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Brussel, 14 december 2017 – In het winterseizoen staan er steevast veel feestelijk-
heden op het programma van de Stad Brussel. Zo maakt de stad zich op voor een 
ongeziene overgang van oud naar nieuw op de Heizel, op 31 december aanstaande.  
Eerst is er natuurlijk nog Winterpret, Winter Pop en een uitzonderlijke showcase op de Grote Markt  
– magische momenten die de eindejaarsperiode kleuren.

Dit jaar zal de Stad Brussel een onvergetelijke indruk maken met een spetterende OVERGANG VAN OUD NAAR NIEUW 
– 31 december op de Heizelvlakte wordt een avond om samen met vrienden en familie te genieten. De locatie die werd 
uitgekozen om 2018 feestelijk in te zetten, gaf deze zomer nog blijk van een grote aantrekkingskracht, meer bepaald tijdens 
het fel gesmaakte zomerevenement ‘Vuurwerk in Laken’. Bovendien vieren het Atomium en Expo 58 hun 60ste verjaardag in 
2018. Dat jubileum gaat dus knallend van start! De bezoekers worden verwelkomd tussen Paleis 5 en het Atomium, waar ze 
vanaf 22u30 kunnen dansen op tijdloze klassiekers en de hits van het voorbije jaar. Vanaf 23u zullen alle blikken hemelwaarts 
gericht zijn terwijl er zich een adembenemende luchtvoorstelling afspeelt! Vanaf 23u40 neemt de muziek het weer over en 
wordt de spanning opgedreven: samen tellen we uiteindelijk de laatste seconden van 2017 af. Precies om middernacht 
worden de eerste vuurpijlen ontstoken aan de voet van Paleis 5, het begin van een 17 minuten durend vuurwerkspektakel.
Klein en groot zullen zich vergapen!
Alle praktische informatie wordt op een later tijdstip meegedeeld.

Ondertussen blijft WINTERPRET bezoekers van overal verrassen. 
“In vergelijking met vorig jaar noteerden de hotels een hogere bezettingsgraad gedurende de eerste drie weekends, wat 
eens te meer de internationale uitstraling van Winterpret onderstreept”, zegt Rodolphe Van Weyenbergh (Brussels Hotels 
Association). De verwachtingen voor de rest van het einde van het jaar zijn volgens hem bovendien “erg bemoedigend”.

De Grote Markt vormt eveneens opnieuw de setting voor EEN FANTASTISCHE SHOWCASE op dinsdag 19 december. Twee 
gerenommeerde DJ’s, de Fransman Petit Biscuit en de Belg Henri PFR, zullen het mooiste plein ter wereld doen vibreren 
vanop hun muziektafels op het balkon van het Stadhuis. Om 19u wordt het feest ingezet door de meeslepende muziek van 
PETIT BISCUIT. Na een korte pauze neemt HENRI PFR het om 20u30 over. Die dag kunnen de bezoekers ook nog tot 
22u genieten van de diverse attracties op Winterpret. De organisatoren adviseren om met het openbaar vervoer te komen, 
bij voorkeur via het Centraal Station. De Grote Markt zal bereikbaar zijn via de Heuvelstraat, de Hoedenmakersstraat, de 
Boterstraat en de Charles Bulsstraat, zoals op het onderstaand plan te zien is. 
Het belooft een feestelijke en gezellige avond te worden die bovendien gratis is voor alle Brusselaars en toeristen uit alle 
hoeken van de wereld. Henri PFR en Petit Biscuit zullen onze hoofdstad tot ver buiten de landsgrenzen doen stralen!

“Dankzij de rondreizende pop-up kerstdorp WINTER POP nemen dit jaar ook andere wijken van de Stad Brussel voor het 
eerst mee deel aan het feestgedruis! De karavaan streek de voorbije weken reeds neer op de Ambiorixsquare, in Haren en in 
Ferme Nos Pilifs van Neder-Over-Heembeek. Op 15, 16 en 17 december is het Willemsplein in Laken aan de beurt”, vertelt 
Karine Lalieux, Schepen van Toerisme en Grote Evenementen van de Stad Brussel. Ondanks het grillige weer waren de 
bewoners tot nu toe erg opgezet met het initiatief: het entertainment behaalt een hoog niveau en de plaatselijke verenigingen 
worden er nauw bij betrokken. De inzet van verschillende buurtorganisaties maakte deze eerste editie van Winter Pop erg 
geslaagd – een moment van gedeelde warmte en vreugde voor klein en groot.  
Met zoveel gunstige reacties maakt de Stad Brussel alvast een positieve balans op van het nieuwe initiatief, dat volgend jaar 
allicht zal worden herhaald. 

DE WINTER IS VEELZIJDIG IN DE STAD BRUSSEL!

Contacten
Stad Brussel
Maïté Van Rampelbergh, Cabinet du Bourgmestre, maite.vanrampelbergh@brucity.be, +32 (0)498 48 37 13
Audrey Poels, Cabinet de Karine Lalieux, Audrey.Poels@brucity.be, +32 (0)485 57 09 98

Organisatie
Marina Bresciani, Brussels Major Events, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59
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MAGIC SHOWCASE 
19.12.2017 / 19:00 @ Grote Markt


