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ZOMER 2019,
EEN SEIZOEN VOL FEESTELIJKE EVENEMENTEN:

BXLOVE SUMMER !

Voorwoord 

Traditiegetrouw willen we de zomerse warmte doen zinderen in onze hoofdstad, zowel in het 
centrum als in de verschillende buurten. Deze zomer zet Brussel alles op alles om een ongezien 
evenementenbuffet te serveren. 

De culturele ambitie van de stad Brussel en de bijbehorende wil om evenementen op te zetten, 
ontstond meer dan tien jaar geleden. Het heeft onze stad alleen maar aantrekkelijker en 
dynamischer gemaakt. Ook dit jaar werken de verschillende diensten van de stad en de vzw 
Brussels Major Events samen met tal van andere partners en uitbaters om de Brusselaars en 
bezoekers van een zomerse stadssfeer te laten proeven.

De harmonie tussen de leefbaarheid van de wijken en de aanwezigheid van events stelde de 
Stad Brussel in de loop der jaren voor een steeds grotere uitdaging. Daarom wil de stad ook 
evenementen aanbieden voor een groot publiek, gratis, in verschillende wijken van de stad (in 
Laken, de Squares, Neder-Over-Heembeek, ...) en daarbuiten. De voorbije jaren kwamen er 
nieuwe initiatieven bij die zowel het publiek als de deelnemende artiesten en betrokken culturele 
actoren vernieuwende ervaringen bieden. 

Uiteraard zijn niet alleen de Brusselaars maar ook toeristen welkom op deze activiteiten. Wij 
stellen dit jaar met veel plezier een rijk, gevarieerd en evenwichtig aanbod voor: Vaux-Hall 
Summer, de Zuidfoor, Vuurwerk in Laken, Insifon, Brussels Summer Festival, het festival Couleur 
Café, de Ommegang, het Bal National, de tentoonstelling Intimate Audrey in het Vanderborght-
gebouw … en onze nieuwkomer, Hello Summer, die perfect aansluit bij het totaalconcept van het 
zomerse evenementenaanbod in Brussel.

We wensen jullie een mooie zomer in Brussel! 

Delphine Houba,
Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen in de Stad Brussel



HELLO SUMMER
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1 HELLO SUMMER

Brussel Bad heeft een grote impact gehad 
op de kanaalwijk en heeft de kijk van 
Brusselaars en toeristen op deze zone ten 
goede veranderd. De Stad Brussel zet al 
jaren in op de rol van evenementen bij de 
herwaardering van wijken.

Onze stad evolueert echter voortdurend. 
Sinds enkele jaren zijn er werken aan de 
gang langs de kade waar Brussel Bad 
zeventien jaar lang zijn stek had. Daardoor 
is het nu niet langer mogelijk om de 
zomerhappening daar te organiseren zoals 
de Brusselaars ze de voorbije jaren gekend 
hebben, in optimale omstandigheden.

Niet getreurd echter! De stad grijpt dit 
obstakel aan als een kans om met een 
vernieuwd evenement uit te pakken, deze 
keer niet op één, maar op vier belangrijke 
locaties in de hoofdstad.

Het recept is onveranderd: iedereen 
laten genieten van al het moois wat de 
zomer te bieden heeft door in het midden 
van de stad ruimte voor ontspanning te 
creëren, in zomerse kleuren. Het worden 
dit jaar dus niet één, maar vier oases van 
plezier met terrassen, cocktails, concerten 
en animatie voor jong en oud – ‘Hello 
Summer’!

Ook de doelstelling blijft identiek: zomerse geneugten naar een aantal wijken brengen en fans van 
Brussel laten kennismaken met minder bekende plekjes.

Een volle maand entertainment en zalig nietsdoen in de stad:

• van 25 juli tot 4 augustus aan het Congresplein (Congreskolom, Rijksadministratief 
Centrum), in het stadscentrum;

• van 8 tot 11 augustus op de Ambiorixsquare, in de Europese wijk;
• van 15 tot 18 augustus op het Peter Benoitplein, in Neder-over-Heembeek;
• van 22 tot 25 augustus op de Leopoldsquare, in Laken. 
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1 HELLO SUMMER

 
1.1 / Vier nieuwe plaatsen om te ontdekken

Congresplein (Congreskolom, Rijksadministratief Centrum)
van 25 juli tot zondag 4 augustus

Hello Summer begint zijn reis op het 
Congresplein, een unieke wijk die de boven- en 
benedenstad met elkaar verbindt, tussen de 
wijk Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw, bekend 
om het legendarische Koninklijk Circus en zijn 
vele bars en restaurants, en de Broekstraat 
(Pachecolaan) waar de hogescholen en ons 
beroemde stripmuseum zijn gevestigd. 

