PERSBERICHT
Brussel, 15 september 2020 - Een uitzonderlijke situatie vraagt een unieke afspraak! Nu vrijdag 25
september zal het Feest van de Federatie Wallonië-Brussel, gezien de geldende
gezondheidsmaatregelen, in een zeer bijzondere sfeer plaatsvinden op de Brusselse Grote Markt.
Vanaf 20.50 u. kan dit feest bijgwoond worden vanuit eigen zetel, dankzij de rechtstreekse
uitzending op La Une van de RTBF.
Op vrijdag 25 september zal de Grote Markt vanaf 20.50 u. het decor vormen van een zeer speciale editie
van het Feest van de Federatie Wallonië-Brussel.
“Dertien 100 % Belgische artiesten die staan te popelen om op te treden, zullen hun enthousiasme delen
met 400 bevoorrechte aanwezigen die zullen plaatsnemen aan tafeltjes van vier personen, een beetje in
‘café-theater’ stijl, waardoor de afstands- en de gezondheidsregels nageleefd kunnen worden.”, bevestigt
Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel.
Om het feest te kunnen bijwonen, dient u deel te nemen aan wedstrijden georganiseerd op de zenders van
de RTBF, in La DH en Metro (de partners van het evenement).
Er zal geen groot scherm geïnstalleerd worden in het centrum van de stad. De organisatoren vragen om
niet naar de Grote Markt te komen want enkel personen in het bezit van een uitnodiging krijgen toegang
tot de zone die voorbehouden is voor het Feest.
Deze unieke afspraak zal vanaf 20.50 u. live uitgezonden worden op televisie en op de radio, op La Une
en Vivacité. Zo zal er ook vanuit eigen zetel meegefeest kunnen worden.
“Want de situatie is dan wel niet gemakkelijk, maar niets organiseren was geen optie! Dit is een moment
waarvan iedereen moet kunnen genieten. Wij wilden zo wijzen op het verschil tussen social en physical
distancing en bevestigen vastberaden ons verlangen om de culturele sector, die enorm wordt getroffen
door deze gezondheidscrisis, te steunen, en meer bepaald de Franstalige Belgische artiesten. TYPH
BARROW, LOUS AND THE YAKUZA, LOÏC NOTTET, TANAË, BLANCHE, NOÉ PRESZOW, SAULE &
ALICE ON THE ROOF, CHARLES, DELTA, CLAIRE LAFFUT, CABALLERO & JEANJASS, SUAREZ en
PLASTIC BERTRAND zullen er het beste van zichzelf geven.”, concludeert Pierre-Yves Joholet, MinisterPresident van de Federatie Wallonie-Brussel.
Afspraak dus op vrijdag 25 september om 20.50 u. op La Une voor ‘een feestje onder ons’. En op
de radiozenders van de RTBF, in La DH en Metro om deel te nemen aan de wedstrijden en kans te
maken om een tafel te winnen op het mooiste plein ter wereld.
Zoals elk jaar is het feest op de Grote Markt een van de vele gratis evenementen die van 23 tot 27
september 2020 overal in Wallonië en Brussel worden georganiseerd.
Alle info op de site van het Feest: www.lafetefwb.be
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