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VOORWOORD
De cultuur herleeft, wij ook!

Het is zomer! Eindelijk kunnen we weer genieten van wat ons verbindt en wat we zo 
gemist hebben: cultuur … 

In 2021 heeft de gezondheidscrisis veel sectoren verder verzwakt, niet in het minst de 
cultuur- en evenementensector. In deze moeilijke context schaart de Stad Brussel zich 
achter de culturele podia, artiesten en podiumtechnici. Het zijn immers deze mensen 
die onze stad doen schitteren. 

Dankzij de collectieve inspanningen om de pandemie te bestrijden, kunnen we 
geleidelijk weer beginnen dromen van een rijk cultureel leven. Daarbij houden we één 
doel voor ogen: cultuur verspreiden waar mogelijk! 

HELLO SUMMER 2021 heeft de ambitie om back to basics te gaan, om ons het recht 
op amusement, muziek, kunst en film terug te geven. Feestelijke, culturele en creatieve 
activiteiten duiken overal op en palmen de hele stad in, een hele zomer lang: op 
straathoeken en in wijken, op iconische plekken in de stad, in theaters, op terrassen en 
pleinen.

Vanaf midden juni brengen we Belgisch cultuurtalent voor het voetlicht en kan de 
zomer niet meer stuk. Mis die Brusselse zomer niet, of je hier nu woont of gewoon een 
bezoek brengt. Het doorzettingsvermogen en de energie waarmee de betrokkenen de 
belofte van HELLO SUMMER waarmaken, verdient alle lof. Editie 2021 zou niet mogelijk 
zijn geweest zonder de grote inzet van onze artiesten en hun verlangen om ons te 
laten dromen met een steeds gedurfder en gevarieerder allesomvattend programma!

Ik kan niet wachten om jullie weer te zien, want ook deze zomer komt de cultuur weer 
naar ons toe. Ze palmt de straten van onze stad in en vindt weerklank in ons doen en 
laten. Wij wilden HELLO SUMMER zo dicht mogelijk bij de Brusselse inwoners brengen, 
zodat iedereen ervan kan genieten en er zich mee kan vereenzelvigen. Daarnaast 
willen we Brussel ook buiten zijn grenzen laten schitteren en de status van onze mooie 
hoofdstad als belangrijk cultureel centrum bevestigen.

Ik wil de verschillende diensten van de Stad Brussel van harte bedanken. Zij hebben eens 
te meer opmerkelijk werk geleverd in onzekere omstandigheden, met inachtneming 
van de gezondheidsvoorschriften. Het is dankzij hen dat wij jullie een ambitieus en 
verbindend zomerprogramma kunnen voorstellen.

De zomer van 2021 wordt stralend en gezellig! 

  

Delphine Houba, 
schepen van Cultuur,
toerisme en grote evenementen



1. HELLO SUMMER 2021,
VOLOP ZOMERSE ACTIVITEITEN!
Eindelijk blijkt uit de indicatoren dat de gezondheidssituatie beduidend verbetert.

De Stad Brussel acht de tijd daarom rijp om de zomer in te luiden voor haar inwoners 
met een feestelijk aanbod van activiteiten, met de nodige creativiteit en een beetje 
durf.

Op verschillende plaatsen in de stad zal een brede waaier van activiteiten worden 
aangeboden, het merendeel gratis en gericht op een breed publiek, net zo divers als 
onze stad zelf.

Het belooft een gevarieerd en kwalitatief hoogstaand programma te worden, 
aangepast aan telkens een andere context en omgeving. Het werd met zorg 
samengesteld door de verschillende organisaties van de Stad Brussel om (samen) 
te genieten, gezellige momenten te delen en zorg te dragen voor jezelf en voor de 
anderen.
Vanuit die optiek werken de dienst Cultuur van de Stad Brussel, Prosport en 
Brussels Major Events hand in hand met verenigingen, buurthuizen, culturele centra, 
sportclubs, jeugd- en gemeenschapshuizen, buurtverenigingen, enz. 

Het is de bedoeling onze inwoners en bezoekers een moment van ontspanning te 
bieden als dank voor hun maandenlange inspanningen. Met de inzet van het talent 
van onze artiesten en organisaties, onze verenigingen en de burgers zelf, wil de Stad 
ook de handelaars en de evenementensector ondersteunen, die een zeer moeilijke 
periode hebben doorgemaakt sinds het begin van de lockdown.

Onze hoofdstad verandert voortdurend, bruisend van nieuwe initiatieven. Het is een 
stad die leeft, een stad in beweging!

We spreken af van 12 juni tot 29 augustus onder de kleurrijke 
parasol van Hello Summer om volop te genieten van cultuur, sport, 
vermaak en ontspanning. 

Alle nodige sanitaire maatregelen worden daarbij in acht genomen om het voor 
iedereen veilig te houden, zowel voor de bezoekers als voor de teams.
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2.  MOOIE 
SAMENWERKINGEN 

Sinds enkele jaren laat de Stad Brussel een dynamische wind waaien 
door zijn evenementen door meer samen te werken met verenigingen, 
kunstenaarscollectieven, buurtbewoners enz. 

Het initiatief is nu relevanter dan ooit en wordt deze zomer versterkt. Zo proberen we 
de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de maandenlange gezondheidscrisis 
opnieuw een duwtje in de rug te geven.

De dienst Cultuur van de Stad Brussel, Brussels Major Events, Prosport en andere 
vzw’s hernieuwen hun samenwerking om de creativiteit te stimuleren en een 
gevarieerd programma aan te bieden dat voor iedereen toegankelijk is.

Met hun rijke ervaring op het terrein ondersteunen en inspireren de wijkverenigingen 
de organisatoren: zo wordt het programma nog boeiender en krijgen de bewoners 
een stralende zomer ‘op maat’.

In dezelfde geest vinden muziekevenementen plaats in de Vaux-Hall en op 
de esplanade van het Rijksadministratief Centrum, achter de Congreskolom. 
Verschillende actoren uit de sector zijn bij de realisatie betrokken. 

Sport mag natuurlijk niet ontbreken! Enkele belangrijke figuren uit de hoofdstad 
worden opgetrommeld om hun expertise en kennis te delen.

 
Alle activiteiten zullen plaatsvinden met inachtneming van de sanitaire maatregelen.

  



3. EEN WAAIER AAN 
ACTIVITEITEN VERSPREID OVER 
DE STAD ONDER DE KLEURRIJKE 
PARASOL VAN HELLO SUMMER  
Tijdens de zomer van 2021 wil de Stad Brussel extra aandacht besteden aan 
zijn inwoners, handelaars, kunstenaars en podiumtechnici, sportlui en het 
verenigingsleven, en hen steunen tijdens een langzaam maar zeker herstel.

Alle zomeractiviteiten, georganiseerd over de hele stad, zijn samengebracht onder 
de vlag van ‘Hello Summer’.

We trekken er dus op uit om Brusselaars van alle leeftijden te ontmoeten: 
verschillende wijken en iconische of minder bekende plaatsen zijn het toneel van een 
gevarieerd kwaliteitsprogramma, een spiegel van het niet-discriminerende karakter 
van de hoofdstad, zijn diversiteit en openheid.