Tussen die twee wijken ligt een 
prachtige ruimte die weinig bekend 
is bij het grote publiek, maar die 
gemaakt lijkt om er zich met een 
grote groep mensen uit te leven! De 
locatie omvat een prachtige tuin van 
landschapsarchitect René Péchère 
die uitloopt in de stad, en een 
esplanade met een adembenemend 
uitzicht.

Ook hier is de stad in beweging, want 
het stadsbestuur heeft grootschalige 
renovatieplannen voor deze plek. 
In afwachting zal Hello Summer 
er gedurende een dag of tien 
neerstrijken met een gevarieerd 
activiteitenaanbod, verdeeld over 
twee zones met een verschillende 
sfeer.

De esplanade wordt omgetoverd 
tot een gigantisch sportterrein met 
veel disciplines, terwijl de tuinen 
eronder een ontspanningszone en 
een verscheidenheid aan activiteiten 
bieden.
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Ambiorixsquare, Europese wijk,
van 8 tot 11 augustus 

We hadden ons in het hart van de stadswijken 
geen mooiere locatie kunnen dromen om 
de zomer te vieren. Vlakbij de Europese 
instellingen en het bruisende Schumanplein ligt 
de Ambiorixsquare, een groene oase middenin 
de stad, met grasvelden, een speeltuin, 
bloemperken, fonteinen en beeldhouwwerken 
die de sfeer oproepen van een Franse tuin. 

De omliggende huizen zijn stille getuigen 
van een zeer rijke architecturale periode. 
Zij vormen een decor van eclectische stijlen 
die representatief zijn voor Brussel – van de 
Vlaamse neorenaissance tot de art nouveau, 
met enkele parels zoals het Huis Saint-Cyr van 
Gustave Strauwen.

Peter Benoitplein,
van 15 tot 18 augustus

Vervolgens is het de beurt aan de voormalige 
autonome gemeente Neder-over-Heembeek 
om Hello Summer te verwelkomen op het Peter 
Benoitplein.
In 2010 werd het plein fraai heraangelegd: de 
esplanade werd gerenoveerd en kreeg een 
nieuwe fontein, de trottoirs werden verbreed en 
de kruispunten beveiligd. 
De inwoners van deze wijk zijn de laatste jaren 
dan ook gewend geraakt aan ‘pop-ups’ van 
druk bijgewoonde evenementen op dit plein, 
waar doorgaans ook de wekelijkse markt wordt 
gehouden. 

Leopoldsquare,
van 22 tot 25 augustus
 
In het hart van Laken ligt de Leopoldsquare, een prachtig 
stadspark met grasvelden, paden, ontspanningsruimtes, een 
fontein en een grote speeltuin.
De buurtbewoners komen er graag, en het is hier dat Hello 
Summer een laatste keer zijn tenten zal opslaan om de zomer 
feestelijk af te sluiten.

1 HELLO SUMMER
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1.2 / Voor elk wat wils!

Op deze vier iconische plekken van Brussel zal Hello Summer zijn zomerrecepten aanbieden – een 
mix van sport, plezier en ontspanning.

Activiteiten in overvloed

Openingsavond
De opening van het Brusselse zomerseizoen wordt zoals steeds tot in de puntjes verzorgd. Op 
donderdag 25 juli verwelkomt Hello Summer de nieuwsgierigen in een meeslepende akoestische 
installatie, een ongeziene ruimte waarin je aan de werkelijkheid ontsnapt, in samenwerking met 
onze partner Les Garages Numériques.

Naast de ontspanningsruimte zijn er dagelijks activiteiten voor alle doelgroepen 
op Hello Summer. 

Danslessen
Op donderdagnamiddag zijn er lessen en demonstraties in hiphop, op vrijdagnamiddag worden er 
lessen gegeven in salsa & bachata, met aansluitend een speciale salsa-avond.
Daarnaast biedt Hello Summer, afhankelijk van de locatie, kizomba-lessen, een Afro-Caribische 
dans (zaterdagnamiddag), capoeira-lessen en makulele-demonstraties, een vechtdans gerelateerd 
aan de Braziliaanse capoeira (telkens op zondagnamiddag).

