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VOORWOORD
Deze winter wordt wel iets heel bijzonders in Brussel.
Geuren en smaken, licht en muziek, chalets en entertainment, heerlijk
tafelen en hartverwarmende dranken nuttigen, ... Op het Winterpret-parcours
in hartje Brussel is er voor groot en klein tijdens de winter altijd wel wat te
beleven.
Dit jaar laat ons evenement Brussel van een heel andere kant zien, want
de bezoeker wordt uitgenodigd om de kerstsfeer op te snuiven via een
wandelparcours dat veel interessante plekjes kruist: van het Muntplein
tot de Vismet, voorbij de Grote Markt, de Beurs en het Sint-Katelijneplein. In
totaal nemen er zo’n 230 Brusselse handelaars deel om Brussel om te toveren
tot een magische kerststad.
De bezoeker kan niet alleen ambachtslui aan het werk zien en snuisteren in leuke
boetiekjes; hij kan zich ook helemaal uitleven in een resem kleurrijke en sensationele
attracties: het Reuzenrad, Ice Monster en
uiteraard ook de ijsbaan die in een nieuw jasje
is gestoken en het Muntplein omtovert tot een
schaatsparadijs.
In de 14e editie krijgen uiteraard ook de
buitenlandse culturen de nodige aandacht.
We denken dan in de eerste plaats aan de stad
Quebec met zijn artistieke Sneeuwbal en een
kerstmarkt vol typische producten uit het land
van de kariboes. En last but not least is er ook nog
de prachtige kerstboom die Riga aan Brussel zal
schenken en de Grote Markt met zijn duizenden
lichtjes zal doen fonkelen.
Beste mensen die houden van betovering en
betoverd worden, beste kunst- en cultuurliefhebbers, beste fijnproevers en lekkerbekken, op
28 november is het zo ver. Dan wordt de nieuwe
editie van Winterpret met het nodige geluids- en
lichtspektakel geopend!

Yvan MAYEUR
Burgemeester van Brussel
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NIEUW

Een groter parcours
De wandelroute loopt tot aan de Munt en door nieuwe straten. Op die manier wordt er voor een betere
doorstroming van de bezoekers en bij de handelaars gezorgd.

De Eregast
Dit jaar zet Winterpret de stad Quebec in de kijker. Een leuk programma en een origineel kunstwerk zullen
de bezoekers het nodige vertier brengen op het nieuwe ‘Plein van de stad Quebec’.

Een weelderige kerstboom en een nieuw geluids- en lichtspektakel op het mooiste plein ter wereld!
Een prachtige traditionele kerstboom uit Riga, de hoofdstad van Letland en de Europese culturele hoofdstad
van 2014, komt ons mooie plein opvrolijken. Prachtige kerstversieringen worden verlicht met duizenden
lichtjes en staan helemaal in de kijker dankzij een volledig nieuw licht- en geluidsspektakel van de hand van
Koert Vermeulen.

De expo ’’Giants of the Earth’’
De Beurs pakt uit met een wereldpremière en mag onderdak bieden aan een nieuwe tentoonstelling voor
het hele gezin. Reusachtige dieren laten het historische gebouw daveren op zijn grondvesten en zorgen in
het hartje van Winterpret voor veel bekijks.

Electrabel verlicht de Sint-Katelijnekerk
De vernieuwde gevel van de Sint-Katelijnekerk wordt elke avond omgetoverd tot een ijskathedraal op het
ritme van een uitzonderlijk klank- en lichtspel. Een ‘video mapping’ projectie zal de heropleving van de
kerk vieren die gekoesterd wordt door de Brusselaars.
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HET NIEUWE PARCOURS

Al sinds de eerste editie in 2001 kent dit grootse evenement in Brussel een succes zonder weerga en lokt
het elk jaar meer bezoekers naar de stad. Als antwoord op dit grote succes werd er beslist om het parcours
uit te breiden en de belangrijkste attractie, de ijsbaan, te verplaatsen. Ze staat dit jaar
dus niet meer op de ‘Vismet’, maar wel op het Muntplein, getooid met talrijke lichtjes,
geluidseffecten en vele lachende gezichten.
In de nieuwe opstelling heeft het parcours een lusvorm om zo de doorstroming
te bevorderen. Dankzij deze wijziging kunnen er ook op het plein van de Vismarkt
weer kraampjes staan, waardoor de bezoekersstroom beter kan worden verdeeld
en zodoende een betere doorstroming op de markt kan worden verzekerd.

5

3

DE EREGAST - VAN 04.12.2014 TOT 13.12.2014

In het midden van het Winterpret-parcours zet een artistiek en tegelijkertijd technologisch concept op
een originele manier de troeven van Quebec en omstreken in de kijker. Het kunstwerk staat achter de SintKatelijnekerk, waardoor het parcours van de grootste kerstmarkt van België nog groter wordt en extra animatie
krijgt. Voor de gelegenheid zal het gehucht ‘De Zwarte Toren’ worden omgedoopt tot ‘‘plein van de stad Quebec’’.
«Ik nodig de bevolking van Brussel en zelfs van heel België, alsook uit de vele toeristen uit om de warme ontvangst
van de mensen van Quebec op het Stad van Quebecplein te ontdekken,» verklaarde de burgemeester van Quebec,
M. Régis Labeaume. «Quebec is een wondermooie stad, zeer feestelijk en aantrekkelijk gedurende de winter en alle
bezoekers zullen daar een glimp van kunnen opvangen tijdens onze originele aanwezigheid op Winterpret.»

