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VOORWOORD

De zomerstranden van Brussel Bad langs het Kanaal zijn met de jaren - sinds 2003 - geëvolueerd tot een niet te missen
afspraak, zowel voor de Brusselaars als voor de talrijke Belgische en buitenlandse bezoekers.
Het evenement groeit van jaar tot jaar, met als resultaat dat het een steeds groter en meer gevarieerd publiek aantrekt.
Naast de ligstoelen voor de liefhebbers van zalig nietsdoen, zie je hier nu ook festivalgangers, sportievelingen,
bioscoopfans en nachtuilen die de talrijke activiteiten op het evenement komen meepikken.
Brussel belooft een bruisende zomer in een feestelijke en steeds gezelligere sfeer!
De Stad is ongetwijfeld in haar opzet geslaagd. Het evenement is in de loop der edities
een ontmoetingsplaats geworden voor mensen van verschillende generaties en
culturen.
Het indrukwekkende programma van deze twaalfde editie van Brussel Bad heeft heel wat
nieuwigheden in petto voor groot en klein. Afspraak dus vanaf 4 juli aan een hutje voor een film in
openlucht, om te supporteren voor onze Rode Duivels of om op de dansvloer te swingen op het ritme
van de ongebreidelde tonen van de jaren 90.
Op een zachte en gezellige zomer!

Yvan Mayeur
Burgemeester van de Stad Brussel
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1. TAL VA

OPENINGSSHOW

OPÉRA

B eleef op vrijdag 4 juli vanaf 22u00 een onvergetelijk
klank- en lichtspel om de opening van deze 12e editie
van Brussel Bad te vieren.

KINDEREN,
KONING OP HET STRAND VAN BRUSSEL!
- N ieuwe speelpleinen: innovatieve en creatieve
structuren van meer dan 20m, speciaal gemaakt voor
Brussel Bad, vormen een van de nieuwigheden van
deze 12e editie
- K
 idsgazette on the beach: beeldende kunstenaars
en andere artiesten begeleiden de kinderen bij het
maken van speelgoed om mee te nemen naar huis.
Kwalitatieve workshops om al spelend je creativiteit te
ontwikkelen.
- A
 ak “Iedereen aan boord”: een unieke, drijvende
speelruimte gedeeltelijk in openlucht, met zand,
touwen en schommels.
- P oopsy : een sprookjesachtige muzikale komedie van
een uur voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

UITZENDINGEN VAN DE WERELDBEKER
VOETBAL
E moties gegarandeerd op het zand van Brussel Bad!
Vanaf de kwartfinales zullen de wedstrijden van de
Wereldbeker voetbal worden uitgezonden op groot
scherm in een feestelijke en ontspannen sfeer van het
Brusselse strand.

E en gloednieuw initiatief in samenwerking met de
Koninklijke Muntschouwburg. Opera’s op het doek
met ongeziene extra’s, toegankelijk voor iedereen,
comfortabel in de ligstoelen en met de voeten in het
zand.

GOD SAVE THE 90’S
D e outdoor editie van een groot themafeest rond de
jaren ‘90 voor een spetterende nacht, opgeluisterd met
funky en fluo, zoals het hoort. It’s partytime!

NIEUWE AFSPRAAK
VOOR SPORTIEVELINGEN
- E uropean Police & Fire Games: een internationale
wedstrijd waarin politieagenten, brandweerlui en
personeelsleden van het gevangeniswezen en de
douanes zich ontpoppen tot atleten van hoog niveau.
- Red
 Bull Tour Adventure: meerdere interactieve
klimmuren en mogelijkheid om weer te landen met een
sprong in een reuze airbag.
- J n-Joy Athletic Days: op vier pistes in de sportzone,
hoogspringen en verspringen in het kader van de ‘100
m des Rues’ georganiseerd door de Sportdiensten van
de Stad Brussel.

RALLYPARCOURS
K arts met trappers op een circuit, speciaal aangelegd
voor Brussel Bad. Raceliefhebbers, in de startblokken!

STREETART OP HET STRAND
CANAL PIXEL PEOPLE
H et Brusselse kunstenaarscollectief Farm Prod verovert
de gevel aan de kanaalkant van het Citroën-gebouw, een
parel van de Brusselse architectuur van de jaren 30 met
een monumentale fresco van meer dan 600m 2.
F elle kleuren en verschillende vormen om eer te
betuigen aan het multiculturele publiek van Brussel Bad.
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2. FEESTELIJKE
OPENING
&

OPENINGSSHOW : ‘QUAI TO KAAI’

B russel Bad en Molenbeek 2014 bundelen hun creatieve krachten in een rijk klank- en lichtspel dat zorgt voor fusie.
‘From quai to Kaai’, beide oevers van het kanaal omarmen elkaar tijdens een sfeervolle avond. Dans, percussie, circus
en vuurwerk zetten het kanaal in vuur en vlam om de vijf weken festiviteiten te openen. De dialoog tussen beide kaaien
staat centraal in een ontmoeting tussen «street» en hedendaagse cultuur. Artiesten overstijgen de elementen tussen
water en vuur. Een show als symbolische brug tussen gemeenten en culturen. Geen ruzie maar fusie!
Info: vrijdag 4 juli – om 22u30 - Akenkaai, Brussel Bad
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3. KINDE

Dit jaar zijn kinderen meer dan ooit de eregasten op Brussel Bad.
Nieuwigheden van formaat en nieuwe infrastructuren versterken het aanbod waarmee de organisatoren in alle
veiligheid plezier garanderen voor de allerkleinsten: de kinderen zijn koning op het Brusselse strand.