De lessen worden verzorgd door plaatselijke wijkverenigingen.  

Kidszone  
Wat zou een zomerevenement zijn zonder 
een speciale trekpleister voor de kinderen? 
Speeltuinen voor de allerkleinsten mochten 
daarom niet ontbreken, net als creatieve en 
speelse workshops rond de waterpunten. Elke 
zondag van 14 tot 19 u., met de medewerking van 
onze partner Patrimoine à Roulettes.

1 HELLO SUMMER
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Ontspanningszone
Ook in de ontspanningszone, onder een prachtige tent in de buurt van de kidszone, is er een 
aanbod op kindermaat. Zo zijn er voorleesmomenten (voor 3- tot 12-jarigen), telkens op zaterdag 
en zondag van 15 tot 16 u.
Tijdens kooklessen leren ze minipizza’s, miniwafels of koekjes bakken onder het toeziend oog van 
de vzw Nek-In, op 29, 30, 31 juli in de namiddag.
De Jeugddienst van de Stad Brussel staat tot slot in voor muzikale animatie, grimeerateliers en 
knutselworkshops, elke donderdag van 12 tot 18 u.

Openluchtfilm op groot scherm
In samenwerking met Cinéma Galeries worden 
er films vertoond rond het thema water, oases 
en eilanden. Ideaal om even te ontsnappen, 
elke zaterdag van 22 tot 00.30 u. en op 
woensdag 31 juli in het Rijksadministratief 
Centrum van 22 tot 00.30 u. (programma wordt 
momenteel afgerond).

Muziek en humor 
De muziekaffiche van Hello Summer verleent een prominente plaats aan artiesten van hier en van 
verder, in lijn met het diverse karakter van de stad. Humor, hiphop, rock en pop, … Alle genres zijn 
goed om op te dansen. Het merendeel van de gekozen groepen weerspiegelt de verscheidenheid 
van de huidige Brusselse muziekscene, met enkele bekende namen en veelbelovende 
ontdekkingen. (Zie programma Peter Benoitplein en Leopoldsquare, op donderdag en zaterdag van 
19.30 tot 22 u.)

1 HELLO SUMMER
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Programma rond het water 
Elke vrijdagnamiddag, en ook op maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 juli in de namiddag, 
worden er heel wat leuke en educatieve workshops rond het thema water georganiseerd door 
gespecialiseerde verenigingen zoals Coop, Cepage, het Watermuseum, het Riolenmuseum en de 
Zeescouts.
Korte voorstellingen bij het water worden afgewisseld met verschillende waterspellen met 
inbegrip van zandbakken, sluisbakken, bootjes, visnetten en vernevelaars die voor de nodige 
verfrissing zorgen. 

Samenwerking met de verenigingen
Plaatselijke verenigingen bekleden een belangrijke plaats in het programma van Hello Summer. 
Het is immers de bedoeling de bewoners zoveel mogelijk bij het buurtleven te betrekken. 
Alle lokale spelers zijn welkom om samen te werken met Hello Summer, bijvoorbeeld in een 
grimeerstand, met houten spellen of stands ter ondersteuning van een bepaald project. 
Elke zondagnamiddag krijgt jong talent uit de omgeving bovendien de kans om een act te brengen 
op het hoofdpodium – een heuse springplank! 

Alle informatie en een gedetailleerde activiteitenkalender zijn weldra beschikbaar op
www.hellosummer.be. 

Sport in al zijn vormen

In lijn met het evenementenconcept dat Brussel Bad zo succesvol maakte, pakt ook Hello Summer 
uit met een mooi sportaanbod, toegankelijk voor iedereen en volledig gratis, dat per site varieert.

Initiatie in gevechtssporten - GRATIS
De Brusselse clubs bieden initiaties aan in gevechtssporten zoals Engels en Thais boksen of 
Taekwondo.

Yoga - GRATIS
Iedereen voelt zich zen na een yogasessie in open lucht op Hello Summer, toegankelijk voor 
iedereen.  

Klimmen - GRATIS
Waan je even Spiderman en klim naar de hoogste toppen tussen de Brusselse gebouwen! 

