Brussel, 5 december 2013

PERSBERICHT
EEN GESLAAGDE INHULDIGING!
Het feest is begonnen afgelopen vrijdag 29 november!
De inhuldiging van de 12e editie van Winter Pret werd een groots succes.
Het klank- en lichtspel ‘Magical History City’ en de verlichting van de kerstboom
op de Grote Markt, rond 18u, hebben de toon gezet en veel emoties losgeweekt.
Met humor en poëzie werd de stoet voorgegaan door een fanfare van steltlopers :
de ontdekking van de nieuwe interactieve installatie op het Muntplein, ‘Iceberg –
Electrabel Light Experience’, de feestelijke verlichting van de Kleerkopersstraat
en het St. Katelijneplein, de Kerstmarkt met de vele gemeenschappelijke
terrassen en de nieuwe Zwitserse chalet, een adembenemende ijsshow, het
traditionele en immer spectaculaire reuzenrad…
Zoveel momenten die van Winter Pret nu al een onontkomelijke bestemming
maken voor de eindejaarsfeesten!
MOBILITEIT: NIEUW ACTIEPLAN !
Parkeer tijdens Winter Pret uw auto gratis op de transitparking Delta of geniet
van een voordelig tarief (€5) bij Interparking Rogier en Wet en kom gratis met de MIVB naar
Winter Pret.
Meer info : www.winterpret.be mobiliteitsvenster

DE «KERSTPARADE VAN RTL» KOMT NAAR BRUSSEL.
Een première voor Winter Pret!
Zondag 8 december - 18u00 tot 20u00 - Vertrek Brouckèreplein
Het wordt een familiaal en feeëriek spektakel, een uniek concept, bestaande uit vele
felgekleurde praalwagens, alsook een honderdtal figuranten die de straten van het
centrum van Brussel zullen verlichten.
Een enorme praalwagen die getrokken wordt door 6 rendieren, de speelgoedfabriek van de
Kerstman, de wagen van de sneeuwmannen of nog van de Ijskoningin,
de « Polar Express » trein… en vele andere feeërieke scenes.
Alle geliefde RTL presentatoren zullen op het appel zijn: Sandrine
Corman, Thomas Van Hamme, Sabrina Jacobs, Alain Simons, Barbara
Mertens, Audrey Leunens, Sophie Pendeville, Emilie Dupuis…
Een promotionele stoet zal duizenden cadeautjes uitdelen aan
jong en oud.
Parcours beschikbaar op :
www.winterpret.be Kerstparadevenster

SINTERKLAAS KOMT NAAR WINTER PRET !
Nu vrijdag 6.12, tussen 15u en 16u komt de Sint naar het centrum en houdt halt bij de
Zwitserse chalet, in het hart van Winter Pret (naast de schaatsbaan).
De kinderen kunnen er de Sint ontmoeten en een cadeautje ontvangen terwijl
de ouders van dit onvergetelijke moment een foto kunnen maken.

DE ALLERKLEINSTEN WORDEN EVENEENS VERWEND OP WINTER PRET !
Een gezellige, creatieve ontspanningsruimte staat ter beschikking van alle
kinderen van 0 tot 3 jaar, vergezeld door een volwassene.
Elke woensdagnamiddag, zaterdag en zondag, van 4 tot 22 december, biedt
het kinderopvangnetwerk van de Stad Brussel gezinnen een reeks activiteiten aan die speciaal
ontworpen werden voor de alllerkleinsten : vertellers, goochelaars, schilders… zullen workshops
organiseren. Enkel na inschrijving.
Vlakbij de feestsfeer van de Kerstmarkt kunnen de allerkleinsten dus ook een gezellig moment
doorbrengen, met vele aangepaste activiteiten. Informatie over het aanbod aan diensten die de Stad
Brussel biedt inzake kleine kinderen is er eveneens beschikbaar (plaats in crèches, onthaalhalte,
familieactiviteiten,…)
Baby’s kunnen er verversd of gezoogd worden en de papfles kan er opgewarmd worden.
Steunpunt Jonge Kind
St Katelijneplein 17-18 (achter de kerk), 1000 Brussel.
Info en reservaties : Christel De Meyer 02/279 36 62 - christel.demeyer@brucity.be
Voor alle activiteiten dient gereserveerd te worden.
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