PERSMEDEDELING
Brussel, donderdag 25 juli 2019 - Het ‘Vuurwerk in Laken’, bedoeld om de dynamiek van
evenementen in het noorden van de hoofdstad te versterken, trok de laatste twee edities al
100.000 mensen! Dit evenement kent ongetwijfeld een toenemend succes, zowel bij inwoners
van de wijk als bij bezoekers die van overal uit Brussel en van elders komen.
De Stad Brussel is zich bewust van het belang van buurtevenementen en houdt de derde editie
van ‘Vuurwerk in Laken’ onder de impuls van Delphine Houba, Schepen van Cultuur, Toerisme en
Grote Evenementen. Vijf opeenvolgende vrijdagen, van 26 juli tot 23 augustus, wordt de hemel
van de hoofdstad om 23 u. verlicht door buitengewoon vuurwerk, elke avond afgestoken door een
andere specialist aan Paleis 5 van Brussels Expo. Vanaf 18 u. biedt een gezellig dorp tal van ludieke
activiteiten, georganiseerd voor alle doelgroepen rond vijf thema’s.

Om de feesten te openen, afspraak op vrijdag 26 juli in de buurt van het Atomium
om de imaginaire ‘Fantasy World’ te ontdekken.
Deze eerste avond belooft een duik in een fantasiewereld waar alle dromen zijn toegestaan: een
luchtige sfeer van drijvende wolken, regenbogen, eenhoorns en vliegers kleurt drie verschillende
zones. Alice in Wonderland neemt ons mee naar een doolhof van 64 m². In de wereld van Peter Pan
kunnen kinderen zich wagen op een touwenparcours van 12 meter lang, luisteren naar een Amerindiaans sprookje onder een tipi en vuurwerpers bewonderen met tamtams op de achtergrond. Ze
scherpen hun verbeelding en ouders zijn even terug in hun kindertijd bij een bezoek aan het land
van de eenhoorns. Mijnheer Bubbels creëert feeërieke zeepbellen met een betoverend effect.
De jongsten kunnen spelen met reuzenkaarten en hun eerste stappen zetten in XXL schaken. Ook
op het programma: een rodeo, knutselen met glitters, een springkasteel, workshops schminken en
klevers… en een fotosouvenir om dit unieke moment te vereeuwigen.
Foodtrucks komen je honger stillen met gevarieerde, kwalitatieve gerechten, zowel zoete als hartige.
Nu vrijdag 26 juli om 23 u. wordt het lang verwachte vuurwerk afgestoken door Arteventia.
Verder zijn er nog vier momenten te noteren:
• Vrijdag 2 augustus, voor een reis ‘Around the World’ waarin de bezoekers halt houden op de zes
continenten die ze kunnen ontdekken met behulp van een quiz. Elke bestemming krijgt een decor,
een culturele activiteit, culinaire gerechten uit de hele wereld en een eigen muzikale sfeer.
• Vrijdag 9 augustus, tijd voor ‘Green Feeling’! Deze 100% milieuvriendelijke avond stelt nieuwe
consumptiewijzen voor via duurzame praktijken, back to basics, zero afval en ‘home made’. Dit
alles dankzij leuke activiteiten om zelf aan deel te nemen.
• Vrijdag 16 augustus biedt dan weer verfrissing. Die avond spelen de ‘Water Splash’ waterspelen
de hoofdrol. Eendjes vissen, Water Balls, glijden op de buik, zandbakken, parcours van
opblaasbare hindernissen… Allemaal in een sfeer van palmbomen, hangmatten en strandhokjes.
• Op de laatste afspraak van vrijdag 23 augustus staat muziek voorop. De ‘Musicals Day’ biedt in
een Broadwaydecor een retrospectieve op het thema van grote muzikale komedies. Dansinitiatie,
flashmob en een non-stop cover band voor vijf uren zang en dans op de tonen van Grease, Dirty
Dancing, Sister Act, Mamma Mia…
En om de ervaring van deze vijf feestelijke avonden echt uniek te maken, zijn het Atomium en MiniEuropa uitzonderlijk ‘s avonds geopend voor het publiek.
Info: www.atomium.be - www.minieurope.eu
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