1 HELLO SUMMER
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Beachvolleytoernooi
Het beroemde Brusselse Beachvolley zomertoernooi vindt plaats op de tweede zondag, op de 
esplanade van het Rijksadministratief Centrum.

CrossFit - GRATIS
Op 18/08 en 25/08 zijn er initiaties in deze sporttak, die fitness, krachttraining en cardio 
combineert.

Verhuur van sportterreinen
Zin om een uurtje buiten te sporten met collega’s of vrienden? Hello Summer biedt alle 
sportliefhebbers, zowel amateurs als professionals, de mogelijkheid om een sportterrein te huren 
in de stad, à rato van €1 per persoon en per uur, inclusief gebruik van materiaal zoals ballen, 
rackets enz. 
Beachvolleybal (enkel in het Rijksadministratief Centrum), grassvolleybal, petanque, tafeltennis, 
badminton, racket, spikeball, panna, … Dat wordt moeilijk kiezen!

1 HELLO SUMMER
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2 VUURWERK IN LAKEN
DERDE EDITIE

 

Deze vuurwerkshow werd in het leven geroepen om ook in het noorden van de hoofdstad een 
evenementendynamiek tot stand te brengen. Met 43.000 toeschouwers in 2017 en meer dan 57.000 
in 2018 kunnen we van een onmiskenbaar groeiend succes spreken, zowel bij de buurtbewoners 
als bij bezoekers uit heel Brussel en daarbuiten. Het onderstreept in welke mate ook lokale 
evenementen succesvol kunnen zijn. 

Gedurende vijf opeenvolgende vrijdagen, van 26 juli tot 23 augustus, zal de hemel van de hoofdstad 
‘s avonds oplichten door een schitterend vuurwerk aan de voet van Paleis 5 van Brussels Expo, 
tegenover het Atomium en naast Mini-Europa.

Het moet uiteraard een feestelijke zomerhappening worden die aan ieders verwachtingen voldoet. 
Met een hele rits activiteiten en veel lekkers om ter plaatse te eten en te drinken, zit de sfeer al 
goed van in de vroege avond.

Gezinnen uit Laken, Brusselaars en dagjestoeristen kunnen zich vanaf 18 u. komen vermaken en 
ondertussen iets nuttigen bij een van de foodtrucks. Dans, workshops, demonstraties, spelletjes, 
initiaties … Er is voor iedereen wat!
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2 VUURWERK IN LAKEN

Leuk extraatje: elke vrijdag belooft weer anders te worden, want de thema’s wisselen wekelijks:
• 26 juli: ‘Fantasy World’
• 2 augustus: ‘Around the World’  
• 9 augustus: ‘Green Feeling’ 
• 16 augustus: ‘Water Splash’ 
• 23 augustus: ‘Musicals Day’ 

Fantasy World: 26 juli 

Deze avond duiken we onder in een denkbeeldige wereld waar alle dromen waar worden: een 
luchtige sfeer van zwevende wolken, regenbogen, eenhoorns en vliegers ontvouwt zich in drie 
verschillende zones. Ga op zoek naar Alice in Wonderland in een labyrint van 64 m2 of volg Peter 
Pan langs een 12 meter lang avonturenparcours, luister naar de spannende verhalen van een 
indiaanse verhalenverteller en bewonder de vuurspuwers die hun kunsten vertonen op het geluid 
van tamtams. Zag jij ook net een eenhoorn voorbijflitsen?

Around the World: 2 augustus
 
Op deze avond krijgen de bezoekers een wereldreis aangeboden. Aan de hand van een quiz doen 
ze de zes continenten aan. Elke bestemming heeft zijn eigen decor, met culturele activiteiten, 
culinaire gerechten en typische muziek. 
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2 VUURWERK IN LAKEN

 
Green Feeling: 9 augustus

Deze 100% groene avond staat in het teken van milieubewustzijn en stelt nieuwe manieren 
van consumptie voor door middel van duurzame praktijken, back to basics, zero waste en 
‘zelfgemaakt’. Op de minimarkt met levende planten, groenten en fruit is het heerlijk flaneren. 
In de participatieve workshops leer je alles over natuurlijke producten en recycling. De sfeer is 
gemoedelijk en landelijk.

