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10-jarig bestaan : een nieuwe start voor Classissimo  

Brussel, 4 juli 2016 – Voordien opgenomen in het programma van het Brussels Summer 

Festival als klassiek onderdeel slaat het festival Classissimo dit jaar de weg in als 

onafhankelijk evenement en dit in samenwerking met de Schepenambt van Cultuur van de 

Stad Brussel. De 10e editie zal plaats vinden van 4 tot 13 augustus in het Koninklijke 

Parktheater. 

Tot 2015 maakte Classissimo deel uit van de programmatie van BSF. In 2016 wordt dit een 

volwaardig onafhankelijk evenement. « Deze beslissing was nodig om aan Classissimo een 

grotere zichtbaarheid te bieden. Door een toenemende steun van de Stad Brussel verloopt de  

organisatie nu in nauwe samenwerking met de dienst Cultuur en zijn begroting werd niet 

verminderd » onderstreept Karine Lalieux, Schepen van Cultuur. Bovendien, na jaren op 

dooltocht, krijgt het festival een vaste stek in het prachtige Koninklijke Parktheater in 

samenwerking met zijn  Directeur, Thierry Debroux.    

De opdracht van het festival blijft ongewijzigd en de programmatie wordt verder opgesteld 

door Georges Dumortier, zijn Directeur. “Deze 10
e
 editie van Classissimo is voor de velen die 

het festival hebben ondersteund een belangrijke verjaardag. “De feestdagen van de muziek” 

is de rode draad. In het meervoud want de programmatie moet bewust breed zijn.  Dicht bij 

een trouw en afwisselend publiek ontvangt dit festival jaarlijks meer dan 3.000 

toeschouwers. Jonge artiesten en internationaal gekende artiesten waarvan er ongeveer 80 

% Belgisch zijn of hier verblijvende ontmoeten elkaar hier met een respect en met een 

kameraadschap die de intense emoties en de bewondering inspireert » legt hij uit. 

Op de affiche van deze nieuwe editie staan, ondermeer, de pianiste Eliane Reyes, de violiste 

Roby Lakatos, de jonge formatie Quator Alfama, de komiek Bruno Coppens of nog de 

zangers van de muziekkapel Reine Elisabeth. Classissimo organiseert een familieconcert op 

zondag 7 augustus om 16u, « Het Carnaval der dieren  » van  Saint-Saëns (gratis ingang voor 

de min-12 jarigen). De prijzen blijven bewust aantrekkelijk (13 € in voorverkoop en 17€ de 

dag zelf. PASS aan 65 € voor 7 voorstellingen).  

Meer info op www.classissimo.com/nl 
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