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De Stad verandert
“Op 28 juni slaat de geschiedenis van onze stad een nieuwe richting in. Op die dag worden de
centrale lanen van het centrum autovrij.
De voetgangerszone van Brussel breidt zich uit van 28 tot 50 hectare en wordt hiermee één van
de grootste voetgangerszones van Europa.
De filosofie van ons project bestaat erin om de burger een centrale plaats te geven in het hart van
de stad. De nieuwe voetgangerszone is veel meer dan een esthetische herinrichting en een
aanpassing van de mobiliteit, het is in de eerste plaats een levensproject. Het is onze ambitie om
de manier waarop de burger het stadsleven ervaart te wijzigen, door aan elke Brusselaar de
mogelijkheid te bieden om te genieten van een aangenaam, rustig en aantrekkelijk levenskader
en gezonde lucht.

Met deze ambitieuze werken willen wij op termijn het stadscentrum omvormen tot één van de
mooiste en aangenaamste plaatsen van Europa. We zullen alles in het werk stellen om mogelijke
nadelige gevolgen van deze werken te vermijden. De werken worden op twee jaar geschat en
zullen grote wijzigingen aanbrengen aan de openbare ruimte, gaande van het De Brouckèreplein
via de Beurs naar het Fontainasplein.
Deze wijzigingen zijn fundamenteel voor onze toekomst. Ze zullen leiden tot:
•

een betere volksgezondheid, door luchtvervuiling en geluidshinder tegen te gaan. Stress
veroorzaakt door intens autoverkeer zal verdwijnen. Wandelen en fietsen binnen veilige
zones zal worden aangemoedigd;

•

de stad zal rustiger worden. Er zullen culturele, sociale en sportieve activiteiten worden
georganiseerd, die intergenerationele en interculturele ontmoetingen bevorderen en de
veiligheid en gezelligheid vergroten;

•

de stad zal ontlast worden, het verkeer op de centrale as zal verdwijnen en doorgaand
verkeer in de Vijfhoek zal ontmoedigd worden. De bewoners zullen gemakkelijker binnen
de wijken kunnen circuleren en bestemmingsgericht verkeer zal worden aangemoedigd
via alternatief vervoer en het gebruik van de ondergrondse parkings;

•

de stad zal verfraaid worden, door de herinrichting van de openbare ruimte aan de hand
van nobel, Belgisch materiaal. De renovatie van gebouwen en voorgevels zal worden
aangemoedigd en commerciële uithangborden zullen worden geharmoniseerd;

•

er komt meer groen in de Stad, een uitbreiding van 200 naar 3.250 m² groenvoorziening,
waarbij nog de 9.000 m² van het Fontainaspark dienen gerekend te worden;

•

de economische activiteit zal gestimuleerd worden en er zal werkgelegenheid worden
gecreëerd voor de Brusselaars.”

Yvan Mayeur,
Burgemeester
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Herinrichting van de centrale lanen: belangrijke data
Op zondag 28 juni organiseert de Stad Brussel een waaier aan animaties ter gelegenheid
van de opening van de nieuwe voetgangerszone. Afspraak om 12u op het De
Brouckèreplein, waar het officiële startschot gegeven wordt voor een uitzonderlijk gezellige
namiddag.
Vanaf maandag 29 juni gaat de testfase van het nieuwe circulatieplan van start voor een
periode van acht maanden. Tegelijkertijd dient Beliris, de bouwheer, bij het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest de stedenbouwkundige vergunning in.
In de herfst debuteren de concessiehouders op de laan: bepaalde installaties worden
gecontroleerd en vervangen (elektriciteit, afwatering, distributie); ook worden de metro- en
premetrostations opnieuw waterdicht gemaakt.
De aanvang van de werken is gepland in de lente 2016 en het einde wordt voorzien in de
herfst 2018.
Alles zal in het werk gesteld worden om deze ambitieuze werken te laten plaatsvinden in de
best mogelijke omstandigheden voor de inwoners en handelaars van het stadscentrum.