3.1 
HOPLA! 
gratis
Van zaterdag 12.06 tot zondag 04.07.2021

Sinds 2007 vindt in de stad Brussel het HOPLA! festival plaats met een ruime keuze 
aan hedendaagse circusproducties. Gezelligheid, toegankelijkheid en bewustwording 
voor alle publieksgroepen stonden altijd al centraal tijdens het festival, dat sinds 
2015 door de wijken trekt. Het doel is om bruggen te slaan tussen het circus en 
de stad, de circuskunsten en het publiek. Het gezellige gezinsfestival verenigt en 
overstijgt stijlen en generaties. Circus stimuleert verwondering, respect voor elkaar 
en nieuwsgierigheid.

Deze zomer zullen elf gezelschappen een waaier van voorstellingen aanbieden in de 
wijken, op pleinen en in parken, met inachtneming van de capaciteit zoals opgelegd 
door de sanitaire maatregelen. 

Zaterdag 12.06
Modelwijk, Hoogplein in 1020 Laken 
om 14.15 en 16.15 u. Playground door Collectif Primavez  
om 15 u. Ludo & Arsène Productions door Compagnie Be Flat

Zaterdag 19 en zondag 20.06 om 15 u.
Groentheater, Ossegempark, Atomiumlaan, 1020 Laken 
Brut.Performance monumentale door Groupe NUITS 

Zaterdag 19.06 om 14 u. en 16.45 u. en zondag 20.06 om 16.15 u.
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Groentheater – Ossegempark – 
Atomiumlaan, 1020 Laken 
To bee Queen door Cie Lady Cocktail 
(creatie 2021)

Zondag 20.06 om 14 en 17 u.
Kunstberg in 1000 Brussel 
Duo d’escaliers door Cie Née d’un doute 
(opgelet: verplicht inschrijven via de 
website)

Zaterdag 26.06 om 15.30 u. en
zondag 27.06 om 16 u.
Meudonpark – Driegatenstraat, 1120 
Neder-Over-Heembeek 
Brace for Impact door Cie Knot on Hands

Zaterdag 26.06 om 14 u. en 17.15 u. en 
zondag 27.06 om 15 en 17 u.
Meudonpark – Driegatenstraat, 1120 
Neder-Over-Heembeek 
Nadir door Cie des Chaussons Rouges  

Zaterdag 26.06 om 15 u., 16.40 u., 18 u.
Meudonpark – Driegatenstraat, 1120 
Neder-Over-Heembeek 
Mû door Cie Simon Carrot – 
Tournoyante production

Zondag 27.06 van 14 tot 17.30 u.
Meudonpark – Driegatenstraat, 1120 
Neder-Over-Heembeek 
Atelier Magnétisme door Cie Simon 
Carrot – Tournoyante production

Zaterdag 03.07 en zondag 04.07 om 15 u.
Museumplein, 1000 Brussel 
Carte blanche aux étudiants de l’ESAC

Zaterdag 03.07 om 15.45 u. en 17 u.
Museumplein, 1000 Brussel  
League and Legend door 15Feet6

Zondag 04.07 om 14 u. en 16.15 u.
Museumplein, 1000 Brussel 
Encore une fois door Tripotes la 
Compagnie

www.hopla.brussels  // 
www.facebook.com/hoplabrussels

3.2 
VAUX-HALL SUMMER 
Van vrijdag 18.06 tot zondag 
15.08.2021

In 1913 werd een amusementsruimte 
in openlucht gecreëerd, omringd door 
een overdekte galerij met een rotonde, 
gebouwd met traliewerk in Lodewijk XVI-
stijl – destijds uniek in België. 
Deze uitzonderlijke plek in het 
Warandepark geraakte echter in de 
vergeethoek en stond lange tijd leeg. Na 
vier jaar van nauwgezette restauraties 
door de Stad Brussel werd ze in 2017 
weer in haar oorspronkelijke functie 
hersteld.

Van woensdag tot vrijdag vormt 
deze prachtige locatie het decor 
voor een gevarieerd cultureel en 
familieprogramma: alle doelgroepen 
komen aan hun trekken! 

Vaux-Hall Summer, kunst in openlucht op 
een betoverende plek.

www.vauxhallsummer.brussels

Ook dit jaar pakt Vaux-
Hall Summer uit met een 
gevarieerd aanbod:

Concerten van de 
Muziekkapel Koningin 
Elisabeth
gratis

Elke zaterdag van 08.06 tot 
14.08 om 17.00 u.

De beste solisten van de Muziekkapel 
Koningin Elisabeth geven recitals in de 
betoverende setting van de Vaux-Hall. 
Puur genot voor het publiek!
Sinds 1939 leidt het prestigieuze instituut 



jong talent op. Het is een centrum van 
uitmuntendheid met een internationale 
reputatie: de muzikale elite van morgen 
krijgt er de beste omkadering in de 
disciplines piano, viool, cello, altviool, 
kamermuziek en zang.  

Film
gratis

Brussels Short Film Festival
Elke zaterdag van 19.06 tot 14.08 om 
22.00 u.

De vzw Un Soir… Un Grain programmeert 
kortfilms en langspeelfilms om te lachen, 
weg te dromen en te reizen in het 
prachtige kader van de Vaux-Hall.  
Grijp je kans om de films te zien die 
furore maakten tijdens de laatste edities 
van het Brussels Short Film Festival en 
het Brussels International Film Festival.

19.06 : Kortfilm - Voilà l’été
26.06 : Langspeelfilm - La grand messe
03.07 : Kortfilm - Comédies
10.07 : Langspeelfilm - Antoinette dans 
les Cévennes
17.07 : Kortfilm - Un vent de révolte
24.07 : Langspeelfilm - Mon ket
31.07 : Kortfilm - Sur la route
07.08 : Langspeelfilm - Ni juge, ni 
soumise
14.08 : Kortfilm - Je pète les plombs

Filmzomer L’Heure d’été
Elke donderdag van 24.06 tot 12.08 om 
22.00 u.

Cinema Galeries brengt een veelzijdig 
filmaanbod voor een steeds gevarieerder 
publiek. Tijdens de zomer van 2021 
wordt de samenwerking met Vaux-Hall 
Summer hernieuwd. Films die door de 
covid-19-pandemie niet de verwachte 
zichtbaarheid hebben gekregen, 
krijgen tijdens deze editie welverdiende 
aandacht. Een unieke ervaring! 

Gedurende acht opeenvolgende 
donderdagen kan het publiek 

van speelfilms komen genieten, 
comfortabel geïnstalleerd in ligstoelen 
en met inachtneming van de sanitaire 
maatregelen, op een bevoorrechte 
plaats: 

24.06 : The Man Who Was Looking for 
his Son
01.07 : 200 Meters
08.07 : Palmares Anima
15.07 : Le Milieu de l’horizon
22.07 : Gaza mon amour
29.07 : Undine
05.08 : FOR SAMA
12.08 : Atlantis
 
www.galeries.be

Easy summer swing 
Easy swing 
gratis

Op zaterdag 19.06 en 24.07 om 
18.30 u.

