
Persbericht 

 

De Cultuur maakt zich meester van de contestatie in 2018 

Brussel, 7 maart – Ter gelegenheid van 50 jaar Mei 68 stelt de Stad Brussel, samen met de culturele 

instellingen, het themajaar « 2018, jaar van de Contestatie » voor. Dat wordt ondersteund door 19 

partners. In de loop van volgend jaar worden er tientallen activiteiten georganiseerd, van januari 

tot december, in de deelnemende culturele locaties en op de openbare ruimten.   

La Montagne Magique, het Théâtre de Poche, het Koninklijk Parktheater, de KVS, Les Brigittines, La 

Bellone, Poppentheater Toone, het Koninklijk Theater Cœurs de Bois, het CC Rijke Klaren, het CC 

Bruegel, het Huis van de Creatie, Cité Culture, het Brussels Stadsarchief, het Museum voor het 

Kostuum en de Kant, het Riolenmuseum, het Broodhuis, de CENTRALE en de evenementen Hopla! en 

Nuit Blanche verenigen zich op een uitzonderlijke manier op initiatief van Karine Lalieux, Schepen van 

Cultuur van de Stad Brussel.  

De directies van de verschillende instellingen werden, samen met de Cultuurdienst, uitgenodigd om 

zich in de thematiek te verdiepen volgens hun eigen artistieke visie en disciplines. Samen willen ze 

hun publiek bevragen rond wat contestatie precies is en wat het concept vandaag nog betekent. 

« Het gaat hier niet om een historische visie van Mei 68 maar om een actuele visie van de contestatie. 

In samenwerking met de Brusselse scholen, het museum voor het Kostuum en de Kant en de 

CENTRALE zullen zij het woord geven aan de jeugd. Tientallen manifestaties worden opgezet en 

verspreid over een twintigtal locaties en openbare ruimtes : voorstellingen, tentoonstellingen, 

lezingen, projecties en andere niet te missen afspraken tijdens het jaar. Dit themajaar is een primeur ! 

» legt Karine Lalieux uit.  

Al die activiteiten zullen te herkennen zijn aan een logo met de 3 

symbolen van Mei 68 : het sjabloon, de straatsteen en de 

opgeheven vuist. Niet alleen instellingen en evenementen van de 

Stad Brussel toonden belangstelling. Heel wat partners lieten 

intussen weten te zullen meewerken aan dit themajaar. Afspraak 

in 2018 om ze te ontdekken.   

Het volledige programma vindt u in het persdossier (bijlage).  
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