Een tijdelijke inrichting vol amusement en
ontspanning
Voor de volledige duur van de werken, zal de nieuwe voetgangerszone tijdelijk in acht «
zones » verdeeld worden, uitgerust met voorlopige installaties. Deze inrichting moet de
aantrekkelijkheid van het stadscentrum vergroten, dat op termijn een grondige wijziging zal
ondergaan.
Deze zones, die geleidelijk aan zullen worden ingericht vanaf 28 juni, werden in
verschillende thema’s ingedeeld. Hieronder vindt u meer uitleg.

1.

Onthaalzone - Een

uitnodiging om de voetgangerszone te ontdekken
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Het deel van de Anspachlaan dat zich tussen de Plattesteenstraat en de Steenstraat bevindt,
zal worden ingericht met straatmeubilair om een warme onthaalruimte te vormen en de
voorbijgangers uit te nodigen om de voetgangerszone binnen te treden. Picknicktafels en
grote houten installaties bieden aan de voetgangers de mogelijkheid om zich te ontspannen
of een snack te nuttigen.

Voorbeelden van
picknicktafels en
loungemeubels

2.

Roller- en fietszone – Stadscircuits

om te leren en zich te amuseren

Vanaf het kruispunt tussen de Anspachlaan en de Steenstraat tot aan de Beurs, creëert de
Stad een zone voor rollers en fietsen. Circuits worden aangelegd voor kleine en grote
sportievelingen of nieuwsgierigen die een ritje op rollers willen uittesten of het op de grond
geschilderd fietsparcours willen uitproberen.

Voorbeeld van een fietsparcours
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Het straatmeubilair in de zone is samengesteld uit nieuwe picknicktafels, grote houten
ontspanningsruimtes en boomstammen van 4 meter lang.

Voorbeelden van straatmeubilair: boomstam en ontspanningsruimte

3.

Urbanscenezone - Het

Beursplein wordt in « scène » gezet

Het Beursplein wordt een authentieke openbare ruimte. De ruime oppervlakte van het plein
wordt gewijd aan stadsexpressie. Er wordt een mobiel podium geplaatst voor culturele
evenementen en vrijetijdsbestedingen. Hiermee wenst de Stad Brussel een ereplaats te
verlenen aan cultuur en deze cultuur toegankelijk te maken voor alle burgers, in het hart van
de voetgangerszone. Op deze centrale plaats vindt u eveneens de Infostand van Brussel
Participatie, waar alle burgers terecht kunnen met hun vragen en waar informatie wordt
gegeven over de ruimte die zal worden heringericht, de voorgestelde activiteiten, praktische
inlichtingen enzovoort.

Voorbeeld van culturele activiteiten
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4.

Speelzone - Een

speelterrein voor kinderen

De Stad wenst een voetgangerszone in te richten waar een familiale sfeer heerst en die
sfeer zal al vanaf het begin aanwezig zijn. De zone « Playground » is daarvan één van de
meest tekenende voorbeelden. Op de Anspachlaan, vanaf de Beurs tot aan het kruispunt
met de Kiekenmarkt, worden openluchtspelen ter beschikking gesteld van de kinderen: grote
zandbakken, een reuzegroot schaakbord, een hinkelspel en zelfs op de grond getekende
labyrinten. Volwassenen en begeleiders kunnen plaatsnemen op boomstammen, aan
picknicktafels en in houten ontspanningsinstallaties.

Voorbeelden van spelen op de grond
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5.

Sportzone - Een

sportief stadscentrum

Met de voetgangerszone wenst de Stad Brussel de volksgezondheid te bevorderen.
Vervuiling bestrijden, lawaai en stress door autoverkeer tegengaan, groene ruimtes creëren,
waar we gezonde lucht inademen… zijn van groot belang voor de burger.
Gezondheid en sport gaan hand in hand, daarom worden infrastructuren ingericht, zodat
iedereen die dat wenst op ontspannen wijze sport kan beoefenen: pingpongtafels, petanqueen badmintonterreinen. De toeschouwers zullen kunnen plaatsnemen op lange
boomstammen binnen de sportzone, op het kruispunt van de Anspachlaan met de
Kiekenmarkt en de Grétrystraat.

Voorbeelden van infrastructuren voor zachte sporten
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6.