De aparte wereld van de Roaring 
Twenties en de passie voor swing en 
vintage dansen uit de jaren 1920 tot 
1940 genieten steeds meer aanhang. 
Easy Swing geeft initiaties in dynamische 
solodansen zoals de charleston, jazz 
roots en lindyhop, begeleid door een live 
band!

Flashback | Melodiggerz 
gratis

Op vrijdag 18.06, 02, 16 en 
30/07 en 13.08 om 18.30 u.

Flashback is echt iets voor 
muziekliefhebbers. (Her)ontdek de 
sound die zijn stempel heeft gedrukt 
op verschillende tijdvakken en die blijft 
inspireren met zijn positiviteit: de groove! 
Scheep in voor een extatische auditieve 
reis en dans mee of geniet gewoon al 
luisterend – de sfeer is zwoel.
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Guignolet in het park
Le Théâtre Royal Les 
Cœurs de Bois
gratis

Van zaterdag 19.06 tot zondag 
15.08

Het Théâtre Royal Les Cœurs de Bois 
au Vaux-Hall speelt poppenkast in 
openlucht voor kinderen vanaf drie jaar. 
Deze tijdloze locatie in het Warandepark 
is de ontmoetingsplaats bij uitstek voor 
kindervoorstellingen van hoogstaande 
kwaliteit.

De houten poppen worden van a tot z 
vervaardigd in de Brusselse ateliers van 
onze partner. Dit initiatief past dus ook 
in een duurzame dynamiek waarbij we 
plaatselijke knowhow bevorderen en 
kunst en ambachten samenbrengen.

www.guignolet.brussels

Van 19.06 tot 04.07 – Guignolet et le 
Voleur de Plante
Woensdag, zaterdag en zondag in juni – 
Van woensdag tot zondag in juli – 15 u.

Van 07.07 tot 18.07– L’anniversaire de la 
Princesse
Van woensdag tot zondag – 15 u.

Van 22.07 tot 01.08 – Guignolet 
Commissionnaire
Van woensdag tot zondag – 15 u.

Van 04.08 tot 15.08 – Le Jardin du Père 
Thomas
Van woensdag tot zondag – 15 u.

Ma marionnette | L’école 
en forêt 
gratis

Elke zondag van 20.06 tot 
15/08 om 13.00 u.

Kinderen van 5 tot 12 jaar (onder 
begeleiding van een volwassene) 
maken hun eigen pop: overtekenen, 
knippen, bewerken, monteren, tekenen, 
lijmen, schilderen, mengen, fantaseren, 
vormgeven ... Creatief bezig zijn is leuk!

Fifty Sessions 
gratis 

Elke woensdag van 23.06 tot 
11.08 (behalve 21.07) 

Fifty Sessions werd vijf jaar geleden 
opgericht en groeide jaar na jaar verder 
uit tot een echt kwaliteitslabel in Brussel, 
een verplichte passage voor opkomende 
artiesten, Belgisch of internationaal. 

Na de succesvolle samenwerking met 
Vaux-Hall Summer vorig jaar, zijn de twee 
partners opnieuw van de partij. Deze 
zomer bieden ze wekelijkse sessies aan 
met twee Belgische artiesten en een dj. 

Van 23 juni tot 11 augustus kun je elke 
woensdag van een concert genieten in 
een unieke omgeving.

Info en reservatie (verplicht) op
www.vauxhallsummer.brussels

Bar à signes | Sur le bout 
des doigts vzw
gratis

Elke donderdag van 24.06 tot 
12.08 om 18.30 u.

De vzw Sur le bout des doigts stelt 
activiteiten voor die voor iedereen 
toegankelijk zijn (dove en horende 
toeschouwers) en waarin het visuele 
een belangrijke plaats inneemt. Er 
worden verschillende thema-avonden 
georganiseerd om elkaar te ontmoeten 
en samen te genieten en plezier te 
maken.



Social Dis Tango
Nosotros vzw
gratis

Zaterdag 26.06 om 18.30 u.

Kom een stukje geschiedenis opsnuiven 
en leer de Argentijnse Tango dansen 
als in een film in het hart van het 
Warandepark.

Wie zegt dat tango en social distancing 
niet samengaan? Nosotros vzw stelt 
choreografieën voor in spiegelbeeld 
– met de nodige afstand, flashmobs, 
‘tango-bubbels... Allerhande formules 
zijn mogelijk. Op het programma: 
show, dansfeest met live orkest in een 
exotische sfeer.

Muziek en dans 
Dance Culture
gratis

Op zaterdag 03 en 17.07 en 
07.08 om 18.30 u.

Frankie Morelez, danseres, choreografe 
en lerares in verschillende dansstijlen 
en -culturen, verzorgt dansinitiatie en 
-animatie met demonstraties en een 
kleinschalig dansfeest.

Groep: Tumbao Cubano, Man on Fire en 
the Soul Soldiers / DJ : Andrex Dale
Merenge Bachata op 03.07, Reggaeton 
op 17/07, Urban Flow op 07.08 

Muziektheater 
Compagnie TADAM
gratis

Op vrijdag 09 en 23.07 en 
06.08 om 18.30 u. - op zondag 
15.08 om 17.00 u.

Compagnie TADAM kleurt onze avonden 
met een mix van geïmproviseerde 
muziek en theater. 

Het publiek wordt feestelijk ontvangen, 
dan volgt een improvisatieshow (met 
intermezzo) met acteurs en muzikanten.
Herkenbare verhalen die ons verbinden, 
heerlijke momenten om samen te 
beleven.

Vaux-Hall Latin Summer 
Expresion Latina Dance 
Company
gratis

Op zaterdag 10.07 om 18.30 u.

Expresion Latina Dance Company, een 
van de beroemdste Latijns-Amerikaanse 
dansscholen, verwelkomt liefhebbers van 
salsa en bachata in het weelderige kader 
van de Vaux-Hall. De gediplomeerde 
leraren organiseren sinds enkele jaren 
initiaties en dansfeesten op de grote 
evenementen van de Stad Brussel.

Peña folklorica
Nosotros vzw 
gratis

Op zaterdag 31.07 om 18.30 u.

‘La Peña’ is een volksbal, een plek 
waar artiesten te gast zijn en er 
ononderbroken gedanst en gezongen 
wordt. 
Nosotros vzw laat het publiek 
kennismaken met Argentijnse percussie 
en volksdansen op de tonen van de 
‘chacarera’, gevolgd door een optreden 
van de groep Tri-Organico, drie multi-
instrumentalisten met een fascinatie 
voor de veelzijdige klanken van Latijns-
Amerika die hun passie voor de muziek 
en de Zuid-Amerikaanse tradities delen.
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Milonga | Nosotros vzw
gratis

Op zaterdag 14.08 om 18.30 u.

Argentinië heeft een rijk repertoire van 
speelse, ondeugende volksdansen met 
betoverende ritmes.

De Milonga weerspiegelt die speelse en 
vrolijke stemming het best. Nosotros vzw 
biedt bezoekers de kans om zich aan 
deze dans te wagen tijdens een initiatie 
gevolgd door een flashmob en een show 
en dansfeest met live orkest.