 
Watersplash: 16 augustus

Het belooft een zwoele avond te worden, en daar horen waterspelletjes bij in drie verschillende 
zones, ingedeeld volgens leeftijd. Spelen in de zandbak, eendjes vissen, waterballen, reusachtige 
buikglijbanen, een parcours met opblaasbare hindernissen, … Niemand zal zich vervelen. Tussen 
alle drukte door kun je even op adem komen onder een palmboom, in een ligstoel of strandhuisje.
 

Musicals: 23 augustus

Een terugblik op de musicals waarvan de liedjes nog steeds bekend in de oren klinken … dat vraagt 
om een Broadway-decor. Warm je alvast op voor dansinitiaties, een flashmob en een coverband, 
non-stop van 18 tot 23 u. We gaan met andere woorden 5 uur lang zingen en dansen op de tonen 
van Grease, Dirty Dancing, Sister Act compleet met gospelkoor, Mamma Mia en nog veel meer. 

De vijf evenementen worden telkens afgesloten met een adembenemend vuurwerk, om 23 u. 
aan de voet van Paleis 5. Elke vrijdag is er een andere getalenteerde vuurwerkspecialist te gast. 
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2 VUURWERK IN LAKEN

 
 NOCTURNES OP DE HEIZEL

Op de vijf avonden van Vuurwerk in Laken zijn ook de hoofdattracties van de Heizelvlakte extra lang 
open: het Atomium en Mini-Europa zetten hun deuren open voor een bezoek bij avond!

Bezoek het Atomium ‘After Hours’! 
Het icoon van de hoofdstad zet zijn deuren wat langer open, voor een unieke belevenis. Dompel 
je (opnieuw) onder in de geschiedenis van Expo 58 in de permanente tentoonstelling en laat je 
overweldigen door de digitale klank- en lichtinstallatie ‘ID - A Circular Journey’. Aan het einde van 
de rondgang wacht je het adembenemende panorama. Het restaurant in het Atomium, Belgium 
Taste, is op deze betoverende avonden eveneens geopend. 

Info: 26.07 & 2, 9, 16, 23.08
Laatste toegang 21.30 u.
Tickets: € 15 (inclusief toegang tot ADAM - Brussels Design Museum, 1 jaar geldig). 
www.atomium.be



16

2 VUURWERK IN LAKEN

Mini-Europa ‘By Night’.
Mini-Europa, op 100 m van het Atomium, laat zich evenmin onbetuigd. Op de vijf vrijdagen van het 
evenement stelt het miniatuurpark zijn deuren eveneens open voor een avondbezoek! 
Het belooft een heel andere ervaring te worden dan overdag: het spel van licht en schaduw streelt 
langs de gevels en benadrukt de rijke details van de monumenten.
Romantische sfeer gegarandeerd!

Laatste toegang: 23 u., het park sluit om middernacht.
Tickets: €15,80/volwassene, €11,80/kind <12 jaar, gratis: kinderen <1m15  
www.minieurope.eu



VAUX-HALL SUMMER
KUNST IN OPEN LUCHT

OP EEN MAGISCHE PLEK
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3 VAUX-HALL SUMMER
KUNST IN OPEN LUCHT

OP EEN MAGISCHE PLEK

Dit recreatieoord in open lucht in het hart van het Warandepark is omgeven door een overdekte 
galerij en een rotonde in Louis XVI-stijl. Het werd in 1913 ontworpen voor de feestjes van de 
Brusselse bourgeoisie.  De ‘Vaux-hall’, die er lange tijd verlaten bijstond, is een uitzonderlijk maar 
weinig bekend gebouw. Het werd gedurende vier jaar minutieus gerestaureerd om het in zijn 
oorspronkelijke functie te herstellen.
Voor het derde opeenvolgende jaar opent de Vaux-hall in het Brusselse Warandepark in de 
zomer zijn deuren voor het publiek. Het verrast met een cultureel programma dat voor iedereen 
toegankelijk is, uniek in de hoofdstad en terend op de aparte geest van deze betoverende site: 
concerten voor alle generaties, openluchtbioscoop, bals, creatieve workshops, dans, spelletjes, 
thema-avonden, ... Verder zijn er ook brunches, snacks en vieruurtjes te verkrijgen, bereid met 
biologische en lokale producten.

Van vrijdag tot zondag, tot 11 augustus.

