
 

 

 
 
 
 
 

POP IN BRUXELLES – J-4 !!! 
 

BRUSSEL, 26 SEPTEMBERE 2015 
680 deelnemers zullen de Europese Hoofdstad veroveren tijdens een ongelofelijke rally met  30 uitdagingen. 
Franse, Belgische, Nederlandse maar ook Engelse, Oostenrijkse, Luxemburgse, Zwitserse en Italiaanse deelneemsters zullen een 
initiatie klassieke dans volgen aan het Conservatorium van de Dansstudio Maison Béjart, een echte strijd der Titanen voeren 
georganiseerd door de chocolatier Laurent Gerbaud of een deadride rit trotseren van het Atomium ! 
Een onverwachte combinatie van sport, kunst, cultuur, liefdadigheid en extreme uitdagingen om Brussel te (her)ontdekken op basis 
van contacten met bekende personaliteiten uit de stad met de meest verrassende initiatieven. 
 
Na 9 edities in Europa is Pop In the City erin geslaagd een echte gemeenschap van actieve stadsvrouwen te groeperen rond waardes 
van ontdekking, deelname en authenticiteit. Vrouwen van alle horizonten, tussen de 18 en 70 jaar, niet noodzakelijk sportief, maar wel 
zeer nieuwsgiering en altijd bereid om zich te laten verassen! 
 
Het team van Pop In the City heeft goede plannen van Brussel verzameld in een exclusieve stadsgids, die elke deelneemster 
overhandigd krijgt en die vrij beschikbaar is op de blog. 

 
Pop In the City, het project… 
Pop In the City laat haar deelneemsters meestal steden met een meer vertrouwelijk karakter ontdekken zoals Porto, Utrecht of 
Bologna. Brussel is dus de eerste hoofdstad waar een editie van Pop In the City georganiseerd wordt. Deze editie in de Brusselse 
hoofdstad van Europa heeft ook een symbolische betekenis want ze is gericht naar Europa, om zo verschillende nationaliteiten samen 
te brengen. Van de 3 Pop In the City edities van het jaar 2015 is Brussel de enige stad buiten Frankrijk. Hierdoor is het een editie waar 
veel deelneemsters naar uitkijken.  
Dit project krijgt de steun van de Stad Brussel en visit.brussels en wordt beschreven als « modern, fris en gedurfd». 

Mohamed Ouriaghli en Philippe Close, respectievelijk Schepen van Gelijke Kansen en Schepen van 
Toerisme prijzen zich gelukkig dat ze deze eerste Brusselse editie van Pop In the City mogen onthalen: 
« Wij waren dadelijk enthousiast en verkocht voor  het concept van een stadsrally voor vrouwen. Na 
ettelijke maanden voorbereidingen, zullen bijna 700 deelnemers, waaronder ook enkele teams die de 
kleuren van de Buurthuizen verdedigingen, Brussel en haar talloze charmes ontdekken in de vorm van 
uitdagingen. Een unieke ervaring verzekerd ! » 

 
Belangrijke informatie 
Afspraak tussen 8u en 9u in het Koninklijk Park- Muziekkiosk voor de opwarming en de start van de rally, aankomst op dezelfde plaats 
tussen 16u en 17u30. 
Meer info : www.popinthecity.com 
Ontdek Pop In the City ook op het sociaal netwerk #popinBrussel : Facebook   //   Twitter   //   Instagram 
 
Contact Pop In the City Clémentine Charles – clementine@popinthecity.com of telefoon +33 7 86 44 80 55 

Contact Stad Brussel Alexandre Van der Linden – alexandre.vanderlinden@brucity.be of telefoon +32 485 190692 

 

 
 

    


