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Persbericht 

Het Koninklijk Circus heropent de deuren op 3 september 

 

Naar aanleiding van de introductie van het Covid Safe Ticket in augustus, staat het Overlegcomité 
vanaf 1 september het gebruik ervan op indoor evenementen toe. Het Koninklijk Circus heropent op 
vrijdag 3 september de deuren voor het publiek met een concert van de groep Dionysos. 

Na de organisatie van grote outdoor evenementen zoals Arena5 of Back On Stage, gaat de Stad 
Brussel verder met de heropening van de culturele sector, dankzij het Covid Safe Ticket. Zo is het 
Koninklijk Circus dus een van de eerste grote zalen van Brussel, en zelfs van België, die op een bijna 
normale manier zal heropenen voor een nieuw schooljaar waarvan het programma al erg druk is tot 
december 2022. 

“Opnieuw zulke evenementen kunnen organiseren in onze stad is alles wat we nodig hadden. Het 
gaat hier om een echte verademing voor de Brusselaars, voor de artiesten en voor het personeel van 
het Koninklijk Circus ”, verheugt Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel, zich. 

Zowel het publiek als het personeel dat in de zaal werkt, zal dus in het bezit moeten zijn van het 
kostbare Covid Safe Ticket (QR-code op de app CovidSafe.be of de papieren versie op www.mijn 
gezondheid.belgie.be) dat ter herinnering kan worden verkregen: 

- Bij een dubbele vaccinatie van meer dan 2 weken 
- Bij herstel van het Coronavirus (langer dan 10 dagen en korter dan 6 maanden) 
- Met een negatieve PCR-test van minder dan 48 uur 
- Met een negatieve antigeentest van minder dan 24 uur 

Om de gezondheid van alle aanwezigen in de zaal te waarborgen, zullen andere 
voorzorgsmaatregelen worden genomen zoals het plaatsen van hydroalcoholische gel en de sluiting 
van de kleedkamers en de bar. 

“Ik ben heel blij met deze heropening! Eerst op een pragmatische manier, als beheerder van deze 
emblematische plek die al enkele maanden ongewild gesloten is gebleven en waarvan de wijk 
economisch veel heeft geleden, maar ook en "vooral" omdat deze beslissing kenmerkend is voor de 
hervatting van de activiteiten van de culturele sector en van de professionals van podiumkunsten, of 
het nu technici of kunstenaars zijn ”, aldus Lydia Mutyebele, schepen van Openbaar Patrimonium. 

“De heropening van een iconische plek voor muziek is echt goed nieuws. De programmering van de 
theaters begint eindelijk opnieuw op gang te komen en ik twijfel er niet aan dat het publiek aanwezig 
zal zijn om de terugkeer van indoor evenementen te vieren zoals het hoort en in alle veiligheid ”, 
voegt Delphine Houba, schepen van Cultuur, toe. 

De deuren zullen open zijn vanaf 19u op vrijdag 3 september 2021, het concert zal om 20u beginnen. 
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