NEW

GLOEDNIEUWE SPEELTUINEN! GRATIS
D it jaar komen er gloednieuwe, originele speelpleinen in de kidszone met structuren van meer dan 20m speciaal
gemaakt door een creatieve en innovatieve schrijnwerker die beantwoordt aan de noden van kinderen.
Z e bestaan uit een parcours van loopbruggen en planken, enorme strandwindmolens, een zandwiel, een mini-touw en
klimnetten... In de lucht wordt een grote zeeslang opgehangen. Kinderen kunnen ze met touwtjes doen bewegen
terwijl een leiding voorzien van een trechter, verbonden met haar bek, haar doet brullen of zingen.
Op deze speelpleinen zijn animatrices aanwezig, zodat de kinderen zich kunnen uitleven in alle veiligheid.
 Info: toegankelijk voor kinderen van 3 tot 12 jaar, van 12u tot 20u.

NEW

KIDSGAZETTE ON THE BEACH,
HET NIEUWE TREFPUNT VOOR KIDS. GRATIS
D eze zomer nodigen kidsgazette en de jongens van Patrimoine à Roulettes u elke zaterdag uit op de oevers van het
kanaal. Maak kennis met deze vrolijke kerels, beeldende kunstenaars en andere «geke» artiesten om speelgoed
te maken dat je kan meenemen. Een handvol tips, een vleugje motivatie en wat gekheid op een stokje zullen niet
ontbreken. Op het programma, kwalitatieve workshops om je creativiteit te ontwikkelen rond spel en elementen:
windwijzer, fluit, kazou, primitieve molen, bootjes,…
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E lke week is er iemand van het Brusselse culturele
podium te gast bij dit vrolijke gezelschap om te knutselen
met de kinderen: het Museum voor Natuurwetenschappen
(05/07), het Atomium en de Stichting voor Architectuur (26/07),
het BELvue museum (12/07), Visitbrussels en de Coudenberg (19/07),
de Wolf (02/08). Enthousiaste partners om kennis te maken met de
leefwereld van jonge mensen rond speciale workshops.
F amily Day op zaterdag 9 augustus, is deze zomer de nieuwe happening voor gezinnen.
Bamboe, dozen en allerlei gerecycleerd materiaal, breng alles mee wat u hebt om samen
het cruiseschip en de tijdelijke hutjes van Brussel Bad te maken.
Info:
- K idsgazette ruimte & Patrimoine à Roulettes in de kidszone, overdekt bij regenweer.
Voor kinderen van 6 jaar en ouder, begeleid door een ouder.
Op zaterdag 5, 12, 19, 26 juli en 2 augustus, van 13u tot 18u.
- F amily Day op zaterdag 9 augustus van 11u tot 20u.
www.kidsgazette.be / https://www.facebook.com/kidsgazette / https://www.facebook.com/patrimoine.aroulettes

NEW

EEN AAK… AAN BOORD ! GRATIS
De
 aak “De Molenbeek” meert aan in Brussel Bad en opent zijn scheepsruim voor een zomer vol
sportactiviteiten. Een unieke en multifunctionele speelruimte in openlucht, bereikbaar via tribunes
die plaats bieden aan ouders en toeschouwers. De allerkleinsten kunnen er hun kastelen bouwen of
hun schatten begraven. De binnenkant is omgebouwd tot avonturenparcours met touwen, koorden en
moduleerbare schommels. ‘s Avonds kan er een ring voor gevechtssporten worden geïnstalleerd.
Wat zou u zeggen van een bokswedstrijd op het water en toeschouwers met zicht op de ring vanop de
oevers van het kanaal?
E en drijvend speelterrein dat je kan leren kennen door aan boord te gaan. Een nieuw concept dat ook open
staat voor jouw voorstellen!
O ntwerpers: Sophie Courouble & Vanessa Denayer
P roductie: Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale & Kanal Play Groundd
 P artners: Interbéton, Groot Eiland, Buursport, Brussels Boxing Academy
I nfo : van 18.07 tot 10.08 van 12h tot 20h.

NEW

VOORSTELLING POOPSY - GRATIS
P oopsy en zijn Rockinours brengen de show Colormania, een muzikale komedie van een uur voor kinderen van 3 tot 12 jaar.
Poopsy, popster van de kinderen, leeft in een kleurrijke wereld. Samen met haar trouwe vrienden, de Rockinours, viert
ze het anders-zijn met laaiend enthousiasme: aan elke kleur van de regenboog geeft ze het kenmerk van een verschil.
Van op haar toverwolk helpt ze kinderen in nood. Haar leuke liedjes en fascinerende teksten doen hen weer glimlachen
en geven hen nieuwe hoop. Poopsy werkt als een echte coach!
D oor een technisch defect met de verbinding van haar sprekende computer, verliest ze de stereofrequentie met de
aarde. Ze mist dan de oproep van een geheimzinnig, duister en onberekenbaar personage dat op macht en wraak zint.
P oopsy loopt groot gevaar...
N a elk concert wordt een ontmoeting georganiseerd: fotosessie, gesprekken, handtekeningen,...