Urbansportszone

- Voor wie van actie houdt

Voor wie meer adrenaline zoekt, werd een zone uitgedacht voor extreme sporten, op het
kruispunt tussen de Anspachlaan, de Grétrystraat en de Bisschopstraat.
U kunt er rollers huren en deelnemen aan initiatiecursussen.
Naast de hellende vlakken en obstakels van het skatepark, kunt u ook plaatsnemen aan vier
grote picknicktafels en op boomstammen.

Voorbeelden van installaties voor extreme sporten
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7.

Wellnesszone - De

tijd nemen om van de stad te genieten

Zin in een pauze? Het deel van de Anspachlaan dat zich uitstrekt tussen het kruispunt met
de Bisschopstraat tot aan het De Brouckèreplein, nodigt de voorbijganger uit tot ontspanning.
Brussel moet een stad worden waar het aangenaam is om te leven, door aan zijn inwoners
ruimtes te bieden, waar kalmte en rust heersen. In deze zone komen er leesruimtes en
zones voor artistieke expressie. Ook worden er houten meubels geplaatst waar u even
plaats op kunt nemen om van de stad te genieten.
Het artiestenduo Kadjana heeft een leeshoek op maat gecreëerd, opgebouwd uit
verschillende iglo’s, die met elkaar verbonden worden via in pallets uitgevoerde
« catwalks ». Op zonnige dagen, wanneer de temperatuur boven de 18°C uitstijgt, zal de
bibliotheek Muntpunt er Nederlandse en Franse boeken, kranten en tijdschriften neerleggen,
die vrij geraadpleegd kunnen worden. Onze samenwerking met het Muntpunt heeft het
mogelijk gemaakt om op de centrale lanen een ware openluchtbibliotheek ter uwer
beschikking te stellen.

Voorbeelden van leeshoeken, houten meubels en de
artistieke zone
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8.

Stadssalonzone - De

Brouckère: ruimte voor ontspanning!

Het einde van het parcours brengt ons naar de Stadssalonzone op het De Brouckèreplein.
Het Stadssalon wordt een ruimte voor dialoog en ontmoetingen. Deze ruimte is voorbestemd
voor ontspanning. U vindt er uitsluitend infrastructuren, die aanzetten tot rust en mijmering.
Het moto hier is ‘neem uw plaats in de ruimte, zodat u er zich thuis voelt’.
Bij gelegenheid worden hier ontspannende activiteiten georganiseerd.

Voorbeelden van « relax» activiteiten
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Een monumentale fresco zal tijdelijk de ruimte decoreren

De ruimtes bestemd voor de verschillende activiteiten zullen op de grond worden afgelijnd
door een monumentale fresco, waarvan de kleuren verschillen naargelang de zone. Deze
markering, uitgewerkt in kleine symbolische vijfhoeken, zal de volledige voetgangerslaan van
kleur en structuur voorzien.
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28 juin om 12u – De Brouckèreplein
l’Homme Debout opent de voetgangerszone
Op zondag 28 juni, vanaf 12u, heet de Stad Brussel zijn inwoners en iedereen, die een
stralende namiddag wensen te beleven, welkom op de centrale lanen. Op deze datum wordt
de voetgangerszone officieel geopend en kunt u er de eerste tijdelijke inrichtingen
ontdekken. De volgende dag, op 29 juni, gaat de testfase van het nieuwe circulatieplan voor
de Vijfhoek van start voor een periode van acht maanden.
Bij deze gelegenheid worden een waaier aan ludieke, culturele en sportieve activiteiten
gepland binnen de voetgangerszone. Deze zone zal zich tijdens de komende maanden
steeds verder ontplooien.
Liédo, l’Homme Debout, een reus van 8 meter hoog, zal de voetgangerszone openen in een
poëtische ambulante voorstelling van het gezelschap Compagnie de l’Homme Debout. Hij
vertrekt van het De Brouckèreplein om 12u.
“Wanneer je een reus ontmoet, dan duik je even terug in je kindertijd, die periode waarin je
moeiteloos heen en weer schommelde tussen realiteit en verbeelding, als een koorddanser
op zijn touw, een gave die volwassenen verloren zijn. Hoogtevrees? Wanneer je een reus
ontmoet, dan beleef je avontuur, dan ben je niet groter dan je lengte, je bekijkt de wereld
boven je, je hoofd naar achter gebogen, dat verandert alles, kleintjes!
Een choreografie in en uit evenwicht, een zoektocht naar een onbereikbaar doel, een
hectische wedloop door de stad, een dans onder de sterren, het boven jezelf uitstijgen naar
een hoger ideaal.
Er is de wens om de openbare ruimte om te toveren ten gunste van poëtische
droombeelden. Er is traagheid, de drang naar lichtheid. Een grens tekent zich af tussen
verbeelding en realiteit. We vertelen verhalen over reuzen, over kleine mensjes, over alle
mensen, eigenlijk”
Benoit Mousserion oprichter van het gezelschap l’Homme Debout

