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Het de Brouckèreplein :
Een gezellig en interactief nieuwjaar
Brussel , 1 december 2014 – Op 31 december biedt de Stad Brussel een nieuwe en gevarieerde
manier aan om het nieuwe jaar in te gaan. Het aftellen naar middernacht, DJ‐optredens,
verschillende soorten animatie, een klank‐ en lichtspel, wedstrijden, speciale en pyrotechnische
effecten en een vuurwerk … zorgen voor een ongelofelijke afsluiter van het jaar!
Het De Brouckèreplein ligt dicht bij de Grote Markt, Winterpret en de horecazaken van het centrum.
Het is dan ook de ideale plaats en decor om in een gezellige sfeer, met de nodige technologie en
interactiviteit het nieuwe jaar in te stappen. Er staat een magische en modern spektakel op het
menu voor Brussel op oudejaarsavond.
De Stad Brussel wil innoveren door een gevarieerd en nieuw evenement te organiseren met de
ambitie om een ruim publiek aan te spreken. De verschillende spektakels zijn bedoelt om zowel klein
als groot aan te spreken, zowel families als nachtraven, zonder de Belgische en buitenlandse
toeristen te vergeten natuurlijk.
Het College van de Burgemeester en Schepenen ondersteunt dit project en wil aan iedereen de kans
bieden om deel te nemen aan het feest. De stad zal ook geïsoleerde personen of anderen de kans
bieden om deel te kunnen nemen aan de festiviteiten. In totaal duurt het een spektakel meer dan 2
uur (van 23u. tot 1u.).
Ondanks dat het de eerste editie is, moet dit evenement een mooie manier zijn om een
multicultureel publiek van alle leeftijden samen te brengen en een symbolische plaats van het
Brussels erfgoed in de schijnwerpers te plaatsen. Het geeft ook een voorsmaakje van wat het
Brouckèreplein allemaal te bieden kan hebben in de toekomst op het vlak van ontspanning na de
aanleg van de voetgangerszone.

Wat staat er op het menu voor Brussel : het programma
Vanaf 23u. staat deze historische buurt in de stad, soms ook wel het « mini Brusselse Broadway »
genoemd, in de schijnwerpers om 2015 feestelijk in te zetten. Er zullen ook Dj’s zijn die muziek
zullen draaien voor iedereen.
Een scherm van 60 vierkante meter zal de mogelijkheid bieden aan de toeschouwers om interactief
deel te nemen aan het evenement. Gedurende de hele avond zal het publiek zijn wensen kunnen
versturen via sms. Deze wensen komen dan op het grote scherm terecht.
Het zal ook mogelijk zijn om foto’s en selfies te uploaden op het scherm.

Vanaf 20 december zal de Stad Brussel ook een videowedstrijd lanceren met de naam
“nieuwjaarswensen van Brussel” via een speciale Facebookpagina. De bedoeling is dat iedereen zijn
wensen vanop een typische Brusselse plaats kan uploaden. De vijf origineelste worden op 31
december uitgezonden vanop het reuzenscherm. De winnaars krijgen ook een “cultuurpakket”
waarin gratis tickets zitten voor musea en enkele grote evenementen die georganiseerd worden
door de Stad Brussel.
Enkele seconden voor de overgang naar het nieuwe jaar zal er een countdown gebeuren met de
nodige klank en beelden. Om twaalf uur zal er vervolgens een pyrotechnisch spektakel zijn en daarna
een heus vuurwerk om af te sluiten.
Ten slotte zullen de kleinsten onder ons en de families niet in de kou blijven staan. Samen met de
medewerking van de buurthuizen is er ook een speciaal programma voor hen opgesteld. Er zal voor
hen een familiefilm getoond worden in de zalen van de UGC aan de Brouckère.