Info: op zaterdag 9 augustus om 13u en om 15u op de Live Stage.
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CONCERTEN KIDS - GRATIS
E lke woensdag brengt de Jeugddienst van de Stad een programma voor kids. Concerten en uiteenlopende
animaties (acts, schminken,…) voor kinderen van 6 tot 12 jaar, aan het muziekpodium.
Op donderdag biedt de vzw Bravvo ook een muzikaal programma, voor jongeren van 12 tot 18 jaar.
Info: Concerten en animaties op woensdag en donderdag van 14u tot 16u.

ZANDSCULPTUREN - GRATIS
K inderen en hun ouders kunnen zich met de hulp van een getalenteerd team wagen aan het maken van zandsculpturen.
Een magisch moment, de handen in het zand.
Info: zaterdag 2 en zondag 3 augustus alsook op zaterdag 9 en zondag 10 augustus, van 11u tot 18u.

D

SEL BA
S
U
R
B
P
O
T
S
A
G
E
T
4. CULTUUR
NEW

CANAL PIXEL PEOPLE
L e Streetart te gast in de grote veranda van het Citroën-gebouw. Het Brussels
artiestencollectief Farm Prod verovert de gevel aan de kanaalzijde van deze
parel van de Brusselse architectuur uit de jaren 30. De artiesten brengen
de monumentale fresco «Canal Pixel People» van meer dan 600 m2,
geïnspireerd door het rooster van de glazen opening met dambordpatroon.
Pixel art verwijst naar een digitale compositie die gebruik maakt van een lage
schermresolutie en een beperkt aantal kleuren. De beeldende weergave van de pixel is een
vierkant en kleurrijk oppervlak. Farm Prod volgde de grafische codes van pixel art om een levensgrote fries
van gestileerde personages te maken. De felle kleuren passen bij de zomer en zijn feestelijke, zonnige sfeer.
De verschillende en gevarieerde vormen van de gezichten die samenkomen, vertegenwoordigen de ongelooflijke
diversiteit van de «canal people» aanwezig op Brussel Bad. Canal Pixel People is het symbool van deze multiculturele
dialoog, die keur geeft aan de identiteit van Brussel Bad, trefpunt van feest, ontmoetingen en typisch Brusselse
samenzijn.
H et collectief FARM PROD, gevestigd in Brussel sinds 2003, groepeert verschillende beeldende kunstenaars rond
uiteenlopende creatieve projecten. Het team omvat momenteel schilders, graffiti kunstenaars, tekenaars, webdesigners,
illustrators en videomakers. Het is 10 jaar dat deze verschillende energieën zich organiseren en samen deelnemen
aan socio-culturele evenementen in België en in het buitenland. Tentoonstellingen, fresco’s, live-paintings, festivals,
workshops... Een brede waaier competenties en één gemeenschappelijke passie: schilderen.

BIOSCOOP EN OPERA IN OPENLUCHT - GRATIS
Gezien het enorme succes van de openluchtbioscoop vorig jaar, brengt de Cultuurdienst van de Stad Brussel een nieuwe
selectie films in samenwerking met de Galeries Cinema.
In het kader van haar festival «L’Heure d’été» biedt Galeries Cinéma dit keer films in het teken van de stad Rome en haar
bekende studio’s.
N ieuw dit jaar: met de medewerking van de Koninklijke Muntschouwburg zullen vier verfilmde opera’s worden vertoond
op groot scherm, waaronder de toppers van het seizoen.
H et publiek kan op het zand van het strand van Brussel Bad, in comfortabele ligstoelen, genieten van deze zestien
filmvertoningen op het grootste openluchtscherm van de hoofdstad.
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BIOSCOOP: ROME, FILMSTAD
T er gelegenheid van het Italiaanse voorzitterschap van
de Europese Unie is haar hoofdstad, de stad van film
en cultuur, dit jaar te gast.
De stad Rome, gefilmd door tal van al dan niet
Italiaanse cineasten, stond model voor de realisatie
van meesterwerken van het verleden en nu. Ze werd
ook verfilmd door cineasten die van de stad houden.
Dankzij een kwalitatieve programmering belicht
«L’heure d’été» Rome vanuit alle hoeken.

NEW

17.07 - 22:00 VACANCES ROMAINES (William Wyler, 1953, 118’)
18.07 - 22:00 MAMMA ROMA (Pier Paolo Pasolini, 1962, 110’)
19.07 - 22:00 LA FUREUR DU DRAGON (Bruce Lee, 1972, 95’)
24.07 - 22:00 UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE (Ettore Scola, 1977, 105’)
25.07 - 22:00 LA GRANDE BELLEZZA (Paolo Sorrentino, 2013, 142’)
26.07 - 22:00 LE FANFARON (Dino Risi, 1962, 105’)
31.07 - 22:00 BUONGIORNO NOTTE (Marco Bellocchio, 2003, 106’)
01.08 - 22:00 LA DOLCE VITA (Federico Fellini, 1960, 172’)
02.08 - 22:00 GLADIATOR (Ridley Scott, 2000, 155’)
07.08 - 22:00 HABEMUS PAPAM (Nanni Moretti, 2011, 102’)
08.08 - 22:00 LA FILLE QUI EN SAVAIT TROP (Mario Bava, 1963, 92’)
09.08 - 22:00 CINEMA PARADISO (Giuseppe Tornatore, 1989, 124’)

OPÉRA
O ntdek de beste producties van het laatste seizoen van
de Koninklijke Muntschouwburg in openlucht! Deze
buitengewone producties werden live opgenomen in de
Munt. Ze worden vertoond op het grote scherm van Brussel
Bad met ongeziene extra’s van de leden van de artistieke
teams. Een duik in 4 sublieme opera’s.

