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De Vaux-Hall in het Warandepark opent opnieuw zijn 

deuren 

Brussel, 30 juni – Na 5 jaar van nauwkeurige restauratiewerken zet de Stad Brussel de 

deuren van de Vaux-Hall in het Warandepark wagenwijd open. Deze oude 

ontspanningsplek van de 20e eeuw bevindt zich pal achter het Koninklijke Parktheater. 

Met zijn teruggevonden glans van weleer vindt deze locatie in open lucht zijn 

oorspronkelijke functie terug door een nieuwe culturele plaats te worden. Zijn openbare 

inhuldiging zal doorgaan op vrijdag aanstaande om 19 uur in aanwezigheid van Karine 

Lalieux, Schepen van Cultuur en Geoffroy Coomans de Brachène, Schepen van Stedenbouw 

en Erfgoed. Zijn  culturele programmatie  « Vaux-Hall Summer », die volledig gratis is, start 

vanaf 1 juli. 

Lange tijd gesloten voor het publiek en verwaarloosd, vindt deze erfgoedparel zijn glans 

terug na 5 jaar restauratiewerken door het departement Erfgoed en Stedenbouw van de 

Stad Brussel (citation Coomans). Na de werken heeft het College beslist om de 

oorspronkelijke functie terug te geven door het aan de cultuur op te dragen. « Voor de 

samenstelling van de programmatie werd er beroep gedaan op de culturele operatoren. 

Gezien de omvang van de taak heeft de winnaar zich echter onthouden. De dienst Cultuur 

heeft dus 3 andere Brusselse tussenpersonen aangesproken om voor deze zomer een 

familiale en plaatsvriendelijke programmatie op te stellen » legt Karine Lalieux uit. De 

programmatie « Vaux-Hall Summer » werd samengesteld in samenwerking met Expression 

Latina Dance Company, de vzw Un Soir… Un Grain en het Brussels Games Festival. Zij zullen 

het publiek verwelkomen, ieder weekend tot en met 20 augustus, met activiteiten die 

volledig gratis zijn : initiatie tot latino dansen (16u tot 17u), thé dansant met DJ (17u tot 21u) 

en voorstellingen van kortfilms (22u tot middernacht) op zaterdag en spelletjes op zondag 

(13u tot 18u). « De Stad Brussel zet zo zijn wil verder om de Brusselse kunstenaars en 

artiesten te ondersteunen en de Cultuur, onder al haar vormen, toegankelijk te maken voor 

iedereen » voegt Karine Lalieux toe.  

Openbare inhuldiging op 30 juni om 19 u : optredens, animaties (silhouettist, beauty 

corner, photo booth, pop up danse) en een feestelijke retrosfeer.  

Bijkomende informatie op www.brussel.be/vaux-hallsummer en het volledige programma in 

bijlage.  

 

http://www.brussel.be/vaux-hallsummer
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Perscontacten  

Schepenambt van Cultuur - Audrey Poels – audrey.poels@brucity.be – 0485 57 09 98 

Schepenambt van Stedenbouw en Erfgoed - Aline Glaudot – aline.glaudot@brucity.be – 02 

279 45 05  
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