
PERSMEDEDELING

Brussel, woensdag 27 december 2017  - Op 31 december organiseert de Stad Brussel een onvergetelijk oudejaarsavondfeest aan de voet 

van het Atomium. Zo luidt de Stad de feestelijkheden van 2018 in voor de viering van de 60ste verjaardag van het Atomium en Expo 58.

Het feest bestaat uit twee en een half uur feestelijke activiteiten op de Heizelvlakte. Vanaf 22u30 is het dansen geblazen op de beats van een DJ die tijdloze hits maar ook de 
hits van het afgelopen jaar zal draaien, terwijl lichtprojecties de majestueuze architectuur van Paleis 5 zullen accentueren.

Om 23u00 brengt het Antwerpse gezelschap Theater Tol (www.theatertol.com) de verrassende voorstelling “Garden of Angels”, die de toeschouwers een moderne lichtopera 
zal laten ontdekken. Dit luchtspektakel zal de hemel van de Heizel laten schitteren en feeërieke gedaantes zoals engelen, muzikanten, dansers, veren, fietsen en bruiden zullen 
zich boven het verbijsterde publiek bewegen.
Na veertig minuten magie worden de muziek en projecties weer hervat om de toeschouwers naar de overgang naar het nieuwe jaar te begeleiden.
De laatste seconden van 2017 zullen bij het naderen van de 12 klokslagen samen worden afgeteld, waarna een schitterend vuurwerk wordt afgevuurd vanaf de voet van Paleis 5.  
17 minuten later zal de DJ verder gaan met dansmuziek om zo de avond om 01u00 af te sluiten. 

De nodige veiligheidsmaatregelen zullen worden getroffen om ervoor te zorgen dat dit evenement in de best mogelijke omstandigheden plaatsvindt.

Ter voorbereiding wordt de plaats van het gebeuren vanaf 20u30 volledig gesloten voor het publiek om zo de laatste details te regelen. 
De site zal vanaf 22u00 enkel toegankelijk zijn via de volgende ingangen:
-  Boechoutlaan - ingang A
-  Atomiumlaan - ingang B
-  Eeuwfeestlaan via de Louis Steensplein - toegang C

Aan elke ingang zullen er controles plaatsvinden. Omdat de toegang tot de site zo vlot mogelijk te laten verlopen zijn rugzakken en grote voorwerpen verboden.  
Ook glazen flessen zijn verboden op de site, net als voetzoekers en vuurwerk voor persoonlijk gebruik, zoals dit in het Politiereglement werd vastgelegd.

De organisatoren bevelen het gebruik van het openbaar vervoer aan en vanaf middernacht zullen de metro’s, trams en bussen van de MIVB dan ook gratis zijn.
Stewards zullen de passagiers van aan de metrostations naar de site van het evenement doorverwijzen.

De volgende lijnen bedienen de omgeving van het Atomium:

Heysel Heizel – metrolijn 6 (Elisabeth, laatste vertrek om 1u50)
Houba-Brugman – metrolijn 6 (Elisabeth, laatste vertrek om 1u51) 
Stade/Stadion: 

-  Tram 51 Van Haelen (laatste vertrek om 1u33)
-  Tram 93 Legrand (laatste vertrek om 1u39)
-  Noctis 18 : Station Brussel-Centraal (laatste vertrek om 1u37)

Centenaire/Eeuwfeest
-  Tram 7: Vanderkindere (laatste vertrek om 1:45) // Buyl (laatste vertrek om 253)
-  Tram 19 : Groot-Bijgaarden (laatste vertrek om 1u39)

Esplanade – Tram 3 : Churchill (laatste vertrek om 1u37)

Audioberichten worden uitgezonden in de metrostations. Het laatste vertrek wordt ook aangegeven op borden in deze metrohaltes.

VERWACHTE HINDER:
-  Metrostation Koning Boudewijn gesloten tussen 31.12 om 19u00 tot 01.01 om 08u00
-  Bus 84-88 beperkt tot Palfijn vanaf 19u00
-  Bus N18 beperkt tot Koning Boudewijnstadion (geen metro tussen Koning Boudewijnstadion en Heysel).
-  Tram 7 beperkt tot Eeuwfeest vanaf 19u00

De Noctis-bussen rijden van 00u30 tot ‘s morgens (een bus om de 30 minuten).

Via De Lijn wordt een “Feestbus” ingezet tussen Koning Boudewijn en Opwijk via Wemmel en Merchtem: 

www.delijn.be/nl/lijnen/lijn/3/962/0?datum=31-12-2017#dienstregeling

Alle informatie betreffende het openbaar vervoer in de nacht van 31 december is beschikbaar op www.stib-mivb.be

Parking C zal toegankelijk zijn vanaf de ring en/of de Romeinse Steenweg tegen betaling van € 5.

De volgende straten worden afgesloten: 
-  Esplanade/Miramar ter hoogte van de Madridlaan, gesloten van 20u30 tot 01u30  
-  Keizerin Charlottelaan ter hoogte van de Houba De Strooperlaan, gesloten van 20u30 tot 01u30  
-  Boechoutlaan ter hoogte van de Houba De Strooperlaan, gesloten van 20u30 tot 01u30  
-  Eeuwfeestlaan tussen het Belgiëplein en de Atomiumlaan, gesloten van 08u00 tot 01u30  
- Eeuwfeestlaan tussen de Atomiumlaan en het Sint-Lambertusplein, gesloten van 20u30 tot 1u30  
-  Grote Lindenlaan ter hoogte van het rondpunt Jean Offenberg, gesloten van 20u30 tot 01u30
-  Atomiumlaan ter hoogte van de Madridlaan, gesloten van 20u30 tot 01u30

SAMEN AFTELLEN, VAN OUD NAAR NIEUW!

Alle informatie over BXL2018 is beschikbaar op :
-  de website van Brussels Major Events: www.brusselsmajorevents.be/events/soiree-du-nouvel-an
-  op de FB-pagina van het evenement: www.facebook.com/brufireworks
-  op de website van de Stad Brussel: www.bruxelles.be/nouvel-an

CONTACTEN

Stad Brussel
- Maïté Van Rampelbergh, Kabinet van de Burgemeester, 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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