Een artistieke en technologische ‘sneeuwbal’
De aanwezigheid van Quebec in Brussel wordt belichaamd door de ‘Sneeuwbal’,
een artistiek en technologisch kunstwerk dat symbool staat voor ontsnappen,
met een knipoog naar de winter. Dit pareltje, dat speciaal voor deze gelegenheid
door Azur Créations is ontworpen, bestaat uit een scène van 4 meter doorsnede
met geïntegreerde schermen waarop beelden van artistieke liveoptredens en
projecties worden gecombineerd. Op de schermen worden continu beelden van
Quebec getoond die het rijke culture leven, de pracht van de landschappen en de
dynamische uitstraling van de stad weerspiegelen; maar ook sportevenementen
en recreatieve activiteiten die van de stad een onmisbare trekpleister maken in
de winter komen aan bod.
Rondom dit spektakel wordt een gezellig plekje gecreëerd waar de bezoekers allerlei specialiteiten van
Quebec op basis van suikerahorn kunnen proeven. Animatoren die Quebec door en door kennen en van de
stad houden, treden in interactie met het publiek op deze warme en gezellige locatie die geheel gewijd is
aan de stad Quebec.
Op 4, 5 en 6 december komt de ‘Bonhomme Carnaval’, de historische mascotte van de Carnaval van
Quebec, langs om de bezoekers op het zogenaamde Plein van de stad Quebec het nodige vertier te brengen.
Artistiek programma:
Van 04.12 tot 06.12 en van 11.12 tot 13.12.2014 vanaf 18.00 uur worden er elke avond artistieke
optredens gegeven. Het circus geeft het beste van zichzelf met luchtacrobatie van Jade-Emmanuelle
Amyot en de indrukwekkende acrobatentoer van slangenmens Karianne Hayes. Marc Lepire geeft
een demonstratie ijssculptuur. Het vokale trio Gabrielle Shonk, Marie-Catherine Bouchard en Patrick
Ouellet toont zijn muzikale talenten. Ook het live stripverhaal is van de partij. Alle artiesten gaan gekleed
in mantels van Marie Dooley, een fashiondesigner uit Quebec. Dankzij dit programma kunnen de bezoekers
kennismaken met de grote namen en de grote diversiteit aan talenten van Quebec.

Quebec, de hoofdstad van de winter
De stad Quebec levert al enkele jaren bijzonder veel inspanningen om zijn wijken en straten tijdens de
winterperiode op te vrolijken.
De culturele trekpleisters en sportevenementen in en rond de stad, zoals Carnaval de Quebec of Snowboard
Jamboree, geven Quebec in de winter een onmiskenbare aantrekkingskracht.
Een informatiekiosk nabij de Sneeuwbal informeert de bezoekers over al het moois dat Quebec als
toeristische regio te bieden heeft (4-5-6 en 11-12-13 december).
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DE GROTE MARKT DOET ONS WEGDROMEN

Een heel bijzondere kerstboom
Naast de levensgrote kerststal staat een prachtige kerstboom die dit
jaar door Riga, de hoofdstad van Letland, wordt aangeboden om zijn statuut
van Europese culturele hoofdstad van 2014 te vieren. In dat kader werd er een
partnerschap aangegaan met Brussel om deze culturele titel van Hoofdstad van
Europa nog meer in de verf te zetten.
Deze prachtige kerstboom met ‘eco-cutting’-label is 22 meter hoog en dus een van de hoogste kerstbomen
die ooit op de Grote Markt heeft gestaan! Hij zal worden gekapt op 14 november en komt omstreeks 6.00
uur op de Grote Markt aan met uitzonderlijk vervoer. Daarna wordt hij opgezet en versierd, een heel delicate
en spectaculaire aangelegenheid.
De legende leert ons dat het versieren van de kerstboom
een traditie is die meer dan 500 jaar geleden in Riga is
ontstaan! En daarom is het ook Riga die deze naaldboom mag
omtoveren tot een prachtige en sprookjesachtige kerstboom
op het mooiste plein ter wereld.