Yoga-initiaties 
voor volwassenen
gratis

Elke zondag, van 10.30 tot 
11.30 u.

Op deze zeer bijzondere plek vinden elke 
zondagochtend yoga-initiaties plaats – 
een werkelijk unieke ervaring.
De deelnemers worden verzocht hun 
eigen uitrusting (mat, handdoek) mee te 
brengen, maar desgewenst zijn er wel 
matjes beschikbaar ter plaatse.

Een brunch voor een 
rustige zondag
gratis

Elke zondag van 11.30 tot 
16.00 u.

l’Entrepote stelt zijn brunches samen 
met kwaliteitsproducten. Alle gerechten 
en bijgerechten zijn huisgemaakt en op 
smaak gebracht met kruiden uit hun 
stadsmoestuin. Dat wordt smullen! 

Feest van de muziek
gratis

Van vrijdag 18 tot maandag 
21 juni

Het Feest van de muziek heeft dit jaar 
plaats van 18 tot 21 juni. 
 
Op de slotavond sluit Het Feest aan 
bij Vaux-Hall Summer in de groene 
omgeving van het Warandepark.
Kom op maandag 21 juni vanaf 18 uur 
kennismaken met drie bands en artiesten 
die de vier dagen durende happening 
zullen afsluiten. Live muziek klonk nog 
nooit zo goed!

Programma:
18:00 LO
19:00 TUKAN
20:00 GLASS MUSEUM

Twee hoogstaande evenementen, gratis 
bovendien, op dezelfde dag en op een 
steenworp afstand... Profiteer ervan! 

Meer info en verplicht reserveren 
op www.fetedelamusique.be 

Vaux-Hall Summer Games
gratis

Elke zondag van 20 juni tot 
15 augustus,
van 17.00 tot 20.00 uur.

Dit initiatief van de Dienst Cultuur van 
de Stad Brussel wordt gecoördineerd 
door Ludiris vzw, en niet voor het eerst. 
De animatieteams en partners van het 
Brussels Games Festival keren deze 
zomer immers terug naar de Vaux-
Hall om er een grote speeltuin van te 
maken. Elke zondagmiddag kun je er met 
familie of vrienden kennismaken met de 
diversiteit van de huidige spelproductie: 
ambient games of party games, 
strategie- en managementspellen, 



wereldspellen, rollenspellen, aangepaste 
spellen, buitenspellen ... en niet te 
vergeten het vermaarde Mölkky, het 
Finse kegelspel dat tactisch, gezellig en 
vooral zeer verslavend is. Spel en plezier 
voor iedereen, voor elke leeftijd. Om 
samen van te genieten.

Om gezondheidsredenen mogen alleen 
mensen die in groepsverband komen, 
aan dezelfde speltafel zitten.

3.3 
DE BRUSSELS SPORTS 
DAYS 2021
gratis
Van 26.06 tot 14.08

Deze zomer staan er opnieuw 
grote sportevenementen op het 
programma van Brussels Sports Days, 
acht sportinitiatiedagen in telkens 
verschillende wijken in Brussel, Laken, 
Neder-Over-Heembeek en Haren.

Elke zaterdag, van 26 juni tot 14 
augustus, zal de Stad Brussel in 
samenwerking met zijn clubs een hele 
rits sportactiviteiten aanbieden aan 
de inwoners (atletiek, vechtsporten, 
teamsporten, racketsporten,…). De 
activiteiten zijn gratis en voor iedereen 
toegankelijk. Handisport is eveneens 
vertegenwoordigd.

26/06 : Nieuwe Graanmarkt
(1000 Brussel)
Baskettoernooi 3x3 (Promo Jeunes), 
petanque, möllky, kegelspel. 

03/07 : Park van Laken (1020 Laken) 
Monowheel, skaten, minivoetbal, pana, 
tafelvoetbal, dans, zumba, yoga, atletiek, 
grashockey, vechtsporten.

10/07 : Val Maria 
(1120 Neder-over-Heembeek)

Minivoetbaltoernooi, multisport (Promo 
Jeunes)

17/07 : Maximiliaanpark (1000 Brussel)
Vechtsporten, teamsporten, pana, dans, 
crossfit.

24/07 : Modelwijk (1020 Laken)
Minivoetbaltoernooi, multisport (Promo 
Jeunes).

31/07 : Korte Groenweg
(1120 Neder-over-Heembeek)
Voetbaltoernooi, rugby, basket, 
vechtsporten.

07/08 : Margaretasquare (1000 Brussel) 
Promo Jeunes (multisport), ritmische en 
sportieve gymnastiek, vechtsporten.

14/08 : Park van Haren (1130 Haren)
Multisport (Promo Jeunes). 
 
Elke zaterdag van 26.06 tot 14.08, van 15 
tot 19 u.

www.facebook.com/BrusselsSport - 
www.hellosummer.be

3.4
TER KAMERENBOS  
gratis
Van vrijdag 02.07 tot zondag 
30.09

Sport mocht natuurlijk niet ontbreken 
op het zomerprogramma van de Stad 
Brussel!

Om sportbeoefening in de wijken te 
bevorderen, worden er onder de vlag 
van ‘Hello Summer’ talrijke activiteiten 
en initiaties aangeboden aan de 
buurtbewoners, het merendeel gratis.

Naast de activiteiten in het kader van 
Summer Pop en Vaux-Hall Summer 
(zie de hoofdstukken met betrekking 
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tot deze evenementen), worden in het 
Ter Kamerenbos talrijke sportieve en 
recreatieve evenementen georganiseerd.
De groene omgeving, een vaste 
trekpleister voor omwonenden die op 
zoek zijn naar wat ontspanning, leent 
zich perfect om bij te tanken met familie 
en vrienden.

Het S’ket Park

Skateboard, step, rollerblades, BMX, 
cross, quad,… Deze zomer kun je al deze 
disciplines beoefenen in het outdoor 
skatepark van het Ter Kamerenbos. Het 
BXL S’ket Park aan de Groenendaallaan 
is speciaal ontworpen voor zowel 
beginners als gevorderden.
Op een oppervlakte van 330 m2 kunnen 
boardfanaten werken aan hun tricks, 
ollies, drops en andere acrobatische 
figuren.
Het S’ket Park omvat curb-, double curb-, 
flat rail-, jump- en double wave-modules. 
De uiteinden omvatten een miniramp en 
twee quarter pipes. 

Voor sensatiezoekers is het BXL S’ket 
Park de place to be! 

Van vrijdag 2 juli (inhuldiging om 15 u.) 
t.e.m. zondag 19 september (non-stop 
open). 

Gespanhoek,
sport en film

Tafeltennis: van 16.07 tot 30.09 staan 
er pingpongtafels rond de kiosk, voor 
spannende wedstrijden of gewoon een 
vrijblijvend spelletje. Rackets en balletjes 
zijn desgewenst te huur (met borg).

Speelplek: van 16.07 tot 30.09 toveren 
we een container om in een verluchte 
speelruimte met een vaardigheidscircuit. 
Ideaal voor kinderen om hun relatie tot 
de ruimte te verkennen. 

