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Zaterdag 22 juni, de 6de editie van DiverCity
Nu zaterdag kan je in deelgemeente Haren terecht voor de zesde editie van DiverCity. Dit
grote multiculturele feest staat voor openheid in de maatschappij en bevordert de
interculturele dialoog tussen Brusselaars via dans, muziek en eten
Brussel, woensdag 19 juni 2013
Na de voorbije edities van het festival in de wijken Stalingrad, Bockstael, Sint-Katelijne,
Antwerpsesteenweg en Peter Benoît gaat het jaarlijkse feest Divercity dit keer door in
deelgemeente Haren, in en rond het Buurthuis in de Kortenbachstraat 11. Dit initiatief van de
Raad voor Brusselaars van Buitenlandse Herkomst (RBBH) verenigt diverse vzw’s die
constant werken aan de interculturele dialoog die van Brussel zo’n charmante en rijke stad
maakt. Deze keer kan de RBBH ook rekenen op de zeer actieve buurtbewoners van Haren, die
spontaan en enthousiast aan deze editie hebben meegewerkt.
Mohamed Ouriaghli (PS), Schepen van Gelijke Kansen van de Stad Brussel en Voorzitter
van de RBBH, kiest resoluut voor de voortzetting van Divercity, een initiatief gelanceerd
tijdens de vorige legislatuur. Als locatie voor het festival kiest hij dit keer voor een uithoek
van het grondgebied van de Stad Brussel: “Als Schepen van Huisvesting heb ik geregeld
kunnen vaststellen dat de inwoners van Haren continu op zoek waren naar feestelijke
evenementen voor hun deelgemeente. Ik ben verheugd over hun bereidwilligheid om zich mee
achter DiverCity te scharen, en ben blij om te zien dat het naburige gemeenschapscentrum De
Linde ook wil deelnemen”.
Van ’s middags tot 18u zal divers Brussels talent het podium beklimmen. Op het programma
staan Balkanika, Yamane, Italiaanse volksdans en –zang, Afrikaanse muziek, Oosterse zang
en dans, zumba, Sartanani (Zuid-Amerikaanse volksdans en –zang), Kayiroo (djembé) en
Jovic Mafuta (hiphop). Binnen in het Kortenbachpark zal het verenigingendorp van de RBBH
en de betrokken buurtbewoners staan. Hier kan je kiezen uit een breed aanbod van
wereldkeuken, kinderanimatie (o.l.v. Maison des enfants) en ruimtes voor dialoog, cultuur en
sociaal engagement.
Mohamed Ouriaghli benadrukt de positieve invloed van dit soort evenementen: “DiverCity
staat voor ontmoeting, delen, de expressie van het anderszijn en de ontdekking van de
culturele rijkdom van de Brusselaars. Het viert onze diversiteit en de talrijke dimensies van
Brussel en haar inwoners. Zowel gedurende de dag zelf als tijdens de weken die er
organisatorisch aan voorafgegaan zijn werken culturele verenigingen samen met elkaar en
met de Harenaars aan een gezellig feestmoment”.
Praktische informatie:
DiverCity, zaterdag 22 juni
Van 12u tot 18u
Buurthuis van Haren, Kortenbachstraat 11 te 1130 Brussel
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