Een onvergetelijk geluids- en lichtspektakel
De nieuwe verlichting op de Grote Markt, die in 2013 is
ingehuldigd, zal zich van haar beste kant laten zien tijdens
een bijzonder geluids- en lichtspektakel dat is ontworpen
door een van de bekendste lichtdesigners ter wereld: Koert Vermeulen. Zijn Brussels designbureau, ACT
lighting design, dat in 1995 is opgericht, staat overal ter wereld bekend om de kwaliteit van zijn creaties.
Koert Vermeulen neemt de bestellingen voor het blijvende kunstwerk voor zijn rekening: 1.600 rails en
led-spots die de Grote Markt, een door UNESCO bekroond architecturaal erfgoed, in de spotlights zullen
zetten met een impressionistisch spektakel waarin alle seizoenen en Kerstmis in volle glorie de revue
zullen passeren.
Seasons – Impressionistisch verloop van de seizoenen
Elk jaar opnieuw, wanneer de Grote Markt van Brussel bezaaid is met bladeren in allerlei herfsttinten en
een herfstwind ze laat rondfladderen, komt de winter langzaam dichterbij en krijgen we zin in Kerstmis. Een
mengeling van beelden, gevoelens, geuren en kleuren, ... begeleiden ons doorheen deze periode van het jaar.
Goudkleurige pailletten fonkelen en dompelen onze stad onder in een betoverend lichtspel. Kerstbomen,
de koningen van het bos, veroveren in grote getale de stad. Rood, goud en wit spatten in kleine,
impressionistische vlekjes uiteen voor onze ogen. Het borrelt van leven in de stad. De tijd
verstrijkt in het ritme van de adventskalender. We tellen de dagen af tot we de cadeautjes
onder de kerstboom mogen openen. De gevels op de Grote Markt komen tot leven en laten
een hele resem indrukken op ons netvlies achter, elke dag opnieuw, tot het einde van de
feestdagen. Van het einde van de herfst tot tweede kerstdag. Een programma boordevol
ritme en kleurenpracht.
Koert Vermeulen richtte ACT lighting design in 1995 op in Brussel. Dit bureau is gespecialiseerd in lichtdesign voor architecturale doeleinden, evenementen en kunstwerken.
Het bureau staat gekend om zijn grote creaties en lichtscenografieën voor festivals,
concerten, openingsceremonies, spektakels, modedefilés, theatervoorstellingen en
attractieparken.
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Sinds 1998 is hij ook in de architecturale verlichting actief:
openbare gebouwen, historische sites, winkelcentra,
tentoonstellingen en musea. Een blik op zijn belangrijkste werken:
de feestelijke verlichting voor ‘Tree Rings’ op de Champs-Elysées
in Parijs (2011-2014) in samenwerking met Marcos Vinals Bassols;
met Franco Dragone werkte hij aan het blijvende Las Vegas-spektakel ‘Le Rêve’ (De
Droom); het licht- en multimediaconcept voor openings- en afsluitingsceremonies
van de Jeugd Olympische Spelen in Singapore (JOS); in zijn laatste creatie ‘Neopter’,
in samenwerking met Puy du Fou International, zien we een ongekende combinatie van
drones en showelementen.
Meer informatie op www.actlightingdesign.com
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GIANTS OF THE EARTH, DE REUZEN DER AARDE NEMEN DE BEURS OVER!

Vanaf 20 november tot 4 januari gaat er in het Beursgebouw een nieuwe expo door voor
kinderen en gezinnen: Giants of the Earth. Giants of the Earth is van de hand van hetzelfde team
dat in 2013 Dino World op poten zette in Brussels Expo. Het laat de vloer van het Beursgebouw
daveren onder het gewicht, de geluiden en de bewegingen van 30 gigantische dieren. Van het tijdperk
van de dino’s over de ijstijd tot nu: u ontmoet er de dieren en hun wonderbaarlijke diversiteit.

Een reis doorheen de tijd voor het hele gezin
Giants of the Earth is een expo die tegelijk spectaculair en leerrijk is voor het hele gezin. Tijdens deze expo
ontdekt u dinosauriërs, wilde beesten uit de ijstijd en grote dieren van nu.