Film: van donderdag 22 tot zondag 

25.07 zijn er telkens vanaf 22 uur gratis 
filmvertoningen in openlucht op een 
reuzenscherm, in samenwerking met 
Cinema Galeries. Er werd gekozen voor 
het thema ‘bos’, een knipoog naar de 
weelderige groene omgeving. Installeer 
je in een ligstoel en geniet – in alle 
veiligheid, want de fysieke afstand wordt 
gerespecteerd.

Groenendaallaan 
verandert in Sportplein

Elke zondag van 18.07 tot 08.08 zijn er, 
naast de activiteiten in het S’Ket Park, 
ook rollerskate- initiaties. Voor kinderen 
is er een leuk klein circuit. 

Panoramalaan in het 
teken van mobiliteit 

Van 18.07 tot 08.08 kun je elke zondag 
proeven van verschillende vormen van 
actieve mobiliteit in samenwerking 
met VIAS, Flywheels en Pro Velo, 
verenigingen die actief zijn op het terrein.
 
Langs een uitgestippelde route krijgen 
fietsers het gebruik van de fiets (klassiek 
of elektrisch)  (opnieuw) onder de 
knie. Er zijn fietsen beschikbaar, zowel 
klassieke als elektrische, en je kunt 
specifieke opleidingen volgen. Tijdens 
een korte workshop leer je zelf kleine 
herstellingen uitvoeren.

Bezoekers kunnen ook andere ‘zachte’ 
transportmiddelen uitproberen, 
zoals eenwielers, steps, segways en 
miniscooters.

Er is een infostand.

Educatieve koetstochten
Van 18.07 tot 08.08

Tijdens een 30 minuten educatieve tocht 



in een paardenkoets leer je alles over de 
sociale en ecologische troeven van de 
zachte mobiliteit, in het bijzonder over 
het symbolische en bewustmakende nut 
van het Hyppy-project. 

Elke dag, van 9.00 tot 12.15 u. en van 
18.00 tot 21.15 u.

Meer informatie volgt binnenkort. 

3.5
1921-2021 : 100 JAAR 
‘IN WEL EN WEE’  
gratis
Op 30 maart 1921 fuseerden Brussel, 
Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren 
tot de stad Brussel zoals we die vandaag 
kennen, met het kanaal van Willebroek 
als verbindend element. In 2021 vieren 
we dit jubileum een heel jaar lang met 
talloze feestelijke activiteiten onder de 
noemer 1921-2021: 100 JAAR 
‘IN WEL EN WEE’. Cultuur, folklore en 
solidariteit zetten de toon, de bevolking 
is actief betrokken. 

Vier muurschilderingen
van Brusselse
kunstenaars

Deze werken zijn speciaal voor de 
gelegenheid gemaakt door vier Brusselse 
kunstenaars, in samenwerking met 
Parcours Street Art van de Stad Brussel:

SOAZ (La Belle Hip Hop) snijdt het 
thema Brussel aan en het begin van 
de fusie. De muurschildering is te 
bewonderen op het Redersplein.

LUCILE VAN LAECKEN illustreert 
een stukje geschiedenis van Laken. 
Vilvoordsesteenweg, aan de oevers bij de 
Van Praetbrug.

Het collectief 10èmeArte schetst een 

portret van Neder-Over-Heembeek. 
Vilvoordsesteenweg 170, aan het ponton 
van de roeiclubs R.S.N.B en U.N.B.

MADAME LA BELGE brengt de 
bijzondere kenmerken van Haren in 
beeld. Budabrug, zichtbaar vanaf het 
fietspad aan de Vaartdijk 62 in Brussel.

Omdat de inspraak van de inwoners 
belangrijk is, mochten zij de laatste drie 
werken zelf kiezen via een geslaagd 
stemsysteem.

Vier vertegenwoordigers van de 
gemeenten namen verder ook deel 
aan het ontwerp van een bier dat het 
label ‘100% Brussel’ draagt. Het nieuwe 
biertje, dat speciaal voor dit jubileum is 
gemaakt door brouwerij En Stoemelings, 
is voor het eerst te proeven op 3 juli, 
ter gelegenheid van het zogenaamde 
‘Waterdichte huwelijk’.

‘Het waterdicht huwelijk’, 
een volksfeest om actief 
aan deel te nemen

Op zaterdag 3 juli komen de inwoners 
van de vier entiteiten met familie en 
vrienden bijeen voor een vrolijk feest 
ter gelegenheid van de 100-jarige fusie 
tussen de gemeenten – een ‘waterdicht 
huwelijk’. 

Het gezellige en verbindende evenement, 
georganiseerd in samenwerking met de 
Haven van Brussel, de Culturele Centra, 
de buurthuizen, de kinderopvang- 
en de jeugdcentra, biedt een waaier 
aan ludieke, culturele en artistiek 
getinte activiteiten. Er zijn ook heel 
wat getuigenissen te horen over de 
geschiedenis van de betrokken buurten.  

Vanaf 14 uur beginnen de festiviteiten 
met participatieve en creatieve 
workshops, een gratis podcast op de 
website www.100ansdeviescommunes.
be over de geschiedenis van elke 
afzonderlijke entiteit (eveneens te 
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beluisteren op Spotify), vertellingen 
over de evolutie van de stad aan boord 
van een binnenschip en op de kade in 
de kidszone, een fanfare, concerten, 
een lezing door geschiedkundige Roel 
Jacobs, rondleidingen – te voet, met de 
fiets of met de boot, entertainers, het 
Reuzenbal …

Tijdens drie boottochten en twee 
uitgestippelde fietstochten maakt het 
publiek kennis met de vier nieuwe 
muurschilderingen die speciaal voor 
de gelegenheid zijn aangebracht (zie 
boven).

Om 17.15 uur slaan jong en oud de 
handen in elkaar voor een fysieke 
uitdaging, zodat na veel.

wederwaardigheden het huwelijk kan 
plaatsvinden. 
Een vijftigtal multidisciplinaire Brusselse 
artiesten zullen het publiek de hele dag 
lang al zingend, musicerend en dansend 
vermaken op een drijvend podium 
aan de kade (UN PEU, een cultureel 
schoonheidscentrum). 

Inschrijven voor de 
wandelingen is noodzakelijk: 
www.100ansdeviescommunes.be/nl/
activiteiten/geleide-wandelingen
‘Waterdicht huwelijk’, 3 juli, Becokaai, 
Havenlaan 1, 1000 Brussel, van 14.00 tot 
22.00 u.

… En een hele rits 
andere activiteiten, het 
hele jaar door:

Er is een video beschikbaar die de 
geschiedenis van de fusie van de 
gemeenten vertelt, ingesproken door 
Roel Jacobs, historicus en ervaren gids 
van Brussel.
Er vinden verschillende 
TENTOONSTELLINGEN plaats rond 
de verjaardag van de fusie van de 
gemeenten:

 Het archief van de Stad Brussel:
Inventaris en valorisatie van de archieven 
van Haren, Laken en Neder-Over-
Heembeek.
Tot 31.01.2022 - www.archives.Brussel.be

- Getuigenissen van inwoners voor het 
voetlicht:
Participatief project om getuigenissen 
van inwoners te verzamelen, te 
archiveren en een selectie ervan voor 
het voetlicht te brengen op verschillende 
tentoonstellingen in de plaatselijke 
culturele centra. 
Tussen 4 september en 30 november.
Met het Stadsarchief, het Museum van de 
Stad Brussel, lokale culturele centra. 