Compagnie de l’Homme Debout
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Bij zijn aankomst aan de Beurs, zal Liédo symbolisch gaan zitten voor de trappen van het
gebouw om een reuzegrote « Sit-in » te houden: een uitnodiging, gericht aan alle
aanwezigen, om bezit te nemen van de centrale lanen, om elkaar te ontmoeten en te leren
kennen en samen plaats te maken!
De reus Liédo zal vervolgens om 15u zijn wandeling door de volledige voetgangerszone
herbeginnen.
Deze ambulante voorstelling zal gepaard gaan met een waaier aan animaties, verspreid over
de namiddag en over de nieuwe voetgangerszone: er wordt u houten speelgoed
aangeboden, reuzegrote spelen en workshops vliegers maken. U kunt er meetekenen aan
een enorme fresco in krijt. U kunt er ook badminton- en pingpongraketten en rollers huren.
Een ruim muzikaal programma zal het ritme aangeven van deze openingsdag.
Op het De Brouckèreplein kunt u genieten van een « onzichtbaar » concert: artiest en
performer Jérôme Prosperger is DJ voor klassieke muziek, operazanger en « lucht » dirigent.
Hij zal de hele middag lang zijn klassieke repertoire brengen vanaf een balkon, dat uitgeeft
op het plein. Deze voorstelling wordt u aangeboden door de Stad Brussel en onze partner de
Munt.
In de Ortsstraat valt de opening van de voetgangerszone samen met het slotfeest « Over &
Out » van de 50ste verjaardag van de Beursschouwburg. De Beurschouwburg organiseert
samen met de Stad Brussel een middag lang concerten en een « vinyl market » op straat.
Op het programma: DYnamic, Condor Gruppe en Zap Mama.
Verscheidene fanfares, verspreid over de lanen, zullen de vrolijke sfeer in de
voetgangerszone muzikaal ondersteunen. De politie is eveneens van de partij. Haar
ongeëvenaarde Brussels Police Band leidt de wandeling in.
Met dit familiaal evenement markeert de Stad Brussel een keerpunt in haar geschiedenis.

Praktische info:
-

12u: vertrek van l’Homme Debout, De Brouckèreplein en ambulante voorstelling

-

13.30u: aankomst van l’Homme Debout, Beursplein en reuzegrote populaire « Sit-in »

-

15u: nieuwe wandeling van l’Homme Debout door de voetgangerszone

-

van 14u tot 18u: onzichtbaar concert van Jérôme Prosperger, De Brouckèreplein

-

13.30u – 15.30u – 18u: concerten van DYnamic, Condor Gruppe en Zap Mamma, in het kader
van de 50ste verjaardag van de Beursschouwburg, Ortsstraat

