
 

 
 
 
 
 
 

Persbericht. 
 
Brussel, 3 juli 2020 – Na al die weken van lockdown waarin veel sectoren, en met name de culturele 
sector, het zwaar te verduren hebben gehad, kondigt de Stad Brussel haar zomerseizoen aan met tal 
van activiteiten die op verschillende locaties in de hoofdstad zullen plaatsvinden tussen 3 juli en 30 
augustus 2020. 
 

Het leven is onvoorspelbaar en kent zo zijn eigen beloop. Zo zijn we in 2020 opgeschud door een compleet 
nieuwe, totaal onverwachte situatie. In nauwelijks enkele weken stond de wereld op zijn kop. We zijn allemaal 
gedwongen om onze manier van werken en de organisatie van ons privé- en professionele leven te herzien. 
De cultuur heeft een hoge prijs betaald. 
 

Onze hoofdstad is echter een stad in constante evolutie, bruisend van nieuwe initiatieven, levendig. Een stad 
in beweging! “De gezondheidscrisis was een zware tegenslag, maar ze heeft innovatie aangemoedigd, de 
creativiteit gestimuleerd en de solidariteit versterkt. De Stad Brussel heeft dan ook besloten om niet bij de 
pakken te blijven zitten en haar zomeractiviteiten opnieuw uit te vinden”, zegt Philippe Close, Burgemeester 
van de Stad Brussel. 
 

De opzet is duidelijk: steun bieden aan de spelers uit de verschillende getroffen sectoren, en in het bijzonder 
de culturele sector, en tegelijkertijd het imago van onze prachtige hoofdstad opblinken. We willen de 
Brusselaars en andere bezoekers laten genieten van de geneugten van de zomer door het talent in te zetten 
van onze artiesten en technici, onze verenigingen, onze handelaars en de inwoners zelf. 
 

Op verschillende locaties bieden we een brede waaier van activiteiten voor een gevarieerd publiek, met 
inachtneming van de veiligheidsmaatregelen. Het belooft een deugddoend programma te worden, genereus 
en van hoogstaande kwaliteit, om samen en met oog voor de anderen van te genieten. Alles vindt plaats 
onder de kleurrijke vlag van Hello Summer, dat deze zomer alle activiteiten groepeert die de Stad Brussel 
met veel zorg voor haar inwoners heeft uitgewerkt. 
 

Zowel in de wijken (Laken, Neder-Over-Heembeek, Ambiorix) als in het centrum (met name Vaux-Hall 
Summer, op de esplanade van het Administratieve centrum en de boulevards in het centrum) werd de 
voorkeur gegeven aan samenwerkingsverbanden en allerlei soorten partnerschappen: muziek, sport, 
activiteiten voor de kinderen, toneel, artistieke projecten ... “Er gaat veel aandacht naar opkomend talent. Zo 
kunnen de mensen kennismaken met de rijkdom en diversiteit van onze Brusselse artistieke scène, of ze nu 
van hier zijn of van buiten de stad komen. Intieme formules bieden de culturele spelers ruimte voor expressie 
en zichtbaarheid”, voegt Delphine Houba, Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote evenementen, eraan 
toe. 
 

De Stad Brussel toont zich bovendien opnieuw bereid om zich in te zetten voor duurzamere en veilige 
evenementen voor iedereen. Dit jaar werkt de Stad Brussel samen met Plan International en ondersteunt ze 
de campagne ‘Safer City’ door het probleem van het lastigvallen op straat onder de aandacht van de 
bezoekers te brengen. 
 

Tot 30 augustus is er volop keuze om de Brusselse zomer samen te vieren! 
Meer info op www.hellosummer.be. 
 

CONTACTGEGEVENS: 
Stad Brussel 

- Kabinet van de Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen: 
  * Jérémie Sanem – jeremie.sanem@brucity.be – +32 (0)490 14 07 90 (tot 12 juli) 
  * Grégory Escouflaire – gregory.escouflaire@brucity.be - +32 (0)485 94 06 58 (vanaf 13 juli) 
- Kabinet van de Burgemeester: Maïté Van Rampelbergh, maite.vanrampelbergh@brucity.be, +32 
  (0)498 48 37 13 

Organisator: Brussels Major Events vzw 

Marina Bresciani, Communication Advisor, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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