- Kunstwandelingen:
We gaan op zoek naar minder bekende 
plekjes in verschillende gemeenten om 
ze te vereeuwigen in foto’s, tekeningen, 
blauwdrukken, geluidsopnames, enz. 
De resultaten zullen in de betrokken 
gemeenten worden tentoongesteld.
Van half juni tot eind augustus. 
Een initiatief van het 
kunstenaarscollectief ‘Oiseaux sans tête’ 
en beeldend kunstenaar Caroline Le 
Méhauté, van half juni tot eind augustus.
www.ostcollective.org en
www.carolinelemehaute.com

- Nog meer originele wandelingen 
worden georganiseerd door:
  * Laken Onthuld - www.facebook.com/
LakenDecouverte
  * Brussels By Foot 
www.brusselsbyfoot.be
  * Cercle d’Histoire de Bruxelles 
www.cehibrux.be
  * Brukselbinnenstebuiten (Bruksel) 
www.brukselbinnenstebuiten.be
  * Fais le trottoir vzw
 www.faisletrottoir.com
  * Gidsen Brussel België (GBB)  
www.guidesbrussels.be
  * Arkadia - www.arkadia.be
  * Qui veut pister 
 www.quiveutpisterbruxelles.com
  * Itinéraires, Sur les Sentiers de l’Histoire 
- www.itineraires.be
  * Arau vzw - www.arau.org/prochaines-
visites-guidees/



  * Brussel Babbelt 
www.Bruxellesbavard.be
  * La Fonderie - www.lafonderie.be

Alle info over het evenement vind je op 
www.100jaarinwelenwee.be

3.6
DETOURS CYPHERS  
gratis
Van 14.07 tot 22.09

Het Detours Festival, een urban-
artfestival dat eind september wordt 
georganiseerd, wordt sinds 2015 van 
juli tot september voorafgegaan door 
Detours Cyphers in het centrum van 
Brussel en in Wallonië. 

Het gaat om street dance ‘battles’ die 
openstaan voor alle kunstdisciplines 
en intermenselijke ontmoetingen 
bevorderen. Het evenement heeft niet 
alleen een grote aantrekkingskracht op 
de Belgische hiphopscene, maar is ook 
een vector van sociale cohesie rond 
positieve waarden als vrede, liefde en 
entertainment. 

Van 14.07 tot 22.09, elke woensdag 
van 18.00 tot 21.00 uur in Brussel 
(Kunstberg)
Ook in Bergen, Namen, La Louvière, 
Luik,...

www.detoursfestival.be

3.7
CARTE DE VISITE 
ARTOPENKUNST  
gratis
Van 16.07 tot 19.07

Carte de Visite ARTopenKUNST, 
georganiseerd door de Dienst 
Cultuur op de 6.000 m2 van het 
voormalige Vanderborght-gebouw 
(Schildknaapstraat 50 in 1000 Brussel), 
is een collectieve en multidisciplinaire 
tentoonstelling die licht werpt op de 
creatieve rijkdom van amateur- en 
professionele kunstenaars die in Brussel 
wonen of er hun atelier hebben. Er zullen 
verschillende technieken te zien zijn: 
collages, textiel, installaties, tekeningen, 
schilderijen, foto’s, projecties, sculpturen, 
zeefdrukken, juwelen en mixed media.
Sommige deelnemers stellen hun werk 
hier voor het eerst aan het publiek 
tentoon. De tentoonstelling wil niet 
alleen de creativiteit bevorderen, 
maar de artiesten ook in staat stellen 
andere scheppende kunstenaars in een 
vriendschappelijke sfeer te ontmoeten 
en in interactie te treden met een nieuw 
publiek.

Schildknaapstraat 50 - 1000 Brussel  
www.cartedevisite.brussels

Prijs van de CENTRALE 
for Contemporary Art:

Een jury bestaande uit professionals 
uit de wereld van de beeldende kunst 
geeft een kunstenaar de kans om 
tentoon te stellen in een van de ruimtes 
van de CENTRALE for Contemporary 
Art. Het centrum voor hedendaagse 
kunst, dat in 2006 door de Stad Brussel 
werd opgericht en is ondergebracht in 
een voormalige elektriciteitscentrale 
op het Sint-Katelijneplein, organiseert 
thematentoonstellingen en pakt uit met 
projecten van duo’s van Brusselse en 
buitenlandse kunstenaars. Het verleent 
actieve steun aan jonge kunstenaars in 
de daartoe bestemde ruimtes, 
CENTRALE.box en CENTRALE.lab.

Schildknaapstraat 50 - 1000 Brussel
- 16.07: van 18.00 tot 22.30 u.
- 17 en 18.07: van 11.00 tot 19.00 u.
- 19.07: van 11.00 tot 17.00 u. en om 17.30, 
uitreiking van de prijs van de Centrale for 
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Contemporary Art
www.cartedevisite.brussels

3.8
ENJOY THE CITY! 
gratis
Van 17.07 tot 08.08

Afgelopen zomer vond de eerste editie 
van Enjoy The City plaats. Met een 
eclectisch artistiek programma steunde 
dit evenement de Brusselse winkeliers, 
Belgische kunstenaars en burgers, die 
allemaal zwaar getroffen waren door de 
gezondheidscrisis.
Dit jaar krijgt de happening een vervolg 
ter gelegenheid van de heropening 
van de terrassen en om de verkoop te 
stimuleren.

Van 17 juli tot 8 augustus kan iedereen 
op de Grote Markt terecht voor een 
multidisciplinair creatief programma. Er 
is voor elk wat wils: straatopvoeringen, 
spektakel in de lucht, theater en nog veel 
meer.

Grote Markt in Brussel
Elke zaterdag en zondag tussen 17.07 en 
08.08, van 12.00 tot 20.00 uur.

3.9
SUMMER POP
gratis
Drie zonnige buurtfeesten

Van 29.07 tot 15.08

Leefbaarheid is al enkele jaren een 
belangrijk thema voor de Stad Brussel. 
Ook dit jaar worden er daarom 
buurtevenementen georganiseerd, op 
maat van de bewoners.

Zonnige, rondtrekkende ‘dorpen’ 

slaan gedurende drie opeenvolgende 
weekends hun tenten op in drie 
wijken van de stad, in de sfeer van het 
dorpsfeest van vroeger.

In samenwerking met een groot aantal 
lokale spelers, de preventiedienst 
BRAVVO en de Jeugddienst van de 
Stad Brussel wordt een kwalitatief en 
ludiek programma voor alle leeftijden 
samengesteld dat contacten tussen 
de bezoekers bevordert en hen laat 
proeven van alles en nog wat: initiaties 
in verschillende sporten en dansen, 
cultuuranimatie, activiteiten voor 
kinderen, creatieve en participatieve 
workshops, muziek, voorstellingen, 
lekkers om te eten en drinken...
Zo ontmoeten de bewoners elkaar in 
familieverband of met vrienden voor een 
ontspannend moment in hun eigen buurt.