30 bewegende dieren
U ontdekt een dertigtal animatronics die bewegen en geluid maken, voor
een ervaring die zo waarheidsgetrouw mogelijk is. Bovendien kunnen de
kinderen in de interactieve zone nog dichter bij hun favoriete dieren komen!
‘Giants of the Earth’ maakt deel uit van Winterpret en beide kunnen
uitstekend worden gecombineerd.
Ontdek deze nieuwe expo en maak van de gelegenheid gebruik om ook
eens door het feeërieke stadscentrum te kuieren.
Openingsuren
Elke dag vanaf donderdag 20 november tot zondag 4 januari, van 10.00 tot 18.00 u.
Op vrijdag, zaterdag en tijdens de schoolvakantie: van 10.00 tot 20.00 u.*
Behalve op 24.12, 25.12, 31.12 en 01.01: van 10.00 tot 18.00 u.
Tickets en tarieven
Kinderen (van 2 tot 12 jaar): € 10
Volwassenen (vanaf 13 jaar): € 12
Familieticket (4 pers. - max. 2 volwassenen): € 35
Groepen (vanaf 20 pers.) en scholen (vanaf 10
kinderen): prijs op aanvraag
Er geldt een speciale prijs voor toegang tot de schaatsbaan (1 uur) in combinatie
met een ticket voor de expo ‘Giants of the Earth’:
- kinderen tot 12 jaar: € 12 in plaats van € 15
- volwassenen (vanaf 13 jaar): € 15 in plaats van € 19
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DRIE TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN OP HET WINTERPRET-PARCOURS
La Bellonne doorbreekt de muur!
Deze winter brengt La Bellonne een nieuwe versie van de show ‘La Bellonne doorbreekt de muur’. Dit jaar
kunnen de bezoekers ongekende werken bezichtigen onder het thema: Verborgen schat. Opnieuw kreeg het
artistieke programma vorm doordat La Bellone zijn tentoonstellingsruimte openstelt voor artiesten die in
erkende instellingen niet altijd de ruimte krijgen om hun talenten te laten zien. La Bellone wil de bezoekers dus
echt verrassen met een waaier aan vaak nog verborgen talenten binnen hedendaagse en andere disciplines:
kunstwerken, tekeningen, videomapping, ... Omdat de organisatoren met deze tentoonstelling verder wilden
gaan dan puur exposeren, hebben ze de artistieke projecten in een ludiek parcours ondergebracht dat is
geïnspireerd op de sfeer die Winterpret uitstraalt. En tot slot wordt het evenement opgevrolijkt door diverse
activiteiten: concerten, spektakels en workshops. Een event in hartje winter en tussen de eindejaarsfeesten
dat ijskoningen en -koninginnen zal doen smelten.
La Bellonne doorbreekt de Muur - Op zoek naar de Verborgen schat.
Tentoonstelling van vrijdag 19.12.2014 tot 03.01.2015 - Vernissage op donderdag 18.12.2014
Vlaanderenstraat 48, 1000 Brussel
Contactgegevens - info@labellonefaitlemur.be - Yamina El Atlassi, Olivier Goldstein, Barbara Coeckelberghs

Tentoonstelling Emilio LÓPEZ-MENCHERO – Esther FERRER
CENTRALE for contemporary art – 04.12.2014 - 04.01.2015
De eerste monografische tentoonstelling van een Brussels kunstenaar met
meerdere facetten die zich in de stad onderscheidt met zijn performances en
stedelijke integraties.
Emilio López-MENCHERO is de dialoog aangegaan met een internationaal
befaamde kunstenares, Esther FERRER, pionier in de performatieve kunst.
Ze werken samen rond thema’s zoals identiteit en lichamelijkheid.
Een buitengewone tentoonstelling van twee Spaanse kunstenaars voor wie kunst
politiek is, in die zin dat het gaat om de plaats van de vrijheid ten opzichte van
allerhande dictaten.
CENTRALE for contemporary art - Sint-Katelijneplein 44, 1000 Brussel
Van woensdag tot zondag - van 10.30 - 18.00 u
Volwassenen: € 5
Info: www.centrale-art.be

Mister Emma Art Loft
Dit jaar viert de website misteremma.com zijn 10e verjaardag. Om dit te vieren, is
Mister Emma tot 4 januari te bezichtigen in het Muntcentrum. Hij creëert er een
uniek en ongekend universum dat geheel past binnen het festiviteitenprogramma
rondom het eindejaar.
Op een oppervlak van zo’n 1.000 m² nodigt de Belgische blogger u uit in zijn appartement
(!) en zijn kunstenaarsatelier. De bezoekers komen terecht op een beurs waar diverse culturele
spelers een stand hebben: platenmaatschappijen, designers, stylisten, schilders, fotografen uit binnen- en
buitenland, uitgeverijen, enz.
Alle culturele spelers organiseren op hun stand activiteiten of houden de hele stand vrij voor
tentoonstellingen, filmvoorstellingen, showcases, spektakels en zelfs meet&greets met artiesten.
Meer dan 30 ‘happenings’ staan op de agenda.
9

Naast deze tijdelijke events zijn er ook permanente tentoonstellingen. Hier worden ook schilderworkshops
onder de hoede van kunstenaar Dessval georganiseerd en artistieke afterworkparty’s onder leiding van dj
Fady One (Zukunft, PiKniK Elektronik) en zijn genodigden.
Het volledige programma is beschikbaar op misteremma.com.
Info: van 05.11.2014 tot 04.01.2015 in het Muntcentrum, 1000 Brussel.
Emma Loft: Wolvengracht 5 - Kunstenaarsatelier: Anspachlaan 8
Openingstijden: van 13.00 - 18.00 uur - Tijdens optredens ook ‘s nachts open (zie programma).
Gesloten op zondag.
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In 2013 woonden er ongeveer 150.000 mensen de fantastische
Kerstparade van RTL bij.
Door die massale opkomst zal de Kerstparade van RTL op zondag 14
december het centrum van Brussel opnieuw verlichten; uiteraard in een
feestelijke en vrolijke sfeer.
De Kerstparade is een feeëriek spektakel voor het hele gezin. Het concept
is uniek: kleurrijk versierde praalwagens met begeleidende muziek en
een honderdtal figuranten.
De parade wordt voorafgegaan door een reclamestoet waarin duizenden
geschenken te grabbel worden gegooid.
Alle bekende gezichten van RTL zijn uiteraard van de partij!
Timing: 18.00 - 20.00 u.
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DE HANDEL IN HET LICHT