-

van 12u tot 19u : verschillende fanfares op de lanen

-

van 12u tot 19u : houten spelen, reuzegrote spelen, vliegerworkshops, participatieve
gigantische fresco, huur van sportmateriaal en rollers.
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De hele zomer lang animaties in de voetgangerszone
De animaties die op 28 juni van start gaan, worden de zomer lang voortgezet in de nieuwe
tijdelijke inrichting van de voetgangerszone.
De infrastructuren zijn vrij toegankelijk gedurende de week. In het weekend kan sport- en
vrijetijdsmateriaal worden gehuurd tussen 13u en19u.
Op woensdag, zaterdag en zondag, van juli tot september, neemt de cultuur eveneens haar
intrek op de laan. De Stad Brussel heeft een gevarieerd programma ontwikkeld, gericht aan
een breed publiek. Om in gezinsverband of met vrienden volop te kunnen genieten van de
nieuwe openbare ruimtes en de expressie- en wellnesszones.
Alle diensten van de Stad Brussel en in het bijzonder de dienst Netheid, zullen samen met
de politie en Bravvo worden ingezet om van dit project een succes te maken en aan allen
een aangename zomer te laten beleven in het hart van Brussel.
Een internetpagina werd gecreëerd om de evolutieve culturele, sportieve en vrijetijdsagenda
te kunnen raadplegen: voetgangerkoning.brussel.be
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Het sportprogramma voor de zomer

Vanaf 28 juni worden pingpongtafels, badmintonterreinen en modules voor skateboard en
rollers en gigantische spelen ter beschikking gesteld in de zones « Sport », « Urban Sport »
en « Playground ». De installatie van petanqueterreinen en zandbakken vraag iets meer tijd:
deze zullen toegankelijk zijn gedurende de week die volgt op de opening van de
voetgangerszone.
Gedurende de zomer worden verschillende sportieve activiteiten gepland voor een
gevarieerd publiek, waaronder de organisatie van een Street 100m en Tai Chi-sessies in
open lucht.

Street 100 m
« "Wat

je vandaag doet, geeft morgen resultaat". Deze uitspraak geldt niet alleen voor
sportbeoefening, maar ook en vooral voor ons ambitieus autovrij project. De
voetgangerszone zal de kwaliteit van het stadsleven verhogen voor alle Brusselaars. De stad
zal nog aantrekkelijker worden voor toeristen, omdat ons historisch patrimonium beter tot zijn
recht zal komen. De commerciële zones worden toegankelijker voor voetgangers. Maar deze
voetgangerszone biedt ook de kans aan de inwoners om zich meer op sport toe te leggen.
Sporten in de stad is moeilijk, wanneer de lucht vervuild is en er weinig ruimte beschikbaar is
Daarom verhuizen veel sportcentra naar de rand. Vandaag zullen wij deze trend omdraaien
door de sport terug naar de stad te brengen. Wandelen, joggen of fietsen, sportbeoefening
wordt veel aangenamer in een rustige omgeving waar we gezonde lucht inademen. »
verheugt Alain Courtois zich, Schepen van Sport.

Een breed cultureel aanbod op de lanen van het centrum

Vanaf 1 juli strijkt de cultuur neer in de openbare ruimte, tussen de Beurs en het De
Brouckèreplein. De dienst Cultuur van de Stad Brussel heeft voor de gelegenheid een
eclectisch programma samengesteld, rijk aan kleur, met als slogan
« Cultuur op stap in de lanen van het centrum ».
Het programma, dat volledig gratis is en toegankelijk voor iedereen, integreert verschillende
disciplines: Breakdance, kamermuziek, Lindy Hop, disco jongleren, traditionele dans en microacrobatie, een ongewone rondleiding en street art.
Op de centrale lanen worden de toeschouwers uitgenodigd om zelf een speler te worden en
de kunst van binnenuit te beleven. Een muzikale battle beslechten, een « claps »-choreografie
aanleren of tot een kortstondig koor toetreden
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Praktische inlichtingen
Alle activiteiten zijn gratis
Van 1/7 tot 27/9, aan de Beurs en op de Anspachlaan
Op woensdag: Breakdance
Op vrijdag: Concertini van de Munt (in september)
Op zaterdag: podiumkunstvoorstellingen en vrije expressiemuur
Op zondag: de centrale lanen in de geschiedenis, een ongewone rondleiding
Breakdance
Op alle woensdagen in de zomer, krijgen breakdance-fanaten vrij spel voor de trappen van de
Beurs vanaf 14u. Naast demonstraties worden ook initiatielessen georganiseerd. Of u nu een
occasionele of een ervaren danser bent, kom uw talent tonen! Op 13 september stelt het
gezelschap No Way Back hun optreden Abstrakt voor: een gemengde dansbattle, alle stijlen
dooreen, met prize money in het vooruitzicht. Informatie en inschrijvingen:
www.nowayback.pro.
Concertini – de Munt
Elke vrijdag van september om 12.30u zullen de muzikanten van de Munt op de trappen van
de Beurs de pronkstukken of onverwachte werken uit de kamermuziek brengen: Concertini.
U hoeft geen fervent muziekliefhebber te zijn om volop te genieten van deze heerlijke
concerten gedurende de lunchtijd.
Vrije expressiemuur
Elke zaterdag tussen 12 en 18u, kunt u de vrije hand geven aan uw creativiteit op de vrije
expressiemuur. De artiesten van het collectief Propaganza zijn er om u een handje te helpen.
En scène!
Elke zaterdag vanaf 15u, wordt de ruimte tegenover de Beurs ingenomen door
podiumkunsten. Op een verhoogd podium of op het plein zelf mengen artiesten dans, circus,
muziek en performance in gevarieerde en onverwachte voorstellingen.
Het publiek kan plaatsnemen op de trappen van de Beurs of dichtbij de artiesten gaan staan
om zoveel mogelijk van hun kunsten te zien. Vaak worden toeschouwers ook uitgenodigd om
deel te nemen. (Meer info in de tabel hieronder)

