
Lang Leve Luc: de 60ste verjaardag van Luc De Vos op 
Gentse Feesten 

 
Verschillende artiesten trakteren publiek op bisnummers van Gorki 

ter ere van 60ste verjaardag 
 

Gent, 12 juli 2022 – 60 jaar. Zo oud zou Luc De Vos dit jaar op 12 juli zijn 
geworden. Zijn overlijden in 2014 kwam als een schok voor zijn fans en de 
Vlaamse muziekscène. De laatste bis die hij aan zijn publiek moest schenken 
kwam daarmee veel te vroeg. Om de 60ste verjaardag van Luc De Vos eer aan 
te doen, trakteren verschillende artiesten het publiek tijdens de Gentse 
Feesten op bisnummers van Gorki. Elk zullen ze hun eigen versie van een hit 
van de Vlaamse rockband brengen, om zo samen de verjaardag van Luc De Vos 
te vieren en hem nog eens terug te brengen naar zijn Gentse Feesten. Sterren 
komen, sterren gaan, maar de herinnering aan Luc De Vos blijft met dit 
eerbetoon wel bestaan. 
 
De laatste bis, die moet je mij nog schenken 
12 juli 2022 markeert een nostalgische mijlpaal in de geschiedenis van de Vlaamse 
rockmuziek, want vandaag zou Luc De Vos, zanger van de Vlaamse rockband Gorki en 
Behoeder van de Staat, 60 jaar geworden zijn. Daarom wil Stad Gent hem nog eens 
terugbrengen naar zijn Gentse Feesten en zijn muziek nog eens door de straten laten 
weerklinken. Ze slaat daarvoor de handen in elkaar met een aantal Belgische artiesten die de 
line-up van het tiendaagse stadsfestival versieren. De artiesten zullen na hun set als 
bisnummer elk een eigen cover brengen van een nummer van Gorki, om de 60ste verjaardag 
van Luc De Vos te vieren en een eerbetoon te brengen aan zijn muziekrepertoire. 
 
Meer dan 60 artiesten tekenden ondertussen al present voor het initiatief, waaronder 
klinkende namen als Sioen, Metejoor, Praga Khan, Mama’s Jasje, Sam Gooris, Ilsen & Verhulst, 
en nog veel meer. Daarnaast worden andere artiesten via gepersonaliseerde affiches 
opgeroepen om deel te nemen. “De laatste bis op de Gentse Feesten, die dragen artiesten dit 
jaar met plezier  op aan Luc De Vos. Gorki heeft zijn naam op de Gentse en Vlaamse 
muziekscène gedrukt. Er is geen enkele Vlaamse muzikant die kan beweren niet geïnspireerd 
te zijn door Luc De Vos. Om Luc’s 60ste verjaardag te vieren, willen we de nummers van Gorki 
zoveel mogelijk terug naar de podia van de Gentse Feesten krijgen. Want dat de podia en het 
publiek de nummers van Gorki al veel te lang moeten missen, dat is zeker”, zegt Peter Vanlaet 
van Mama’s Jasje. 
 
“Wie Vos zegt, zegt Gent: groot hart, hart op de tong en een hoekske af. En wie Gentse 
Feesten zegt, zegt Gorki. Tientallen keren stonden zij hier. Ook in het betreurde jaar 2014. Dit 
jaar vieren we zijn zestigste overal op de Gentse feesten. Zoals dat hoort”, zegt Bram Van 
Braeckevelt, Schepen van Feesten in Gent. 
 



In de show van je leven is er een zee van tijd 
Op 29 november 2014 stond de Vlaamse muziekwereld ineens even heel stil. Luc De Vos 
overleed die dag op 52-jarige leeftijd geheel onverwachts en veel te vroeg aan acuut 
orgaanfalen. Zijn overlijden kwam als een schok voor zijn fans en de Vlaamse muziekscène. 
Zo kwam de laatste dans die hij aan zijn publiek moest schenken veel te vroeg. De zanger liet 
een vrouw en zoon na. Meer dan 15 000 mensen verzamelden indertijd in Gent om tijdens de 
begrafenis een laatste groet te brengen aan de Gorki-zanger. Het eerbetoon aan zijn 60ste 
verjaardag zal des te groter zijn. 
 
De Gentse Feesten gaan door van 15 tot en met 24 juli op verschillende locaties in de Gentse 
binnenstad. Voor meer info en de line-up van artiesten: https://gentsefeesten.stad.gent/ 
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