16.07 - 22:00 COSÌ FAN TUTTE WOLFGANG AMADEUS MOZART

D uur van elke operafilm: ongeveer 2u30 (kortere versies
van de originele opnames

Direction musicale : Ádám Fischer - Mise en scène : Andrea Breth

Direction musicale : Ludovic Morlot - Mise en scène : Michael Haneke

23.07 - 22:00 ORLANDO GEORG FRIEDRICH HAENDEL
Direction musicale : René Jacobs - Mise en scène : Pierre Audi

30.07 - 22:00 LULU ALBAN BERG

Direction musicale : Paul Daniel - Mise en scène : Krzysztof Warlikowski

06.08 - 22:00 LA TRAVIATA GIUSEPPE VERDI

I nfo:
B ioscoop: elke donderdag, vrijdag en zaterdag van 17 juli tot 9 augustus
Opera: elke woensdag van 16 juli tot 6 augustus
•
•
•
•
•

Begin van de voorstellingen: 22u (aankomst om 21u sterk aanbevolen)
Plaats: Sportzone / bioscoop
Ingang Bioscoop: N° 3 - via de Willebroekkaai
Ligstoelen vrij in de mate van de beschikbaarheden na het tonen van een identiteitskaart
B ij slecht weer zullen de films en opera’s worden vertoond in cinéma Galeries.
De informatie zal de dag van de sessie voor 16u worden meegedeeld op Facebook.

I nfo: www.galeries.be
H et indoorgedeelte van het festival gaat door in GALERIES Cinéma in de Galeries Saint-Hubert, met een meer
aansluitende en volledige programmering. Het biedt een verlengde van de sessies in openlucht en verkent de
verschillende genres binnen de Italiaanse film, van de sociale kroniek tot de komedie, via de Giallo of het Péplum.
D eze films worden aangeboden door het Schepenambt van Cultuur in samenwerking met de GALERIES Cinéma en de
Koninklijke Muntschouwburg.
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LET IT BEACH FESTIVAL – TWEEDE EDITIE - GRATIS
L ET IT BEACH neemt het publiek van Brussel Bad zes weekends mee naar de contrastrijke werelden van muziekgroepen
die al optreden in België en in het buitenland. Het zijn groepen die houden van de feestelijke en relaxte ontmoetingen.
De Cultuurdienst van de Stad Brussel wil Belgische en Brusselse muzikanten ondersteunen en op de affiche plaatsen.
Daarom kiest de dienst voor optredens van muziekgroepen met een naam die niet altijd bekend is bij het grote publiek.
Voor deze tweede editie wordt u een
affiche van ongeveer 40 groepen
aangeboden, volgens dit unieke
cocktailrecept van LET IT BEACH festival:
«folk/ rock/ pop/ hip-hop en elektro»
op vrijdag, «world» op zaterdag en
«workshop + bal + concert rond een
specifieke dans» op zondag.

04.07 19:15 ALIMENTATION
GÉNÉRALE
21:00 NEW YORK SKA
JAZZ ENSEMBLE
05.07 19:15 JAH WUTA FII
21:00 AFRIKAN
PROTOKOL
06.07 15:00 WORKSHOP + BAL:
PERCUSSIONS
19:15 SYSMO
11.07 19.15 BILLIONS OF
COMRADES
21:00 D
 ARIO MARS AND
THE GUILLOTINES
12.07 19:15 BARGHOU 08
21:00 JAWHAR
13.07 15:00 WORKSHOP+
BAL CALYPSO
18:30 WHOCAT
20:00 THE CONCRETE
COCONUTS

18.07 18:00 ULYSSE
19:15 LA//PLAGE
21:00 WAX ON MARS
19.07 19:15 TO BE ANNOUNCED
21:00 UTZ
20.07 15.00 WORKSHOP +
BAL FORRÓ
19:15 ANAVANTOU
25.07 17:30 TO BE ANNOUNCED
18:30 CELEBRATE
20:00 DEEPSHOW
21:30 TO BE ANNOUNCED
26.07 12:00 NATIONAL
PERUVIAN DAY
27.07 15:00 WORKSHOP +
BAL BATCHATA
19:15 BAND BATCHATA
TO BE ANNOUNCED
01.08 19:15 TO BE ANNOUNCED
21:00 BLONDIE BROWNIE

02.08 19:15 REGGAE WORKERS
FOR THE WORLD (TBC)
21:00 JUPITER DIOP (TBC)
03.08 15:00 WORKSHOP
+ BAL TANGO
19:15 BAND TANGO
TO BE ANNOUNCED
08.08 18:00 PRÉSY H
19:00 L’OR DU COMMUN
20:00 BUNKER
19:00 CONVOK
09.08 19:15 TO BE ANNOUNCED
21:00 TO BE ANNOUNCED
10.08 15:00 WORKSHOP +
BAL SWING
19:15 GOD SAVE THE SWING