Eindejaarsverlichting is veel meer dan anekdotische
en ludieke verlichting, ze draagt daadwerkelijk bij tot de
meerwaarde en de dynamiek van de winkelstraten.
Gezien het grote succes van de eerste editie De Handel in
het licht werd dit concept uitgebreid naar nieuwe winkelgebieden in
het stadscentrum.
Dit jaar gaat de stad Brussel helemaal voor nieuwe verlichting, maar
in de eerste plaats wil de stad inzetten op de conformering van
alle elektrische installaties in alle hoofd- en zijstraten van
de stad, iets wat tot op heden niet het geval was.
De Handel in het Licht geeft aan een evenement zoals
Winterpret de mogelijkheid om op harmonieuze wijze
in een bestaand handelsnetwerk te worden
opgenomen door alle aangrenzende
straten in het project te betrekken.
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VERLICHTE KERKEN

De Electrabel Nachten - De ijskathedraal
Electrabel en Winterpret bundelen hun krachten om het publiek een van de mooiste afspraken van
dit eindejaar te bieden. Op het Sint-Katelijneplein, een prachtig plein dat gekoesterd wordt door de
Brusselaars, verandert een betoverende wervelwind de kerk in een ijskathedraal. De Sint-Katelijnekerk
is een prachtig gebouw dat in de XIXde eeuw ontworpen werd door Joseph Poelaert en waarvan de
westelijke gevel in de afgelopen jaren uitzonderlijke restauratiewerken heeft ondergaan. Het resultaat
is verrassend en licht. De hoofdingang is opnieuw wit
dankzij de witte, gereinigde en gerestaureerde stenen.
Deze trekpleister voor het Brusselse toerisme is vanaf nu
een droomachtergrond voor een imposant spektakel met
videoprojectie.
Elke avond, bij het vallen van de nacht, verlicht een ijsfee
met haar toverkracht de gevel van de kerk en vormt die zo
om in een gigantische ijskathedraal. Tijdens een opeenvolging
van fonkelende taferelen speelt de fee met de architectuur
en creëert ze haar met ijsbloemen bedekt universum. Ze
fladdert rond tussen de sneeuwkristallen, de geschenken en
de kinderdromen. Tijdens dit videomappingspektakel wordt
de architectuur gelouterd met behulp van indrukwekkende
speciale effecten in 3D.
Een spektakel dat ontwikkeld werd door Starloops en
uitgevoerd door François Presser, met de steun van Electrabel.
Daarnaast is klein en groot welkom in een fantastische lichtiglo
aan de voet van de Sint-Katelijnekerk om er groepsfoto’s te
maken en deze leuke en dromerige momenten vast te leggen
voor kerst.
Mis de ‘Electrabel Nachten’ op het Sint-Katelijneplein niet.
Info:
De Electrabel Nachten - De ijskathedraal: elke avond, van 18.00 tot 22.00 u. (om de 30 minuten).
De Iglo - fotoanimatie: van woensdag tot zondag: van 16.00 tot 22.00 u.

Saint-Nicolight – VideoMapping spektakel op de Sint-Niklaaskerk
De gevel van de Sint-Niklaaskerk staat bol van de verhalen en is een wereld van verbeelding
an sich. De kunstenaars putten uit de architectuur, de mythes, de kindertijd, de geschiedenis
en de volkse cultuur rond Sint-Niklaas om dit alles grafisch te hertalen met de techniek
van de videomapping. Het werd een origineel spel van beelden op maat dat deze
gerenoveerde parel van de Brusselse architectuur sublimeert met spectaculaire
visual effects.
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KERSTMARKT

Met een traject van meer dan 2,5 km is de kerstmarkt van Brussel ongetwijfeld een van de origineelste
kerstmarkten van Europa.
De grootste innovatie van deze 14e editie is de uitbreiding van het parcours. Hiervoor moest het volledige
opstellingsplan worden omgegooid, wat een directe impact heeft op het aantal deelnemers: dit jaar
zullen er zo’n 230 handelaars deelnemen aan Winterpret. Ze is door de
vereniging ‘Best European Destination’ uitgeroepen tot de op twee na
beste kerstmarkt van Europa en biedt een perfecte mengeling tussen
traditie en moderniteit. Kraampjes, chalets, attracties, animaties en
terrasjes vormen samen een parcours met een wel heel uniek karakter
in het hartje van onze hoofdstad. Een parcours dat de bezoekers ook de
mogelijkheid biedt om de winterse charmes van Brussel te (her)ontdekken,
de gastvrijheid van de bewoners te ervaren en talrijke seizoensgebonden
tradities uit allerlei landen en culturen van dichtbij te beleven.
Je kan er specialiteiten en verfijnde gerechten proeven en souvenirs en
kerstgeschenken buit maken.

Zo smaakt Zwitserland
Een nieuwtje om van te smullen! Opnieuw krijgen we
allerlei verrukkelijke specialiteiten en producten van
Zwitserse bodem voorgeschoteld in de Zwitserse
chalet.
Met zijn 115 zitplaatsen op de Vismet is dit gebouw
een van de troeven van Winterpret. Naast traditionele
fondues en racletten komen er dit jaar ook andere
specialiteiten op tafel, met bijpassende, befaamde wijnen
van Lavaux en Fendant.
Sommige gerechten zijn ook als meeneemschotels verkrijgbaar.