Van donderdag 29.07 tot woensdag 
01.08 op het Willemsplein, Laken;
Van donderdag 05.08 tot zondag 08.08, 
Versailleslaan, Neder-Over-Heembeek 
(naast het politiebureau);
Van donderdag 12.08 tot woensdag 15.08 
op het Anneessensplein, Brussel.

De Red Flames komen 
naar de wijken

Zondag 8 augustus

Sport promoten bij jongeren is 
ontegensprekelijk een van de prioriteiten 
van de Stad Brussel en de Belgische 
Voetbalbond. Met dit doel voor ogen 
zullen de Red Flames, ons nationale 
damesvoetbalteam, Summer Pop 
in Neder-Over-Heembeek met hun 
aanwezigheid vereren.

De atleten zullen er tal van activiteiten 
aanvoeren om jongeren, zowel meisjes 
als jongens, kennis te laten maken met 
topsport. Hopelijk krijgen ze zo de smaak 
te pakken van de energie die ervan 
uitgaat en, wie weet, zullen ze hun talent 
en passie kunnen tonen.



Alle info op
www.summerpop.hellosummer.be

3.10
BACK ON STAGE
gratis
Een kwaliteitsprogramma voor 
een muzikale Brusselse zomer!

Van 3 tot 22 augustus

Voor het tweede jaar op rij worden de 
festivals en alle betrokkenen (artiesten, 
organisatoren, programmasamenstellers, 
technici...) sterk gehinderd in hun 
activiteiten.
De Stad Brussel biedt hen daarom ook 
dit jaar zonder aarzeling de nodige 
zichtbaarheid en onderstreept daarmee 
het belang van de culturele sector.

Back on Stage biedt kunstenaars en 
organisaties, met name Belgen en 
Brusselaars, opnieuw een podium op de 
esplanade van het Rijksadministratief 
centrum, achter de Congreskolom, van 3 
tot 22 augustus. 

Het is dé zomerse ontmoetingsplaats 
in Brussel voor muziekliefhebbers en 
andere bezoekers die de vibes missen die 
alleen livemuziek kan bieden. 

Van dinsdag tot zondag kunnen 
een duizendtal toeschouwers, 
met inachtneming van de 
gezondheidsvoorschriften en onder 
het genot van een cocktail en wat 
lekkers, in een ontspannen sfeer 
komen applaudisseren voor nieuwe of 
gevestigde talenten.

Het programma is gevarieerd en 
van hoogstaande kwaliteit, naar het 
evenbeeld van de rijkdom en culturele 
diversiteit van onze hoofdstad.
Onder de bevestigde artiesten tot nu 

toe: Sharko, Sacha Toorop, Tawsen, Alex 
Lucas, Mousta Largo, The Feather…

Back on Stage, Rijksadministratief 
centrum, achter de Congreskolom van 
Brussel.
Dinsdag tot vrijdag, van 19.00 tot 22.00 
uur.
Zondag, van 15.00 tot 19.00 uur

Reserveren is nodig. Meer info volgt 
binnenkort.

www.backonstage.hellosummer.be

Club Open Air

Van 06.08 tot 18.08

Dit project, dat deel uitmaakt van 
Back on Stage en loopt tot 18 
september, is bedoeld om steun 
te verlenen aan uitbaters van het 
nachtelijk uitgaansleven. Met een 
muziekprogramma in openlucht willen 
we de stad betoveren.
De betrokken actoren zullen binnenkort 
een aanvraag tot deelname kunnen 
indienen via een openbare oproep. Elke 
aanvraag zal worden geanalyseerd door 
een onafhankelijke jury die aan elke 
kandidaat een datum zal toekennen.

Van 6 augustus tot 18 september, van 14 
tot 22 u. 
Vrijdag tijdens Back on Stage (6, 13, 20) 
en ook op 27 en 28 augustus.
Vrijdag 03, 10, 17 en zaterdag 4, 11 en 18 
september.

3.11
VOLLENBIKE LAEKEN
gratis
Op 4, 11, 18, 25 augustus

Vollenbike is een fietsfestival in de 
openbare ruimte dat meerdere dagen 
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duurt en voor iedereen vrij toegankelijk 
is. Het is de bedoeling dat de plaatselijke 
inwoners de fiets als vervoermiddel op 
een ludieke manier (her)ontdekken via 
allerhande activiteiten in hun buurt.
In samenwerking met de verenigingen 
Pro Velo en Cyclolokal wordt allerhande 
animatie opgezet rond het stalen ros: 
workshops, kleine herstellingen leren 
uitvoeren, een gesloten parcours, 
behendigheidscursussen, spelletjes, een 
rommelmarkt en nog veel meer. 
Vollenbike werd reeds in andere 
gemeenten georganiseerd en vindt deze 
zomer plaats op het Bockstaelplein in 
Laken.
Ook plaatselijke verenigingen worden 
bij het festival betrokken: zij kunnen niet 
alleen actief deelnemen met hun leden, 
maar krijgen ook de kans om hun eigen 
activiteiten voor te stellen.

Op 4, 11, 18 en 25.08 op het 
Bockstaelplein - www.ProVelo.org

3.12
CLASSISSIMO
Van 5 tot 13.08

Dit jaar viert Classissimo zijn 15e 
verjaardag. Speciaal voor die 
gelegenheid snijdt het festival elke 
avond een ander thema aan dat zowel 
liefhebbers als nieuwkomers zal bekoren.
Het belooft een waanzinnige editie te 
worden met een verscheidenheid aan 
concerten, een mix van grote gevestigde 
namen en jonge musici met een talent 
dat blijft verbazen. 

Classissimo staat in het teken van 
feest en diversiteit – een niet te missen 
zomers rendez-vous voor liefhebbers van 
klassieke muziek en haar verschillende 
muzikale paden.

Koninklijk Parktheater, van 5 tot 13 
augustus.

Reserveren verplicht op
www.classissimo.brussels 

3.13
HET FOLKLOREFESTIVAL 
VAN BRUSSEL
Van 06 tot 15.08 

Een magische nacht, een waanzinnige 
sarabande, ontsproten aan het creatieve 
brein van Luc Petit en zijn Nocturnales-
team.
Een mix van geschiedenis, folklore en 
hoogstaande tradities resulteert in een 
tijdloze zomershow met een vernieuwde 
enscenering, eigentijds en origineel.

Van vrijdag 6 tot zondag 15 augustus. 
Elke avond, om 21.30 en 22.30 u. 
Info en tickets via www.nocturnales.be - 
reservering verplicht

3.14
FESTIVAL THEATRES 
NOMADES 
gratis
Van 19 tot 22.08

Op initiatief van de schepen van Cultuur 
van de Stad Brussel en de Compagnie 
des Nouveaux Disparus, is het Festival 
Théâtres Nomades terug voor zijn 
14de editie. Dit jaar vindt het voor het 
eerst plaats in het Ter Kamerenbos. 
Het evenement ontplooit zich zo 
weliswaar op een nieuwe locatie, maar 
met hetzelfde doel: sociale en culturele 
toenadering.