D it jaar krijgt u, onder andere, frisse
pop van het kwartet van La//Plage
en klanken van Billions Of Comrades
die openlijk flirten tussen rock en
elektronica. De nieuwe Calypso-sensatie
van Brussel komt van The Concrete
Coconuts die Afrikaanse ritmes en
kopertonen schitterend combineert
om een exotische toets te geven aan het Brusselse strand en de dansliefhebbers. Treed binnen in de droomwereld
van het duo Blondy Brownie, die sommigen doet denken aan Sébastien Tellier of Mercury Rev. Hoewel men duidelijk
de invloeden kan horen van de vader van de Afro Beat, Fela Kuti, van Steve Coleman, Manu Dibango en verder van
Aka Moon, een heel originele figuur afkomstig van Afrikän Protoköl, die mengelmoes van jazzmuzikanten uit België,
Burkina Faso en de Ivoorkust. Jawhar creëert een heel eigen folk-soul stijl, tussen Arabische liederen doordrenkt
van chaâbi en etherische klaagliederen à la Nick Drake. Jawhar wordt erkend door de pers met commentaar als
«verbluffend eerste album van een wonderkind van de song-writing» (de Inrockuptibles). Hij bewerkt zijn
geboorteland en zijn moedertaal om ze anders te doen klinken...

GOD SAVE THE 90’S - SUMMER EDITION
Het grootste 90’s feest van België komt naar Brussel Bad voor een editie in openlucht die gekker
is dan ooit: een compleet crazy 90’s avond, een «party» die de prins van Bel Air jaloers zou hebben
gemaakt! Op het programma, het beste en het ergste van dit zachte decennium: de Spice Girls,
Haddaway, Manau en verder Nirvana, alles doorspekt met een funky en fluo toets, zonder de rits
verrassingen te vergeten!
Aarzel niet uw waïkiki T-shirt aan te trekken, uw goede oude short en jeans, of waarom niet,
een baywatch badpak!
Afspraak op 11 juli in de Sportzone van 18u tot 2u om samen ‘GOD SAVE THE 90’s!!!’ te schreeuwen.
Info: 10euro in voorverkoop op facebook.com/Godsavethe90s of in Brussel Bad (Croisetteke)
van 05/07 tot 10/07 onder voorbehoud van beschikbare plaatsen.
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H et strand wordt weer 4 keer per week een dansvloer. De zomerse «place to be» voor wie wil uitgaan in Brussel.
De beste avonden in Brussel beginnen op het warme zand van het Croisetteke met een aperitief. Daarna is het tijd om
aan boord te gaan van de Boatclub voor een intense clubbing rondvaart op het kanaal. Deep house, minimale elektro,
new beat, funk, hiphop, disco, alle geluidstrends zijn van de partij op de 25 duivelse avonden van Brussel Bad…
Het wordt ongetwijfeld hot!

CROISETTEKE
D e draaitafels gaan van start om 17u in het Croisetteke, de centrale bar van Brussel Bad. After Work met de voeten in
het zand en een cocktail in de hand op de eerste klanken van de DJ’s. Het Croisetteke is ideaal om de avond relaxed in
te zetten met vrienden en dan een rondvaart te maken met de Boatclub. Gratis toegang.

BOAT CLUB
D e Boatclub is een partyboot. Bar aan boord en DJ’s aan stuurboord voor een clubbing rondvaart op het kanaal van 4u
zonder stops. Slechts 200 personen kunnen aan boord voor dit nachtelijk avontuur. De Boatclub trekt zijn spoor op een
kanaal, nog al te miskend door de Brusselaars. Betalend.

RELAX ZONDAGEN
O ntspanning op het programma op zondag, met een versie van hetzelfde concept maar overdag. De DJ’s starten op
het Croisetteke vanaf 15u en draaien non-stop tot 22u. Aficionados kunnen genieten van rondvaarten overdag (korter
en goedkoper) op de Boatclub. Croisetteke en Boatclub komen elke zondag gelijktijdig in actie.

OP HET PROGRAMMA:
U
 ren
• Woe/do: 17u > 22u Croisetteke / 22u > 2u: Boatclub
• Vrij/zat.: 17u > 23u Croisetteke / 23u > 3u: Boatclub
• Zon: 12u > 22u Croisetteke / 16u > 18u: Boatclub #1
– 19u >21u: Boatclub #2
T arieven Boatclub
• Woe/do/vrij/zat : VVK: 10euro, 12euro de dag zelf.
• Zondag: PAF: 5euro in voorverkoop, 6euro de dag zelf.