Sint-Katelijneplein
De chalets op het Sint-Katelijneplein bieden allerlei lekkernijen: gesmoorde zalm, Belgische wafels, Letse
specialiteiten, ... Een ander smulhoekje op de kerstmarkt. Eentje om niet te missen!

Het ‘Plein van de stad Quebec’
Dit jaar wordt de achterkant van de Sint-Katelijnekerk ingenomen door de Eregast: de stad Quebec. Rondom
het ‘Sneeuwbal’-kunstwerk worden typische producten van Quebec aangeboden met een bijzonder accent
op gerechten op basis van suikerahorn.

Een nieuw jasje voor de terrassen
Het grote succes van de overdekte gemeenschappelijke terrassen in 2013 heeft de organisatoren ertoe
aangezet om dit idee voort te zetten zodat de bezoekers weer terecht kunnen in beschermde, aangeklede,
verlichte en verwarmde zones. De gasten kunnen zich dus rustig neervlijen, ver weg van de grote massa,
waardoor de doorstroming op het parcours wordt bevorderd.
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Chalets in de Paul Devauxstraat en op het Muntplein
De Paul Devauxstraat, die de verbinding vormt tussen de Beurs
en het Sint-Katelijneplein, neemt ook op het parcours een
belangrijke plaats in en herbergt dit jaar diverse winkeltjes met
artisanale producten.
En omdat na inspanning ontspanning volgt, staan er een tiental chalets langs de
ijsbaan op het Muntplein. Hier kunnen de sportievelingen en hun gezelschap zich
tegoed doen aan een hapje en een drankje of zich laten verleiden tot de aankoop
van kerstspulletjes.

Kwaliteitslabel
Sinds er in 2013 een label wordt toegekend aan artisanale stielmannen, is het aantal handelaars met zo’n
label dit jaar verdubbeld. Dit geeft duidelijk aan dat de organisatoren meer kwaliteit en diversiteit op het
parcours willen.
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DE GROTE KLASSIEKERS, MET EEN NIEUWIGHEIDJE!

De schaatsbaan in een nieuw kleedje!
Dit jaar staat de schaatsbaan van Winterpret op het Muntplein waar kleine en grote sportievelingen
verwelkomd worden in het nieuwe, feeërieke decor. Alles wordt omringd door bekwame animatoren die
een handje helpen bij het schaatsen.
Er is ook heel wat andere animatie voorzien: dj-sets,
demonstratie ijshockey, dansspektakel, freestyle ...
Timing: elke dag van 11.00 tot 22.00 u.
(laatste toegang om 21.00 u.)
Tarieven: Kinderen van 6 tot en met 12 jaar: € 5 / uur.
Volwassenen vanaf 13 jaar: € 7 / uur.
De huurprijs voor de schaatsen zit in de prijs inbegrepen.
Het 55 meter hoge Reuzenrad biedt een adembenemend
uitzicht over het betoverend verlichte Winterpret en het
feestelijk uitgedoste Brussel.

De draaimolens van Andréa, met de sprookjesachtige personages, voeren de passagiers mee op een
betoverende en magische reis.

De Slalom, een glijbaan waar de kleintjes gek op zijn ... En niet enkel de kleintjes!
Het Ice Monster, het enige Europese exemplaar van de zeven versies die er in de
wereld bestaan, is ontworpen door een Amerikaans bedrijf dat ook de decors
maakte voor grote Hollywood-producties zoals ‘Lord of the Rings’ of ‘Harry
Potter’. De 45 meter lange dinosaurus heeft een gulzige eetlust! Hij slokt
klein en groot op voor een 15 minuten durende wandeling, angstaanjagend
en leerzaam tegelijk, met klank-, licht-, laser- en windeffecten. Laat je
verslinden door dit unieke monster!
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SPROOKJESACHTIGE ONTMOETINGEN

Een betoverende opening
Voor de inhuldiging van Winterpret hebben de
organisatoren dit jaar een sprookjesachtige avond in gedachten
met een groots lichtspektakel. Bij het vallen van de nacht, op vrijdag
28 november om 18.00 uur, zal de Grote Markt worden verlicht met
duizenden lichtjes om zo de avond van de inhuldiging stralend in te zetten.
Het nieuwe geluids- en lichtspektakel zal het mooiste plein ter wereld
en zijn traditionele kerstboom doen schitteren. Het broeivat vol winterse
passies gaat nog door met een optocht van fantasielichtkunstenaars
die het publiek met de magie van Winterpret helemaal in vervoering zal
weten te brengen. Tijdens de paradetocht doorheen de verlichte steegjes
huldigt deze stoet elke belangrijke plaats van de kerstmarkt in: de Beurs
en zijn nieuwe tentoonstelling, de nieuwe ijsbaan op het Muntplein mét
een verrassing, de licht- en geluidsshow op de Sint-Katelijnekerk en de
apotheose voor het Reuzenrad. Een schitterende avond die de charme
van Winterpret geheel tot zijn recht laat komen.
Vrijdag 28 november om 18.00 uur op de Grote Markt.

