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Brussel, 31 januari 2016 – Tijdens een bonte avondhappening heeft Brussel zijn ware aard 
getoond, die van een levende, dansende en wervelende stad! 
 
Tijdens het Brussels’ Colours event van zaterdag 30 januari hebben een vrolijke mix van Brusselaars 
en Belgen massaal de hoofdstad gevierd en het feestelijke karakter ervan extra in de verf gezet. 
 
Om 16u30 al stond er een kinderbal geprogrammeerd in de Beurschouwburg. Het was er animatie 
troef! De voorraad slingers en boterhammen-met-choco smolten als sneeuw en groot en klein gooiden 
benen en heupen los op de muziek van DJ Stijn. 
 
De stoemp-saucisse die Comme Chez Soi had toebereid was een groot succes. En dat gold ook voor 
de drankjes die werden aangeboden door de Boeremet, het Brussels Bier Project en de Brasserie de 
la Senne. 
 
Er werd met spanning uitgekeken naar het vertrek van de Kleurwielen, die deze unieke avond op gang 
rolden!  
 
De Beurs, een symbolische plek waar traditie en moderniteit elkaar ontmoeten, schitterde in alle 
kleuren. Vier enthousiaste presentatoren animeerden wat er zich binnen en buiten het Beursgebouw 
afspeelde. 15 kunstenaars en 20 bekende mensen kwamen hun voorliefde voor Brussel bezingen of 
bejubelen. 
De muziek bracht het hart van de Europese hoofdstad aan het dansen.  
 
Alle televisuele media van het land hebben het event ondersteund via rechtstreekse uitzendingen, 
radio- of televisiereportages, interviews, aankondigingen enz. Brussels’ Colours ging heel hard op 
Twitter en groeide zaterdag uit tot de tweede meest gebruikte hashtag!  
 
Meer dan 7.000 toeschouwers kwamen kleur bekennen om dit onvergetelijke moment te delen en de 
veelzijdige identiteit die onze stad kenmerkt extra glans te geven.  
Meer dan acht uur lang was het stadscentrum een bruisende bron van vrede en verdraagzaamheid. 
 
Als brenger van een positieve en constructieve boodschap heeft Brussels’ Colours bewezen dat de 
mixiteit van Brussel gelijk ook de rijkdom vormt van onze prachtige hoofdstad, een levendige, 
gezellige, open en creatieve stad. 
 
 
Contact: Marina Bresciani : +32/478/22.61.59 - m.bresciani@bmeo.be  
 

https://www.facebook.com/brusselscolours/ #BXLcolours  #BXLove 