Voor alle info, ga naar vauxhallsummer.brussel.be



NOG MEER
FEESTELIJKE MOMENTEN

TIJDENS DE BRUSSELSE ZOMER 
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4 NOG MEER
FEESTELIJKE MOMENTEN

TIJDENS DE BRUSSELSE ZOMER 

Ommegang 
26 en 28.06

De Ommegang, een wereldberoemde historische processie, voert zo’n 1.400 figuranten op in oude 
kostuums om het feest te herdenken dat de Magistraat van Brussel op 2 juni 1549 organiseerde 
ter ere van keizer Karel V en zijn zoon Filips, de infant van Spanje, op de Grote Markt van Brussel, 
waar de twee spektakels zullen plaatsvinden. In 2018 woonden meer dan 15.000 toeschouwers de 
twee edities van de Ommegang bij.
www.ommegang.be

Festival Couleur Café 
28, 29, 30.06

Het Brussels festival van de 
wereldmuziek is een echt 
zomerevenement dat je meeneemt op 
een reis rond de wereld. De dertigste 
editie krijgt een nieuwe locatie in het 
Ossegempark in Laken. Een gevarieerde 
mix van gevestigde en opkomende 
artiesten uit de hiphop, soul, funk 
en reggae van overal ter wereld en 
tientallen dj’s zullen er op vier podia 
optreden.
www.couleurcafe.be
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4 NOG MEER FEESTELIJKE MOMENTEN

Zuidfoor 
13.07 > 18.08

De belangrijkste kermis van Brussel, de 
beroemde Zuidfoor, gaat op 13 juli open aan de 
Zuidlaan, ter hoogte van de Hallepoort. Niet 
minder dan 130 attracties, zowel traditionele 
als fonkelnieuwe, wachten er op bezoekers. De 
puntzakjes gevuld met frieten of smoutebollen 
zijn natuurlijk ook niet te versmaden. In 2018 
lokte de kermis zo’n 1,5 miljoen gegadigden.
www.zuidfoor.be

 

 
Brussels Summer Festival 
14 > 18.08

De Stad Brussel organiseert ook het Brussels 
Summer Festival. Vorig jaar werd geopteerd 
voor een vijfdaagse verkorte formule. Daarmee 
slaagden de organisatoren erin om 60.000 
festivalgangers aan te trekken en tegelijkertijd 
de overlast van een dergelijke happening te 
verminderen. 
www.bsf.be

Bal National 
20.07

Een jaarlijks feest in rood, geel en zwart, op 
het Vossenplein, in het hartje van de Marollen, 
met veel sfeer en Brusselse zwanze. Ook de 
leden van de koninklijke familie weten het te 
appreciëren.
www.balnational.be
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4 NOG MEER FEESTELIJKE MOMENTEN

Guignolet dans le Parc 
tot 25.08

De beroemde marionet Guignolet van het 
Théâtre Royal Les Cœurs de Bois komt voor 
het 17de jaar naar het Warandepark om er 
het jeugdige volkje te vermaken met zijn 
fantastische avonturen. 
www.guignolet.brussels

Tentoonstelling ‘Intimate Audrey’, Vanderborght-gebouw 
tot 25.08

Een tentoonstelling ter gelegenheid van de 
90ste verjaardag van de geboorte van Audrey 
Hepburn in Brussel presenteert 800 m² aan 
foto’s, waaronder enkele originele, souvenirs, 
jurken en accessoires, maar ook onuitgegeven 
objecten: haar modetekeningen en humanitaire 
geschriften.
www.intimateaudrey.org

Insifon 
3de editie: 31.08 & 01.09, van 14 tot 18.30 u. 

Dit openlucht poppenfestival vindt elk jaar plaats in het 
Meudonpark in Neder-over-Heembeek. Je kunt er maar liefst 10 
poppenshows gratis bijwonen.
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5 CONTACT

Stad Brussel

• Wafaa Hammich, Kabinet van de Burgemeester 
wafaa.hammich@brucity.be, +32 (0)484 87 06 61 

• Julie Nicosia, Kabinet van de Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote evenementen 
julie.nicosia@brucity.be, +32 (0)490 52 45 08 

• Benjamin Adnet, Kabinet van de Eerste Schepen, Schepen van Klimaat en Sport 
benjamin.adnet@brucity.be, +32 (0)498 91 84 38 

Organisatie 

Marina Bresciani, Brussels Major Events vzw
m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59