Fri 04.07 PLAY LABEL
Sat 05.07 STRICTLY NICENESS
Sun 06.07 ZUKUNFT
Wed 09.07 PURE FM
10 YEARS PARTY
Thu 10.07 F*CKIN’ BEAT
Fri 11.07 AUDIORAMA
Sat 12.07 LET’S DANCE
Sun 13.07 LOVE BOAT
Wed 16.07 DOWNTOWN CLUB
Thu 17.07 OPUS
Fri 18.07 FUSE
Sat 19.07 LA FÊTE DU SWING
Sun 20.07 LEFTORAMA

T ickets te koop op www.bruxelleslesbains.be en aan de ingang van de Boat Club binnen de beperking van beschikbare
plaatsen. Verboden voor minderjarigen. Er is geen stop tijdens de rondvaart.
Om veiligheidsredenen behouden de organisatoren zich het toegangsrecht voor.
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Thu 24.07 MR WONG
Fri 25.07 TSOB – FOCUS NIGHT
Sat 26.07 TROPICAL VS AFROHEAT
Sun 27.07 ZUKUNFT
Thu 31.07 FUTURISTIK SOUL
Fri 01.08 ANIMALS CLUB
Sat 02.08 SUPAFLY VS LEFTO
Sun 03.08 LOVE BOAT
Wed 07.08 F*CKIN’ BEAT
Thu 08.08 LEFTORIUM
Fri 09.08 RETRO PARTY
Sat 10.08 ON POINT

D

6. SPORT IS GEZON
NEW

UITZENDING WERELDBEKER VOETBAL - GRATIS

Brussel
Bad stelt voor om de laatste manches van de Wereldbeker Voetbal te komen zien en, wie weet,
te supporteren voor de Rode Duivels.
Acht wedstrijden op het programma, vanaf de kwartfinales van de competitie. Tweetalige uitzending,
op het bioscoopscherm van de Sportzone (voor de wedstrijden na 21u).
Dit wereldvoetbalfeest past perfect in het multiculturele kader dat Brussel Bad ons biedt.
Uren:
•
•
•
•
•
•

Vrijdag 4 juli: ¼ finale om 18u en 22u
Zaterdag 5 juli: ¼ finale om 18u en 22u
Dinsdag 8 juli: ½ finale om 22u
Woensdag 9 juli: ½ finale om 22uh
Zaterdag 12 juli: derde en vierde plaats om 22u
Zondag 13 juli: Finale om 21u

BEACH SOCCER TORNOOI - GRATIS
D In het gebruis van de Wereldbeker Voetbal zal een Beach Soccer tornooi worden georganiseerd op het zand
van Brussel Bad. Zestien amateurploegen nemen het tegen elkaar op in een spannende competitie.
Zaterdag 12 en zondag 13 juli, van 11u tot 20u. Inschrijvingen via a.fina @bmeo.be.

NEW

ATHLETIC DAYS (IN HET KADER VAN DE ‘100 M DES RUES’) - GRATIS
A tletiek is een van de weinige sporten die wereldwijd worden beoefend.
Voor de eerste keer worden in Brussel Bad wedstrijden gepland in het kader van de ‘100m des
Rues’ georganiseerd door de Sportdiensten van de Stad Brussel. Er komen vier pistes voor
hoogspringen en verspringen in de sportzone, voor de gelegenheid voorzien van echte
atletiekmatten. Een mooi initiatief dat wel eens veel ophef zou kunnen maken!
I nfo: Uren: zaterdag 2 augustus en zondag 3 augustus, van 12u tot 20u.
Inschrijving in het sportchalet.
De ‘100 m des Rues’ wordt georganiseerd op zondag 3 augustus in de buurt van Brussel Bad.
Elke deelnemer krijgt een certificaat. Extra info op www.bruxelles.be.

NEW

TOUR ADVENTURE
Z es interactieve klimmuren en dit acht dagen lang. Na een klim tot een hoogte van acht meter krijgen de
deelnemers twee mogelijkheden om naar beneden te komen: ofwel een gewone afdaling, ofwel een sprong
in een reuze-airbag van 36m², alles begeleid door professionals in het klimmen.
Kriebels in de buik gegarandeerd!
I nfo:
Vanaf 3 jaar. Sprong in airbag vanaf 12 jaar.
Uren: van zaterdag 26 juli tot zondag 3 augustus, van 12u tot 20u.
Tarieven: gratis van 3 tot 12 jaar, 5euro voor +13 jarigen.
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PÉTANQUE CUP - GRATIS
D eze Zuiders getinte sport telt wereldwijd miljoenen liefhebbers… Brussel Bad organiseert voor het tweede
opeenvolgende jaar een grote petanquewedstrijd, in een gezellige Marseille-sfeer. Met tal van prijzen.
Bereidt u voor op een mooi feest.
Info:
• Kwalificaties elke dinsdag vanaf 18u
• Grote finale op zondag 10 augustus vanaf 15u

NEW

EUROPEAN POLICE & FIRE GAMES - GRATIS
De Stad Brussel verheugt zich op de 5e editie van deze Europese wedstrijd, die plaatsvindt van 12 tot 20 juli 2014.
Deze wedstrijd wordt sinds 2006 om de twee jaar gehouden voor politieagenten, brandweerlui en personeelsleden van
het gevangeniswezen en van de douanes van alle Europese landen en daarbuiten.
Deze professionals worden atleten van hoog niveau tijdens een of meerdere wedstrijden in Olympische
en beroep-specifieke sporten zoals schieten, interventies met politiehond of brandweerlui op de
grond en in de hoogte enz. De gelegenheid bij uitstek om kennis te maken met deze nieuwe
disciplines!
Er worden ook beachvolley en beach-soccer wedstrijden georganiseerd.
Van 17 tot 20 juli. Brussel Bad wordt de dagelijkse verzamelplaats voor al deze sportievelingen.
Vlammende ambiance gegarandeerd!

