 
LOTTE RUYSSCHAERT 

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

raad, want er zijn genoeg ac- 
tiviteiten voor twee om in 
onze stad te doen. Een mys- 
terieus liefdesbankje zoe- 
ken, een permanent juweel 
laten vastmaken, een speci- 

aal diner voor singles: wat 
denk je? 

Zoek het liefdesbankje 

Voor wie valentijn liever 

dit weekend al viert, staat 

het liefdesbankje van de Valenti- 

no Brothers nu zondag vanaf 

15.30 uur klaar op een geheime 
locatie. Goodone Productions, 

dat gewoonlijk theater aan huis 

brengt, nodigt geliefden uit om 

de locatie te achterhalen en sa- 

men tijd door te brengen op het 

bankje. Als je er eenmaal bent, 

krijg je poëzie, zang, dans en ook 

wat lekkernijen. 

Tips krijg je na gratis inschrijving via 

miracle@goodoneproductions.be 

Vereer de heilige 

De ‘hoogmis van literai- 

re liefde en lust’, dat 
brengt Behoud de Begeerte al bij- 

na dertig jaar lang naar de Lage 

Landen. De eerste editie van 

Saint Amour onder artistiek co- 

ordinator Steven Heene (ex- 
NTGent) gaat op dinsdag 14 fe- 
bruari in première in diens thuis- 
stad Gent en laat onze PJDS de 
muziek verzorgen. Onder de lite- 

ratoren die een relatie zoeken 

met hun publiek, herken je on- 
der anderen de Italiaan Paolo 

Giordano, Close-schrijver Angelo 

Tijssens, Nina Polak, Joke van 
Leeuwen en Hans Depelchin. 
www.ntgent.be 

Dans de 
Argentijnse tango 
Verras je partnermeteen 

valentijnsworkshop Argentijnse 

Tango. Tangodansers Saskia en 

Steven van Danshuis De Ingang 

geven op 14 februari een intro- 
ductieworkshop met de basis van 
de Argentijnse partnerdans. 

Voorkennis is niet nodig: de tijd 

van saai slowen met je geliefde is 

zo voorbij. 

www.de-ingang.be 

Met Jack en Rose 
in een knusse zetel 

In Kinepolis (Ter Platen) 
kan je je samen met je geliefde 

nog eens laten meetrekken in de 

romantische maar o zo tragi- 

sche, drie uur durende schip- 
breuk van de hand van James Ca- 
meron. Tijdens Titanic kan je ge- 

nieten van een romantische date 

in cosy seats, inclusief verwenpak- 
ket. 

www.kinepolis.be 

Liefde met een twist 
Geniet je liever van een 

kleinschalige, intieme 

filmvoorstelling met een beklij- 

vend verhaal? Cinemangiare 

biedt de oplossing, met op 13 en 
15 februari een Valentijnsmenu 

gevolgd door Blue Valentine (2010), 

een prachtig en tegelijk triest 

liefdesverhaal. De programma- 
tie van het sympathieke eet- en 
filmhuis in de Klapeksterstraat 
staat overigens nog de hele 

maand in het teken van de liefde, 

zij het vaak met een twist, met 

moderne klassiekers als Eternal 

sunshine of the spotless mind (2004), 
Turist (2015) en The virgin suicides 

(1999). 
www.cinemangiare.be 

Upperdare in het theater 
Ook de dag na Valentijn 

valt nogiets in het thema 

te beleven, want op 15 februari 
geeft Evi Rosiers een comedy- 
voorstelling met erotische verha- 

len. In theater Tinnenpot onder- 
zoekt ze tijdens haar eerste solo- 

voorstelling Upperdare littéraire 
onze kijk op seksualiteit en prik- 
kelt ze de erotische verbeelding. 

www.zinderding.be 

Een romantische 
€ wandeling 

Naar jaarlijkse gewoonte 

zijn de etalages van handelsza- 

ken van Gent Linkeroever omge- 

toverd tot Vitrines d'amour. In de 

wijk tussen de Papegaaistraat, 

Onderbergen, de Ajuinlei en de 

Burgstraat kan je genieten van 

een wandeling langs 72 schilde- 

rijen, foto’s, gedichten en instal- 

laties. 

www.linkeroever.gent/tags/vda23 

Vereeuwig je liefde 
met een juweel 

Voor geliefden die hun 
liefde willen vereeuwigen, maar 

een tatoeage toch net iets té eeu- 

wig vinden, zijn de permanente 

juwelen van Elisa Lee in de Hoog- 

poort een optie. Op Valentijnsdag 
organiseren ze daar een Endless 

Night, waar je een juweel kunt 

uitkiezen en waarvan ze de scha- 

keltjes aan elkaar lassen zodat je 

het niet meer kan afdoen. Part- 

ners kunnen elk een juweel kie- 

zen als teken van hun liefde. Ro- 

mantisch toch? 

www.elisalee.be 

Een rood jazzconcert 
Voor een romantisch 

jazzconcert moeten kop- 
pels dinsdagavond in de Afkik- 
keropdeSint-Kwintensbergzijn. 

Het concert is gratis, maar je 

komt het best wel in het rood ge- 

kleed. Daarbovenop krijg je een 

gratis valentijnsdrankje aange- 

boden. Het zwoele jazztrio Andy 
Declerck, Stijn Engels en Wim 

Ramon levert de muziek. 

Gezellig tafelen 
Eris keuzete over aanva- 

lentijnsmenu'’s in de vele 

Gentse restaurants. Bij restau- 

rant Valentijn in het Patershol 

kan zo’n menu uiteraard niet 

ontbreken. Ook het Italiaanse 

restaurant Gran Gusto op de 

Kortrijksesteenweg biedt een va- 

lentijnsmenu aan, net als het 

Pakhuis in de Schuurkenstraat 

en Woest in de Brugse Poort. 

Ook singles 
mogen dineren 

Ben je single en heb je 

geen zin om Valentijnsdag alleen 

door te brengen? Geen zorgen, 

want Dine To Meet nodigt singles 

en vrienden uit voor een diner in 

Gent-centrum. Waar precies, dat 
verneem je pas na reservatie. 

Voor 59, 99 euro krijg je een ape- 

ritief, valentijnsmenu en dessert 

met koffie of thee. 
www.dinetomeet.be 
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