Persbericht.
Brussel, 15 juli 2020 – Na de lancering op 3 juli kan Hello Summer rekenen op de goedkeuring van het
publiek. Aansluitend bij de talrijke activiteiten van Vaux-Hall Summer en het eerste baskettoernooi in het
hartje van de hoofdstad vorige zondag, wordt de programmering van het zomerevenement van de Stad
Brussel verrijkt met nieuwe animaties.
“Deze week zal Hello Summer diverse plaatsen in de hoofdstad verder kleur geven met gevarieerde evenementen
die voor iedereen toegankelijk zijn. Vanaf woensdag 15 juli is het tijd voor nieuwe culturele afspraken met
rondtrekkende acts rond de terrasjes en animaties in de musea. En dat alles uiteraard volledig in overeenstemming
met de gezondheidsmaatregelen”, aldus Delphine Houba, Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen.
Sinds 3 juli wordt iedereen verwend op Vaux-Hall Summer! Het is ook op deze unieke plek dat we er vorige
donderdag, op 9 juli, tijdens de eerste van zeven muzikale afspraken van Fifty Summer Sessions in een speelse en
gezellige sfeer aan herinnerd werden welke belangrijke plaats muziek inneemt in ons leven.
Vorige zondag, 12 juli, zorgden tientallen basketliefhebbers en -liefhebsters van elke leeftijd en cultuur, dankzij de
samenwerking met verschillende clubs van de Stad, voor heel wat animatie op de Nieuwe Graanmarkt.
Vanaf nu woensdag, 15 juli, en elke woensdag tot 26 augustus, zal het collectief No Way Back van 18 tot 20 uur
Detours Cyphers voorstellen, een breakdance- en hiphopproject. Er zal op het Museumplein een funky en groovy
wind waaien die het publiek uitnodigt om de hoofdrolspelers van de urban cultuur te ontmoeten.
Ook vanaf nu woensdag 15 juli zullen sommige musea van de Stad Brussel verschillende artistieke activiteiten
aanbieden waarbij de levende kunsten in de spotlights staan:
• In de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België kunt u op donderdag 16 en zondag 19 juli
om 15.30 u. een kamishibaï (een soort van reizend Japans theater) aan het werk zien. Op zaterdag 18 juli
wordt om 12.30 u. ‘Adèle’ opgevoerd, een monoloog rond het moederschap.
• In het Riolenmuseum wordt Bărāthrum georganiseerd, een expositie van fotograaf Aurélien Martinin. Tot
5 september, van dinsdag tot zaterdag, van 10 tot 17 u.
• Binnen de prestigieuze muren van het Broodhuis wordt op woensdag 15 juli om 15.30 u. het spektakel
Histoires tombées du camion opgevoerd. Op zondag 19 juli wordt van 13 tot 16 u. het eerste van vijf
akoestische concerten van Laurent Blondiau gespeeld.
En tot slot worden elke woensdag tot 26 augustus intieme openluchtcinemavoorstellingen georganiseerd in het
Leopoldpark. Brussels Meets Europe, een initiatief van de vzw eQuama, zal telkens één europese film aanbieden
die tegelijkertijd geprojecteerd wordt op drie kleine schermen die zich elk tot een vijftiental personen richten, in
overeenstemming met de gezondheidsregels. Alle films zullen in meerdere talen ondertiteld worden.

Alle info en alle datums zijn beschikbaar op www.hellosummer.be.
Tot 30 augustus is er keuze in overvloed om de Brusselse zomer artistiek te vieren!
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