ANDERE TORNOOIEN
D e amateurtornooien beachvolley en sandball hebben altijd veel succes.
Dit jaar worden ze georganiseerd op 26 en 27 juli.
Inschrijvingen aan de hut van het sportterrein.
Initiaties strandsporten: aerofoot, beachtennis, frisbee, Indiacade sandball, beachrugby,…
Elke woensdag van 15 tot 17u.
Sportieve vakanties, initiaties strandsporten voor kinderen en jongeren van 8 tot 16 jaar.
Elke dinsdag van 1u tot 15u.

SPORT - PRAKTISCHE INFO
Men kan alle dagen terreinen huren aan de hut in de sportzone: 1euro per persoon en per uur
Zijn ter beschikking:
•
•
•
•


Een beach soccer terrein
Drie beachvolley terreinen
Vier tafeltennis terreinen
Zes petanque terreinen
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7. HET WATER OP !
WATERSPORT
G ezien het grote succes van vorig jaar, krijgen de watersporten op het Kanaal van Brussel een belangrijke plaats bij
Brussel Bad.
Elke zondag worden er tochten georganiseerd langs de site van Brussel Bad. Er zijn waterfietsen en kajaks ter
beschikking voor de liefhebbers.
Deze activiteiten worden begeleid door stewards en de teams van de Haven van Brussel om de veiligheid te garanderen
van de waterfietsers op het kanaal.
I nfos : Elke zondag, van 14u tot 20u
•  Tarieven:
* kajak (2 personen): 5euro per half uur/kajak
* waterfiets (2 tot 4 personen): 10euro€/waterfiets
Vanaf 3 jaar. Kinderen onder de 12 jaar moeten begeleid zijn.

DUIKEN
T ijdens deze twaalfde editie wordt het grote duikbassin opnieuw geïnstalleerd, om de initiaties die zo in trek waren vorig
jaar te hervatten. Dankzij de specialisten van Dive Factory krijgen groot en klein de gelegenheid om het plezier van
duiken te ontdekken, met een behoorlijke voorbereiding aan wal.
I nfo: van zaterdag 26 juli tot zondag 3 augustus, van 12u tot 20u. Gratis van 3 tot 12 jaar, 5euro voor 13 jarigen en +.

BRUSSELS BY WATER
E Vertrek op het strand van Brussel Bad voor een geleide rondvaart van 50 minuten of ‘s avond een rondvaart met
aperitief, om de evolutie van de Brusselse kanaalzone… plus de bar aan boord van het schip te ontdekken.
Een gids geeft uitleg over de geschiedenis en de geografie van de haven en van het kanaal van de Senne, hun nieuwe
functies zoals overstromingen voorkomen, milieuvriendelijke mobiliteit, recreatie en toerisme, ontwikkeling van het
“groene” en “blauwe” potentieel voor de biodiversiteit, en de stedelijke ontwikkeling in het hart van de hoofdstad.
Hij zal u alles vertellen over de ambitieuze projecten voor de oevers, de fietspaden en de groenzones…
Een originele manier dus om Brussel en de Kanaalzone in volle heropleving te leren kennen van op het dek van een
boot, in een verrassende sfeer: zowel leerrijk als ontspannend.
P raktische gegevens
• G eleide rondvaarten van 50 minuten alle dagen (behalve maandag) om 12u30, 13u30, 14u30, 15u30, 16u30
en 17u30 - Volwassenen: 4euro / Kinderen 3euro €
• Rondvaarten met aperitief op dinsdagen, vrijdagen en zaterdagen van 19u tot 21u30
Volwassenen: 10euro / Kinderen: 8euro (aperitief inbegrepen in de prijs, mogelijkheid om te eten aan boord)
• SSummer-city Waterbus alle dagen (behalve op maandag) om het strand te bereiken per boot! 6 heen-terug per dag
tussen Brussel Bad, Laken en de Van Praetbrug. Uren op www.waterbus.eu. Volwassenen: 2euro - Kinderen: 1euro €
• Waterbus op dinsdag, woensdag en donderdag, doorlopend overdag. 7 haltes tussen Brussel en Vilvoorde.
Volwassenen: van 2euro tot 3euro - Kinderen: van 1euro tot 1,5euro. €
Alle details vindt u op: www.brusselsbywater.be
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RALLYPARCOURS
E en leuke nieuwigheid voor deze 12e editie: groot en klein kunnen alle dagen met fietskarts rijden op
een gloednieuw circuit speciaal aangelegd voor het evenement.
Rallyvlag voor de liefhebbers en plezier gegarandeerd!
Kinderen vanaf 4 jaar.
Uren: Alle dagen, van 11u tot 21u (22u het weekend)
Tarief: 5euro verhuur.

SMARTOYS PLAYSTATION 4
Voor de opening van het evenement zal Smartoys gloednieuwe interactieve palen plaatsen en een
waaier van nieuwe spelletjes voorstellen. Er zal ook een «Wereldbeker» worden georganiseerd.
Uren: van vrijdag 4 juli tot donderdag 10 juli, van 13u tot de site sluit.

