In september komt Lucky Luke winkelen in Brussel
Stad Brussel, 8 september 2021 - Vanaf 10 september tot en met 10 oktober viert de
Stripfeest de diversiteit van helden en heldinnen in Belgische en buitenlandse strips. En kijk
uit! Voor de eerste keer zal het plaatsvinden in de mooiste omgeving mogelijk: het Brusselse
stadscentrum! Het door visit.brussels georganiseerde evenement zal ook rechtstreeks in de
handelswijken plaatsvinden om de economische activiteit van de stad Brussel te
ondersteunen.
Veel stripfiguren zijn bij ons geboren, zoals Kuifje, de Smurfen, enz.
In het stadscentrum is er een tentoonstelling gewijd aan Lucky Luke en Tanz! in de Anspach
Gallerij, evenals de tentoonstelling "Het Kasteel van de sterren" in de Ravenstein Gallerij. U
kunt ook profiteren van signeersessies door auteurs in de Brusselse boekhandels en
stripboeken winnen. Manneken Pis zal ook verkleed zijn als een stripheld.
Dankzij de samenwerking tussen visit.brussels en de handelaarsvereniging Shopera nemen
de handelaars van het stadscentrum actief deel aan dit culturele festival.
Quentin Huet, directeur van Shopera: "Wij zijn verheugd over deze samenwerking omdat het
dit soort evenementen is dat het publiek naar het stadscentrum trekt, en meer bepaald naar
de winkels. Met de opkomst van e-commerce en telewerken moeten de winkels in de
Europese stadscentra zichzelf opnieuw uitvinden, en dat betekent dat zij buitengewone
evenementen zoals dit moeten organiseren. De handelaars van de Shopera vereniging
zullen hun etalages versieren met striphelden, in de vorm van een parcours, zodat klanten
stripboeken kunnen winnen.”

Fabian Maingain, schepen van Economische Zaken van de stad Brussel: "De Stad financiert
dit project in het kader van het economisch herstelplan van de stad Brussel, om haar
handelaars te ondersteunen en haar verschillende handelswijken nieuw leven in te blazen.
Dit evenement, dat de projectoproep in het kader van het herstelplan heeft gewonnen, zal in
het stadscentrum plaatsvinden als een ware viering van een unaniem erkend Belgische
kunstvorm.”
"Ons doel was om een samenhangende omgeving te creëren overal in het stadscentrum! De
MIVB heeft zelfs het station De Brouckère voor de gelegenheid versierd! Er is een echte
samenwerking tussen visit.brussels en Shopera, en ook van de kant van de stad Brussel,
die het evenement subsidieerde toen we met haar over het project spraken.", voegt Quentin
Huet eraan toe.
Met de “Pcard+ Brussels" krijg je toegang tot het hele Interparking-netwerk in Brussel. Zo
vermijdt men wachtrijen aan de kassa's, het is mogelijk 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 de
parkings in en uit te rijden. Elke nieuwe abonnee krijgt een parkeer krediet van 15 euro en
een cadeaubon van 15 euro, te besteden in Brusselse zaken die deelnemen aan de
Bxl-Cadeaubon actie.
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