PERSBERICHT
Brussel, 13 november 2020 – Voor het nakende eindejaar maakt de Stad Brussel er een erezaak van om de feestversiering en
-verlichting in het centrum van de hoofdstad en in de wijken in stand te houden.
Nu we allemaal zoveel mogelijk thuis zitten als gevolg van de verspreiding van het covid-19-virus, is het aangewezen om de
Brusselaars wat op te monteren en een sprankje hoop te geven.
"Uiteraard blijft ieders gezondheid de hoogste prioriteit, maar we kunnen nu meer dan ooit een vleugje magie gebruiken. We plannen
activiteiten waarmee we de betoverende sfeer van de feestdagen toch een beetje kunnen behouden. Zo hopen we de mistroostigheid
wat tegen te gaan, met inachtneming van de geldende gezondheidsregels”, zegt Delphine Houba, Schepen van Cultuur, Toerisme
en Grote Evenementen.
De traditionele KERSTBOOM, een geschenk van Inter-Arbo aan de Stad Brussel, wordt op woensdag 18 november gekapt in de
Hoge Venen. Hij wordt 's nachts vervoerd en zal op donderdag 19 vanaf 06.00 uur worden opgetuigd op het mooiste plein ter wereld,
naast de traditionele levensgrote kribbe. Op zondag 22 november wordt hij dan versierd in het thema “vernieuwing” – iets waar we
allemaal naar snakken.
Meer details volgen later.
“Het is essentieel om de stad en de wijken wat op te lichten. Om die reden, en om de verhoopte heropening van de winkels tegen
het einde van het jaar te ondersteunen, hebben we besloten om de feestverlichting in het centrum van de hoofdstad en op veel
plaatsen te handhaven. Het is dankzij BRUSSELS BY LIGHTS (voorheen Licht op de Handel) dat 142 grote en kleinere winkelstraten,
waaronder 11 nieuwe, dit jaar zullen baden in het licht. Na maanden van voorbereiding vormt de achtste editie van dit project een
belangrijk moment voor de handelszaken van de Stad Brussel”, zegt Fabian Maingain, Schepen van Economische Zaken.
Zo sluiten enkele nieuwe wijken zich dit jaar aan bij het initiatief en verschijnen er op verschillende plaatsen nieuwe lichtinstallaties:
- de Sint-Gorikswijk, de Steenstraat, de Sint-Jacobswijk, de Wolvengracht, de Schildknaapstraat en de Bisschopsstraat in de wijk
Centrum, het Agoraplein, de Magdalenasteenweg, een nieuw deel van de Zavelwijk, het Jean Reyplein in de Europese wijk, de Korte
Minimenstraat, de Zwaardstraat, de Hoogstraat, de Blaesstaat, de Vlaamsesteenweg en de Greepstraat.
Ook op plaatsen die in voorgaande jaren al feestverlichting hadden, zoals de wijk De Wand, de Anspachlaan, het De Brouckèreplein
enz., blijft de magie bewaard.
Andere lichtgevende creaties en leuke initiatieven zullen zeer binnenkort worden onthuld.
In totaal zal Brussels by Lights de straten en winkelassen van de stad doen oplichten met 16,4 km lichtversieringen en 8,8 km
slingers.
De Stad Brussel sloeg ook de handen in elkaar met de Belgische ontwerper Charles Kaisin om verschillende monumentale
origamicreaties te maken.
Deze "vogels", gemaakt ten bate van het Erasmusziekenhuis, hangen als gouden duifjes in de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen en
boven het Îlot Sacré. Ze zijn heel symbolisch: veel van deze vogels zijn immers gevouwen door burgers als blijk van solidariteit.
Op de prachtige binnenplaats van het stadhuis zal een Origami Cone van 8m hoog, versierd met 4.000 origami's, alle aandacht naar
zich trekken. Deze archetypische dennenboom herinnert ons aan de traditionele Nordmann, die een paar meter verderop zal prijken.
Voor meer informatie: www.charleskaisin.com
“Met deze installaties willen we de Brusselaars bedanken voor hun inspanningen van de afgelopen maanden. Afhankelijk van de
evolutie van de gezondheidscontext kunnen andere activiteiten en vormen van animatie worden voorgesteld. We houden voortdurend
contact met de bevoegde autoriteiten en blijven waakzaam om tijdig de juiste beslissingen te kunnen nemen." besluit Delphine
Houba.
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