
 

 
 
 
 
 

 
Persbericht 
 
Brussel, 23 juli 2020 – Straten, pleinen, terrassen, musea, betoverende plekjes… Om de verschillende 
sectoren die de impact van de gezondheidscrisis ondergaan te steunen, organiseert de Stad Brussel sinds 
enkele weken een hele reeks zomeractiviteiten op verschillende plaatsen. En het is nog niet gedaan! Vanaf 
6 augustus worden op de esplanade van het Rijksadministratief Centrum de parasols buiten gezet en 
muzikale afspraken georganiseerd voor 200 bevoorrechte personen. 
 
Na aanpassing aan de nieuwe gezondheidsmaatregels die gisteren, maandag, aangekondigd werden door de 
Nationale Veiligheidsraad, gaat de Stad Brussel door met haar plan om de meest getroffen sectoren te steunen. 
En daarom groeit de programmatie van Hello Summer nog iedere week aan! 
 
"Van 6 tot 30 augustus, van donderdag tot zondag, zal het Rijksadministratief Centrum achter de Congreskolom 
een gratis en gevarieerd muziekprogramma aanbieden. Net als voor de Fifty Summer Sessions in de Vaux-Hall 
werken we samen met de operatoren van de sector zoals festivals en collectieven van de alternatieve, stads- en  
night life scene. Artiesten uit de culturele sector die zwaar getroffen wordt door de gezondheidscrisis zullen zich 
eindelijk weer kunnen uitleven op het podium, weliswaar voor een beperkt publiek, en met een focus op Belgische 
en Brusselse namen. Natuurlijk zullen altijd de gezondheidsmaatregelen in acht worden genomen. " aldus Delphine 
Houba, schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen. 
De culturele sector in Brussel is bijzonder rijk en gediversifieerd. Enkele collectieven en festivals zullen dan ook 
verschillende muzikale genres aanbieden, gaande van hedendaagse jazz tot elektro over pop, rock, folk, hip hop 
en wereldmuziek.   
 
Rekeninghoudend met de omwonenden, zullen de concerten plaats vinden op donderdag, vrijdag en zaterdag van 
17 tot 22 uur en op zondag van 14 tot 20 uur. 
 
Op het programma van het eerste weekend: 
- Donderdag 6, Range Life - 17 uur: DJ van het collectief Range Life // 19 uur > 19.45 uur: Blondy Brownie 
  20 uur > 20.30 uur: DJ van het collectief Range Life // 20.45 > 21.30 uur: Nicolas Michaux // 21.30 uur > 22.00 
uur: DJ van het collectief 
  Range Life; 
- Vrijdag 7, Couleur Café - 17 uur: DJ Black Mamba // 19 uur > 19.45 uur: Daniel Didzonou 
  20 uur > 20.30 uur: Black Mamba // 20.45 uur > 21.30 uur: Miss Angel // 21.30 uur > 22.00 uur: Black Mamba; 
- Zaterdag 8, Couleur Café - 17 uur: DJ Vega // 19 uur > 19.45 uur: Bobataz 
  20 uur > 20.30 uur: DJ Vega // 20.45 uur > 21.30 uur: Blu Samu // 21.30 uur > 22.00 uur: DJ Vega; 
- Zondag 9, Play Label - 14 uur > 20 uur: Lola Haro, Max Taeler, Bendrik. 
 
Programma van de drie andere weekends: 
- Van donderdag 13 tot zondag 16 augustus: Divagation & la Vague Parrallèle, Brosella, Strictly Niceness; 
- Van donderdag 20 tot zondag 23 augustus: Concert de légende en Goûte Mes Disques, BSF, C12; 
- Van donderdag 27 tot zondag 30 augustus: Fifty Lab, Congolisation, Kiosk Radio. 
 
Telkens 200 concertgangers zullen het voorrecht hebben aan deze intieme afspraken deel te nemen. Zo beleven 
zij deze zomer niet alleen mooie muzikale momenten, maar geven ze ook de culturele sector een duwtje in de rug. 
HET DRAGEN VAN EEN MONDMASKER IS VERPLICHT en, gezien de beperkte capaciteit, is reserveren 
aangewezen : https://hellosummerfocusmusic.tickoweb.be/ 
 
Tot 30 augustus is er keuze te over om de Brusselse zomer te vieren met muziek!  
 
 
CONTACTEN 
Stad Brussel: Grégory Escouflaire, Kabinet van de Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen, 
- gregory.escouflaire@brucity.be, +32 (0)485 94 06 58 
Organisatie: Brussels Major Events vzw, Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 


