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Gratis cultureel programma tijdens de zomer op de centrale lanen 

Brussel, 1 juli 2016  – Tot en met 31 augustus zullen talrijke artiesten elke woensdag en één 

zaterdag op twee zich uitleven op het Beursplein.  Het kosteloze programmatie, opgesteld door de 

dienst Cultuur van de Stad Brussel,  is een mix van dans, circus, fanfare en concerten en dit op 

initiatief van Karine Lalieux, Schepen van Cultuur. Dit culturele luik ontplooit zich in het kader van 

#BXLoveSummer, naast andere familiale en sportieve activiteiten.  

Iedere woensdag wordt besteedt aan 

demonstraties en initiaties van 

breakdance, van 18u tot 20 u, in 

aanwezigheid van professionele dansers 

en amateurs, alleen of in groep. Op 

zaterdag zal er afwisselend sport of cultuur 

worden aangeboden. De culturele 

zaterdagnamiddagen bieden een breed en 

multidisciplinair programma : dans, 

fanfare, circus en ook muziek. « De dienst 

Cultuur heeft een beroep gedaan op 

talrijke Belgische artiesten maar ook op 

artiesten uit het buitenland. Iedere namiddag zal ingedeeld worden in verschillende activiteiten 

waaronder sommigen energiek , anderen iets rustiger. Voor iedere leeftijd en voor iedere stijl » legt 

Karine Lalieux, Schepen van Cultuur , uit. 

Zaterdag aanstaande, op 2 juli, wordt er plaats gemaakt voor de muziekfanfare met klezmermuziek 

en muziek uit Oost-europa « Les taupes qui boivent du lait » van 16u tot 18u15. Daarna komen de 

koorddansers van de « compagnie des Chaussons Rouges » met hun spektakel « Petite navigation 

céleste » om 16u30 en om 17u45. Er wordt ook plaats voorzien voor de muziek die gebracht door de 

studenten van de Belgische conservatoria en door professionele muzikanten, « Venti Nuovi » om 

17u. « Zoals vorig jaar zal de infrastructuur en het geluidsvolume beperkt zijn om de rust van de 

buurtbewoners te respecteren. Het is vooral de bedoeling om de kwaliteit van het culturele aanbod op 

openbare plaatsen te verbeteren en een mooie zichtbaarheid te geven aan de artiesten net zoals deze 

zomer in de parken en in de wijken » besluit Karine Lalieux. U vindt het volledige programma op 

www.summer.brussel.be. 
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