De centrale lanen in de geschiedenis
Ooit waren ze de trekpleisters van het Brusselse leven. Binnenkort wordt hun vroegere glorie
in ere hersteld. Het museum van de Stad Brussel nodigt u uit om op dit keerpunt van hun
geschiedenis de sporen van hun verleden bezoeken op de verkeersaders van het
stadscentrum.
Afspraak op zondagochtend om 10.30u of om 11u (FR/NL) in het Broodhuis op de Grote
markt.
Fotowedstrijd
Deze fotowedstrijd nodigt u uit om tot 30 september de gedenkwaardige momenten van het
autovrij worden van het stadscentrum te vereeuwigen op www.fotoconcoursphoto.be.

Straatartiesten
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Tot slot zal een nieuwe ruimte worden ingericht voor straatartiesten in de wellnesszone.
Overeenkomstig het reglement dat van kracht is binnen het grondgebied van de Stad, zullen
de straatartiesten elk even uur mogen optreden. Aan de artiest Monk werd gevraagd een
sjabloon te ontwerpen voor deze nieuwe plaats.

« De opening van de voetgangerszone biedt een mooie gelegenheid om artistiek werk te
stimuleren en om de artiesten een uitzonderlijke visibiliteit te geven in het hart van het
stadscentrum. Het gevarieerd programma dat door de dienst Cultuur werd samengesteld
getuigt daarvan. De komende drie maanden nodig ik de Brusselaars en de bezoekers uit om
de stad op een andere manier te beleven en zich thuis te voelen in de openbare ruimte
dankzij deze volledig gratis culturele activiteiten. Er is voor elk wat wils! » benadrukt Karine
Lalieux, schepen van Cultuur.
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Culturele agenda: juli – augustus – september 2015
Datum