Muzikale zaterdagen
Muziek weerklinkt overal tijdens Winterpret. Naast sfeervolle kwaliteitsmuziek op de kerstmarkt zijn
er ook liveoptredens. Elke zaterdag zorgen koren en muziekensembles met hun gevarieerde repertoire
als troubadours voor de nodige warmte op het parcours én in de harten van de bezoekers: het Chorale
Polyfolies, de Magic Christmas Jazz Band, de Tijuana Dixie Dan Band, de Southern Brussels Concert
Band, de Brussels American Choir en nog vele andere. Zweef elke zaterdag mee op de muzikale tonen
van Winterpret en geniet van de aangename jazzmuziek, speciale koorzangen, New Orleans-muziek,
kerstliederen en jachthoorngeschal. Tijdstippen, data en plaatsen: te bevestigen.

Concertini op de ijsbaan
In de magische Grote Foyer geeft de Munt elke vrijdagmiddag ‘concertini’: 45 minuten kamermuziek die
aansluit op de hoofdlijnen van de opera-, concert- en recitalprogrammering van het seizoen. Samen met
de Koninklijke Muntschouwburg presenteert Winterpret live concertini op het Muntplein en op de ijsbaan.
Of u nu houdt van kamermuziek of niet, mis deze prachtige lunchconcerten in het intieme salon van de
Grote Foyer niet of pik al schaatsend een vleugje muziek mee!

De traditie Make-A-Wish
De vereniging Make-A-Wish Belgium South vervult de wensen van ernstig zieke kinderen
die niet lang meer te leven hebben, om hen zo weer nieuwe hoop, kracht en plezier in het
leven te geven. Geheel volgens de traditie en aan de vooravond van de 25e verjaardag staat
Make-A-Wish aan de voet van de indrukwekkende kerstboom op de Grote Markt.
Op 20 en 21 december kunt u er een magische ster kopen waarop u een van uw wensen, dromen of
verlangens kan neerpennen. Dankzij uw vrijgevigheid wordt u kerstman en maakt u de droom waar
van een van deze prinsjes of prinsesjes voor wie het leven geen cadeau is. Een ster die hen zal helpen
door te zetten en hen een hart onder de riem steekt om de behandelingen vol goede moed te doorstaan!
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Aidspreventie
De Franstalige organisatie La Plate-Forme Prévention Sida en haar partners bundelen ter
gelegenheid van de Wereldaidsdag, die plaatsvindt op 1 december, nogmaals hun krachten.
Op zaterdag 29 november worden er tijdens Winterpret rode lintjes en condooms uitgedeeld.
We mogen immers niet vergeten dat ondanks onze strijd tegen aids deze ziekte nog steeds slachtoffers
maakt: in België worden er elke dag meer dan 3 personen seropositief verklaard en veel seropositieve
personen worden in het dagelijkse leven nog steeds geconfronteerd met discriminatie.
Draag het rode lintje ter herinnering aan de strijd tegen aids en ter ere van de personen die leven met HIV.
Meer informatie hierover vindt u op La Plate-Forme Prévention Sida: www.preventionsida.org - 02 733 72 99.

Het Bal van de Grote Markt - vrijdag 19.12
Op gracieuze wijze tonen honderden koppels van alle niveaus hun danspassen en zweven ze over de
kasseien van de Grote Markt op de tonen van de allermooiste walsen.
Op vrijdag 19 december om 20.00 uur worden er twee ‘straatwalsen’ georganiseerd in samenwerking met
het Belgian Waltz Comittee, afgewisseld met een geluids- en lichtspektakel.
Dus: walsliefhebbers van alle niveaus, begeef u snel naar de dansvloer en beleef met z’n
allen dat gelukzalige moment van ontspanning, samenhorigheid en plezier.
20.00 - 20.15 u.: eerste wals
20.30 - 20.45 u.: tweede wals
Er is geen dresscode maar wij raden de dames wel aan zich warm te kleden en een
lange, wijde rok of jurk te dragen.
Contactpersoon: Raphaël de Witte - 0472/91.75.38
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PRET VOOR UKJES		