Vier dagen lang zullen in een prachtig 
groen decor voorstellingen te zien zijn 
die werden geselecteerd vanwege hun 



artistieke kwaliteiten en levendigheid. 
Straattheater of klassiek theater, 
vertellingen, circus, poppenspel, 
wandelingen, concerten: er is voor elk 
wat wils! 

Entertainment, eetstalletjes en andere 
diverse stands staan opgesteld in 
een grote gezellige soek. De sfeer is 
gemoedelijk, de aanpak ecologisch 
verantwoord, met inachtneming van de 
geldende sanitaire voorschriften.

Ter Kamerenbos, Gespanhoek
Van donderdag 19 tot zaterdag 22 
augustus
- Donderdag 19: vanaf 18.30 uur
- Vrijdag 20: vanaf 16.30 uur
- Zaterdag 21 en zondag 22: vanaf 13.30 
uur

Voor sommige shows is reserveren 
vereist. Informatie volgt binnenkort. 

www.festivaltheatresnomades.
be  //  https://www.facebook.com/
theatresnomades

3.15
INSIFON 
gratis
Op 28 en 29.08

Ook dit jaar werken de Stad Brussel en 
het Théâtre Royal ‘Les Coeurs de Bois’ 
een weekend lang samen om gratis 
poppenspel aan te bieden. Op 28 en 29 
augustus nodigt Insifon gezinnen uit om 
de nieuwste creaties van verschillende 
Belgische en Franse gezelschappen te 
komen bijwonen in het Meudonpark in 
Neder-Over-Heembeek.

Zaterdag 28 en zondag 29 augustus.
Info en programma op - www.insifon.
brussels

3.16
BXL TOUR 
gratis

Op 29.08

Vijf jaar geleden begon de Stad Brussel 
aan het avontuur van BXL TOUR, de 40 
km lange wielerwedstrijd door de straten 
van de hoofdstad. Het initiatief werd 
destijds genomen ter ondersteuning van 
de kandidatuur van de Stad om in 2019 
de Grand Départ van de Tour de France 
te mogen organiseren. Het succes van 
dat evenement hoeven we niet meer toe 
te lichten. 

Sindsdien staat BXL TOUR met stip in de 
agenda van vele duizenden fietsers.

De sympathieke happening promoot 
in de eerste plaats de zachte mobiliteit 
en past in het algemene programma 
voor actieve mobiliteit dat enkele jaren 
geleden is opgestart.

Omwille van de gezondheidscontext van 
de afgelopen maanden wil de Stad liever 
geen risico’s nemen en wordt de vijfde 
editie van het evenement uitgesteld tot 
29 augustus.

Het parcours is identiek aan dat van vorig 
jaar: de race doorkruist verschillende 
Brusselse gemeenten en biedt 
deelnemers de kans om onze mooie 
hoofdstad te (her)ontdekken vanop de 
fiets.

De start wordt voor de twee categorieën 
op het Paleisplein gegeven: de ‘Masters’ 
om 9.00 uur en de 

‘Cyclos’ in verschillende pelotons vanaf 
9.15 uur.

De laatste fietsers zullen rond 12 uur aan 
de voet van het Atomium aankomen. 
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Het evenement zal worden georganiseerd met inachtneming van de 
gezondheidsvoorschriften en afschermingsmaatregelen.

Inschrijven kan vanaf zondag 20 juni om 9 uur via de website van het evenement:

Zondag 29.08
Alle informatie is te vinden op www.bxltour.be.

On the Road to BXL TOUR, sport ten dienste van de 
jeugd
« ‘On the Road to BXL TOUR’ is in de eerste plaats een participatief project ter 
ondersteuning van de sociale integratie. 
Via een leuke en verrijkende ervaring wil de Stad Brussel de deelnemers de 
fiets laten (her)ontdekken. Het is immers een instrument dat onafhankelijkheid 
en zelfvertrouwen biedt, en het is de bedoeling dat de jongeren er ook na dit 
programma gebruik van blijven maken. 
Dit jaar ligt de nadruk op damessport. Een twintigtal jonge meisjes staat een grote 
uitdaging te wachten: zij mogen zich gedurende enkele weken voorbereiden op de 
BXL TOUR van 40 km. Enkele Brusselse verenigingen die in uiteenlopende domeinen 
actief zijn zullen hen daarbij in stappen begeleiden: een tweedehandsfiets kiezen, 
technische aanpassingen maken, de fiets in de stad leren gebruiken en/of er meer 
vertrouwd mee geraken. 

Het is een mooi initiatief dat de deelnemers bovendien in contact zal brengen met 
grote namen uit de sportwereld en hen, wie weet, ook andere sporten zal helpen 
ontdekken. 



4. DE STAD KOMT IN ACTIE
De Stad Brussel mikt duidelijk op duurzaamheid voor zijn evenementen.
Daarom verkent Brussels Major Events sinds enkele jaren verschillende manieren om 
de georganiseerde activiteiten duurzaam te maken. 

Er zijn al verschillende ingrepen gebeurd, zoals de installatie van droge toiletten, het 
gebruik van herbruikbare bekers (sinds tien jaar al!) en het toegankelijker maken van 
de terreinen voor mensen met een beperkte mobiliteit. Dit jaar worden er drinkwa-
terfonteinen geïnstalleerd en voeren we een selectief sorteersysteem in op de ver-
schillende evenementenlocaties.

Voor het eerst zullen bezoekers op een aantal zomerevenementen van de Stad 
Brussel hun drankjes kunnen betalen met de Zinne, een lokale burgermunt die sinds 
maart 2019 in omloop is. Met een valutawaarde van 1 euro (=1 Zinne) geraakt deze 
munt steeds meer geïntegreerd in de Brusselse economie. Het is de bedoeling het 
gebruik ervan zo veel mogelijk uit te breiden.

Nog een primeur: een aantal cateraars die op verschillende evenementen aanwezig 
zijn, zullen experimenteren met een systeem van herbruikbaar bestek en servies (met 
uitzondering van bekers).

Een ‘happy team’ zal er op elk evenement vriendelijk op toezien dat de duur-
zaamheidsmaatregelen worden nageleefd en zich zo uiteindelijk ten dienste stellen 
van het publiek.
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CONTACTEN 
Stad Brussel

Maïté Van Rampelbergh
Kabinet van de Burgemeester

 maite.vanrampelbergh@brucity.be
+32 (0)498 48 37 13

Maïlys Charlier Zenari
Kabinet van de Schepen van Cultuur,

Toerisme en Grote Evenementen
mailys.charlierzenari@brucity.be 

+32 (0)490 14 07 90 

Maxime Moreau
 Kabinet van de Eerste Schepen,
Schepen van Klimaat en Sport

Maxime.Moreau@brucity.be
+32 (0) 499 47 28 16

Adelaïde De Patoul
Kabinet van de Schepen van Economische Zaken

adelaide.depatoul@brucity.be
+32 (0)490 14 12 59

Organisatie
Brussels Major Events vzw

Marina Bresciani 
m.bresciani@bmeo.be 

+32 (0)478 22 61 59
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