Brussel, 26 december 2020 – In deze bijzondere eindejaarsperiode geeft de Stad Brussel het
idee van een feestelijke overgang naar het nieuwe jaar – met inachtneming van de
gezondheidsregels – toch niet op. De Brusselaars moeten dan wel thuisblijven, maar zullen
toch symbolisch met elkaar verbonden worden door een netwerk van laserstralen in de lucht
boven verschillende wijken van de Stad. Het spektakel zal worden gefilmd door talrijke
camera's en drones, en live worden uitgezonden op de sociale netwerken. De Brusselaars
zullen het dus knus thuis kunnen bekijken, virtueel verbonden met hun vrienden en/of familie.
Sinds enkele maanden maakt de Stad Brussel er een erezaak van om tijdens deze moeilijke periode –
met inachtneming van de geldende bepalingen – acties te organiseren ter ondersteuning en
begeleiding van haar inwoners. In diezelfde optiek wil de Stad, die zich bewust is van de
uitzonderlijkheid van de situatie, de overgang naar het nieuwe jaar kracht bijzetten.
Dankzij een verenigende ervaring zullen alle inwoners van Brussel en andere toeschouwers dit
belangrijke moment gezellig in hun woonkamer kunnen vieren terwijl ze virtueel in contact staan met
hun familie en vrienden.
Vanaf 23.15 u. zal een artistieke installatie bestaande uit talrijke laserstralen een netwerk van licht
weven dat de woningen van het stadscentrum en enkele andere wijken met elkaar verbindt. De sterke
en perfect gesynchroniseerde stralen zullen vergezeld worden van ver zichtbaar zijn. Gezien de
avondklok van 22.00 u. zullen de inwoners van Brussel uitsluitend via hun computer van de show
kunnen genieten.
Kort voor middernacht is het aftellen geblazen! De lichtstralen zullen dan telkens onderbroken worden
om symbolisch de kracht van de verbondenheid, de moed en de vastberadenheid te benadrukken –
stuk voor stuk kwaliteiten waarvan de Brusselaars al maandenlang blijk geven.
Dit zal ook de gelegenheid zijn om enkele prachtige gebouwen in onze hoofdstad te (her)ontdekken.
Dit spektakel wordt gefilmd door verschillende camera's en drones en zal live te zien zijn op tal van
sociale netwerken, waaronder de Facebook-pagina's van de Stad Brussel en van visit.brussels,
agenda.brussels, BRUZZ en op de site www.brussel.be.
"In deze feestperiode, waarin mensen gewoonlijk samenkomen, willen we de Brusselaars een unieke
beleving aanbieden. Wij zijn blij met dit initiatief, niet alleen omdat we een evenement via livestream
kunnen aanbieden, maar vooral omdat de overgang naar 2021 toch op een verbonden manier kan
worden beleefd, met inachtneming van de geldende gezondheidsregels. Met deze lasershow die het
noorden en het zuiden van Brussel met elkaar verbindt, zal onze hoofdstad het jaar 2021 ingaan”,
aldus Philippe Close, burgemeester van de Stad Brussel.
Dit evenement is een coproductie van Alice Events/More To Show.

CONTACTEN:
Stad Brussel:
Carole Poncin, Kabinet van de Burgemeester, Carole.Poncin@brucity.be, +32 (0)488 04 38 24
Organisatie: Brussels Major Events vzw,
Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59