« Het kind in beweging » - Steunpunt Het Jonge Kind
Circusmotoriek, massage, yoga, bodypainting,… zoveel te beleven, te ontdekken, te ervaren.
In het kader van Winterpret stellen wij u ‘Pret voor ukjes’ voor: namiddagactiviteiten voor gezinnen met
kinderen van 0 tot 6 jaar onder begeleiding van
professionals.
Activiteit
Door
Datum
Tijdens die momenten willen we uw kinderen nieuwe
Professionelen van het
:
Steunpunt Het Jonge Kind Woensdag 3 december
ervaringen laten opdoen en uitwisseling mogelijk Inhuldiging
Circomotoriek
en een circusartiest
maken tussen de verschillende gezinnen die aanwezig
Familie muziek
Muzikale Jeugd
Zaterdag 6 december
zijn in het Steunpunt Het Jonge Kind.
In deze ruimte is er plaats om uw baby te verschonen, Schilderen met handen Kunstschilder Laurent
Zondag 7 december
en voeten
zijn flesje op te warmen of hem te voeden.
Professionelen van het
Woensdag 10 december
Aarzel dus niet om ons een bezoekje te Spelen met papier
Steunpunt Het Jonge Kind
brengen en te genieten van een moment Babymassage
Vinciane Sury
Zaterdag 13 december
van warmte.
Om de kwaliteit van onze activiteiten in
een ontspannen sfeer te garanderen,
vragen wij om vooraf in te schrijven bij
de dienst Steunpunt Het Jonge Kind
van de stad Brussel.

Gravelinestheater

Het team van Gravelines
crèche

Zondag 14 december

Spelen en onverwachte
objecten

Professionelen van het
Steunpunt Het Jonge Kind

Woensdag 16 december

Concert Ici Baba

Muzikale Jeugd

Zaterdag 20 december

Yoga en Relaxatie

Françoise Van Malleghem

Zondag 21 december

Info en reserveringen: 02 279 36 32 _ petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Steunpunt Jong Kind, Sint-Katelijneplein 17-18, 1000 Brussel
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MOBILITEIT/PBM

Een mobiliteitsplan dat ook echt werkt!
De stad Brussel herhaalt, in samenwerking met de MIVB, Interparking en Leonidas, het
mooie initiatief dat vorig jaar de doorstroming van het verkeer in het centrum van de
hoofdstad gedurende de periode van Winterpret aanzienlijk verbeterde.
Voor de bezoekers zijn er drie parkings: Interparking Kunst-Wet, overstapparkings Delta
en Stalle (gratis).
Elke partij draagt actief zijn steentje bij tot een efficiënte toegankelijkheid van Winterpret
voor de bezoekers.
De MIVB geeft voor heen-en-terugtickets van en naar Winterpret en Interparking met het
openbaar vervoer, een interessante korting. Dankzij Leonidas kunnen de bezoekers een lekkere
chocomelk drinken in de chalet van onze nationale chocolatier die zich bevindt op de Vismet.
Een steward in de kleuren van het evenement staat aan de uitgang van elke parking klaar om de
bezoekers de nodige inlichtingen te geven over hoe ze het gemakkelijkst bij Winterpret kunnen komen.
• Sint-Katelijne: Metro
• Beurs: Tram

en

- na 20 u : Tram

evenals bus

PBM, een groep mensen om even bij stil te staan
De stad Brussel doet er alles aan om ook personen met beperkte mobiliteit een zo’n goed mogelijke
toegang tot de volledige site van Winterpret te verschaffen.
Vanaf de ingang aan de Vismet (Sint-Katelijnekerk) tot aan het Reuzenrad liggen er tapijten uitgerold en
aan het Reuzenrad wordt er nog een extra invalidentoilet geplaatst (naast diegene die in het midden van de
Vismet is opgesteld).
Het Muntplein, waar de schaatsbaan komt te liggen, zal ook gemakkelijk toegankelijk zijn via het
metrostation Brouckère en de parking Ecuyer, die beide voorzien zijn van een lift.
Over het hele parcours worden houten vloeren aangelegd om het parcours rolstoelvriendelijker te maken.
Op hoogte verstelbare tafels langs het parcours zorgen ervoor dat ook mindervaliden even een rustmomentje
kunnen inlassen of een warme chocomelk drinken.
Rondom de Brandhoutkaai zijn speciale parkeerplaatsen voor mindervaliden voorzien.
Wij raden personen met beperkte mobiliteit die naar Winterpret willen aan het openbaar vervoer te nemen
en uit te stappen aan de metrohalte Sint-Katelijne (lijn 1 en 5) omdat deze halte is uitgerust met liften.
Interparking Ecuyer en Munt hebben allebei parkeerplaatsen voor mindervaliden en zijn ook voorzien van
liften. Opgelet: vanaf deze parkings is er voor hen geen
specifiek parcours naar de Vismet aangelegd.
Voor meer gedetailleerde informatie, ga naar:
www.winterpret.be.
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PRAKTISCHE INFO

Timing : Van maandag tot en met vrijdag: van 12.00 tot 22.00 u.
Zaterdag en zondag: van 11.00 tot 22.00 u.
Uitgezonderd:
Woensdag 24.12 en 31.12: van 12.00 tot 18.00 u.
Donderdag 25.12 en 01.01: van 13.00 tot 22.00 u.
Route: zie paragraaf ‘Mobiliteit’
Alle info is beschikbaar op de site www.winterpret.be
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PLACE « VILLE DE QUÉBEC »
« STAD QUEBEC » PLEIN
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Grote Markt

Invité d’honneur: Ville de Québec
Eregast: Stad Quebec
Guest of honor : City of Quebec
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GRAND-PLACE
GROTE MARKT

Patinoire
Schaatsbaan
Skating rink

Albertine(a)

Gare Centrale
Centraal Station