LEZEN OP HET STRAND (+ BIBLIOTHEEK)
D e Bibliotheek van de Rijke Klaren maakt het mogelijk om boeken te ontlenen en in alle rust te lezen op
het Brusselse strand.
Verder, in het kader van het project «Lezen in de Parken», voor de gelegenheid herdoopt tot «Lezen op het
strand», neemt een verteller (lid van de bibliotheek) de kinderen mee op de magische wegen van betoverende
verhalen.
Uren:
• Boeken lenen alle dagen, van 13u tot 18u.
• «Lezen op het strand» elke vrijdag van 14u30 tot 16u30

LIGSTOELEN
L igstoelen zijn beschikbaar op vertoon van een identiteitskaart.

BLOEDINZAMELING
O p donderdag 31 juli zal het Rode Kruis aanwezig zijn met een bloedafnamewagen om bezoekers toe te laten hun
generositeit te tonen en bloed te geven in alle veiligheid.
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9. WERELDKEUKEN
IN DE HUTTEN
De handelaars van Brussel Bad popelen om hun culinaire origine te laten ontdekken en zullen steevast aanwezig zijn
op het feest.
Als etalage van het Brusselse multiculturalisme biedt het evenement zijn bezoekers een gevarieerde wereldkeuken en
specialiteiten uit een dertigtal verschillende landen.
Onder de nieuwigheden: bagels op allerlei manieren, een Griekse mezze in folkloristische sfeer, de mogelijkheid om
uw menu samen te stellen met Spaanse tapas op Catalaanse wijze...
De site van Brussel Bad wordt steeds gastvrijer: na het grote succes van de nieuwe houten terrassen
vorig jaar, werd een extra inspanning geleverd voor de presentatie van de verschillende stands.
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DATA: 04/07 - 10/08

gereserveerde parkeerplaatsen.
Verschillende hellingen worden voorzien naar de
petanqueterreinen, de cinema en Brussels by Water.

• o p dinsdag, woensdag, donderdag en zondag:
van 11u tot 22u
• o p vrijdag en zaterdag: van 11u tot 23u
• g esloten op maandag

PRAKTISCHE GEGEVENS
BRUSSELS BY WATER

TOEGANG EN MOBILITEIT

Het strand met de boot bereiken:
- S ummer-city Waterbus, alle dagen, tussen Brussel Bad,
Laeken en de Van Praetbrug
- Waterbus: dinsdag, woensdag en donderdag tussen
Vilvoorde en Brussel Bad
- Uren en tarief op www.waterbus.eu

Akenkaai, 1000 Brussel
Vlakbij het Saincteletteplein,
langs het Kanaal van Brussel.
• Toegang tot de site via 3 ingangen:
Saincteletteplein, Ruimingskaai, Willebroekkaai
• Bereikbaarheid met de MIVB

INFO NETHEID

halte Ijzer
halte Willebroek
halte Ijzer
• Fiets: station Villo ! aan de Willebroekkaai
• Fietsparking aan de ingang van de site

GRATIS
Gratis toegang tot:
• de site van Brussel Bad
• de ligstoelen
• de bibliotheekzone
• a lle evenementen, met uitzondering van de Boat
Club (10euro), volley en Beach Soccer sportterreinen
(1euro per uur per persoon) alsook deelname aan
de sporttornooien die plaatsvinden in Brussel Bad.
Het publiek kan deze tornooien uiteraard wel gratis
bijwonen.

INFORMATIE VOOR HET PUBLIEK
www.brusselbad.be; www.bruxelleslesbains.be
• Facebook : Brussel Bad / Bruxelles les Bains
• Twitter : https://twitter.com/#!/BruxellesBains

PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

• G rondige schoonmaak van de site voor het evenement
(reinigen afvoeren, verwijderen afval, schoonmaak
met water) + een versterkte logistiek voor de
voorbereidingen van het strand (1 ploegbaas en
8 mannen).
• S choonmaak van de site elke ochtend van 6u30 tot
11u30 (een ploegbaas en 8 mannen van wie sommige
tot 13u30 voor de finishing touch).
• E lke ochtend, leegmaken van gesorteerde vuilnisbakken,
schoonmaak met water en besproeien van de planten.
• I ndien nodig, versterking voorzien tijdens de activiteiten
van 11u30 tot 20u00 (22u het weekend).
• 1 20 openbare vuilnisbakken op de site: een deel voor
restafval (witte zakken), het andere voor afval van het
type PMD (blauwe zakken).
Het Agentschap Net Brussel zal 6 gele en blauwe containers
(3x2) alsook 6 glasbollen (3x2, wit en gekleurd glas) en
3 vaten voor gebruikte olie ter beschikking stellen.
Deze containers staan samen in de ECO ZONES, hoeken die
worden beheerd door onze milieustewards.
Het zijn mensen van de Dienst Netheid van de Stad Brussel
die de vuilnisbakken op de site leegmaken en die de
gesorteerde zakken naar de containers brengen. Het ABP
staat in voor het ledigen van de containers, olievaten en
glasbollen.

Voor personen met beperkte mobiliteit wordt een makkelijke
toegang voorzien tot de speciaal ingerichte toiletten en
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11. PARTNER

STAD BRUSSEL:
Sarah Giancaterini - Sarah.Giancaterini@brucity.be - +32 (0)478 04 40 12
Lidia Gervasi - lgervasi@parlbru.irisnet.be - +32 (0)483 591 831

ORGANISATIE:
Marina Bresciani - m.bresciani@bitf.be - +32 (0)478 22 61 59

MET DANK AAN

www.levif.be
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