Dag

Aanvang Einde

Plaats

Genre

1-juli

Woensdag

18.00

19.00

Beurs

Breakdance

4-juli

Zaterdag

12.00

18.00

Laan

Vrije expressiemuur

15.00

15.45

Beurs

Performance - Dans

5-juli

Zondag

10.00

11.30

Laan

Rondleiding

8-juli

Woensdag

14.00

16.00

Beurs

Breakdance

12.00

18.00

Laan

Vrije expressiemuur

11-juli

Zaterdag

15.00

15.45

Beurs

Muziekspektakel

12-juli

Zondag

10.00

11.30

Laan

Rondleiding

15-juli

Woensdag

14.00

16.00

Beurs

Breakdance

12.00

18.00

Laan

Vrije expressiemuur

15.00

15.20

Beurs

16.30

16.50

18-juli

Zaterdag

Voorstelling

Gezelschap

The Magnificent 4

Wooshing Machine

Confrontations harmonieuses

Confrontations
harmonieuses

Duo op slap touw

Koorddansen

Les Cliquets

Beurs

Duo op slap touw

Koorddansen

Les Cliquets

TYPO

Deux sans trois

19-juli

Zondag

10.00

11.30

Laan

Rondleiding

22-juli

Woensdag

14.00

16.00

Beurs

Breakdance

25-juli

Zaterdag

12.00

18.00

Laan

Vrije expressiemuur

15.00

16.00

Beurs

Fysiek theater

26-juli

Zondag

10.00

11.30

Laan

Rondleiding

29-juli

Woensdag

14.00

16.00

Beurs

Breakdance
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12.00

18.00

Laan

Vrije expressiemuur

15.00

16.30

Beurs

Dansconcert

Zondag

10.00

11.30

Laan

Rondleiding

5-aug

Woensdag

14.00

16.00

Beurs

Breakdance

8-aug

Zaterdag

12.00

18.00

Laan

Vrije expressiemuur

15.00

16.00

Beurs

Wordt geprogrammeerd

9-aug

Zondag

10.00

11.30

Laan

Rondleiding

12-aug

Woensdag

14.00

16.00

Beurs

Breakdance

15-aug

Zaterdag

12.00

18.00

Laan

Vrije expressiemuur

15.00

16.00

Beurs

Clownsduo

16-aug

Zondag

10.00

11.30

Laan

Rondleiding

19-aug

Woensdag

14.00

16.00

Beurs

Breakdance

22-aug

Zaterdag

12.00

18.00

Laan

Vrije expressiemuur

15.00

17.00

Beurs

Dans - Workshop

23-aug

Zondag

10.00

11.30

Laan

Rondleiding

26-aug

Woensdag

14.00

16.00

Beurs

Breakdance

12.00

18.00

Laan

Vrije expressiemuur

15.00

15.20

Beurs

16.30

16.50

10.00

11.30

1-aug

Zaterdag

2-aug

29-aug
30-aug

Zaterdag
Zondag

Bal Musette

Etoile Musette

Wordt geprogrammeerd

Wordt geprogrammeerd

Les Volcanics

Les Volcanics

Lindy Hop

Easy Swing

Hedendaagse dans

Jinx 103

Cie Jozsef Trefeli

Beurs

Hedendaagse dans

Jinx 103

Cie Jozsef Trefeli

Laan

Rondleiding

18

2-sept

Woensdag

14.00

16.00

Beurs

Breakdance

4-sept

Vrijdag

12.30

13.15

Beurs

Concertini - de Munt

12.00

18.00

Laan

Vrije expressiemuur

5-sept

Zaterdag

15.00

15.40

Beurs

Circus

6-sept

Zondag

10.00

11.30

Laan

Rondleiding

9-sept

Woensdag

14.00

16.00

Beurs

Breakdance

11-sept

Vrijdag

12.30

13.15

Beurs

Concertini - de Munt

12-sept

Zaterdag

12.00

18.00

Laan

Vrije expressiemuur

15.00

16.00

Beurs

13-sept

Zondag

14.00

18.00

10.00

16-sept

Woensdag

18-sept

Vrijdag

19-sept

Zaterdag

20-sept

25-sept

Petit frère

Carré Curieux, Cirque
Vivant!

Zang

Olivier Thomas & Nkorâl

Nkorâl

Beurs

Dansbattle

Abstrakt

No way back

11.30

Laan

Rondleiding

14.00

16.00

Beurs

Breakdance

12.30

13.15

Beurs

Concertini - de Munt

12.00

18.00

Laan

Vrije expressiemuur

15.00

15.40

Beurs

Circus

Entre Nous

Carré Curieux, Cirque
Vivant!

Zondag

10.00

11.30

Laan

Rondleiding

Vrijdag

12.30

13.15

Beurs

Concertini – de Munt

19

Perscontacten

Algemene inlichtingen
Sarah Giancaterini, kabinet van de Burgemeester, 0478/04.40.12
Fabrice Voogt, cel communicatie, 02/279.33.86

« Sport », programma en activiteiten
Pierre-Benoît Sepulchre, kabinet van de schepen van Sport, 0478/33.99.15
« Cultuur », programma en activiteiten
Audrey Poels, kabinet van de schepen van Cultuur, 0485/57.09.98

Bezoek onze culturele, sportieve
voetgangerkoning.brussel.be

en

vrijetijdsagenda

voor

de

zomer

op:
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