STAD BRUSSEL
PERSMEDEDELING
SCHEPENAMBT VAN OPENBARE NETHEID

« Les Gros Dégueulasses » komen terug in de Stad !
Brussel, 5 september 2014 – Ter gelegenheid van de twee
rommelmarkten dit weekend, brengt « la Compagnie de la Sonnette »
het spektakel « Les Gros Dégueulasses » op zaterdag te Neder-OverHeembeek, en op zondag in de Marollen. Dit spektakel, dat werd bedacht
ter gelegenheid van een Dag van de Netheid van de Stad Brussel, heeft
als doel om op een ludieke manier de mensen te sensibiliseren op het
gebied van de netheid.
« Al schreeuwend en gesticulerend stort een goor koppel onder onze ogen een
hoeveelheid « brol » in de buurt van een vuilnisbak. Ze worden via een
megafoon toegeroepen door een « netheidsopzichter », de man en de vrouw
proberen zich al roepend te rechtvaardigen »1 . Dit is het begin van het spektakel
« Les Gros dégueulasses », een vertolking van « la compagnie de la sonnette »,
met als doel de toeschouwers op een ludieke manier te sensibiliseren rond de
belangrijkheid van eerbied voor de netheid op openbare plaatsen.
Het was ter gelegenheid van een Dag van de Netheid, georganiseerd door de
Stad Brussel, dat dit spektakel werd bedacht. Dit spektakel wordt vandaag overal
gespeeld in België.
In het kader van zijn sensibiliseringsbeleid heeft de Stad opnieuw « la compagnie
de la Sonnette » voor een tiental voorstellingen tijdens 2014 in dienst genomen.
De voorstellingen gaan door tijdens de Dag van de Netheid, de nationale
feestdag, de solden in de Nieuwstraat en de laatste weekend voor de start van
het nieuwe schooljaar. De laatste vier voorstellingen gaan door tijdens de maand
september.
« Het spektakel « Les Gros dégueulasses » spreekt de toeschouwers aan over de
noodzaak om eerbied te hebben voor de openbare ruimten en dit met een flinke
dosis humor. Dit werkt meestal positief ! » zegt Karine Lalieux, Schepen van
Netheid, verheugd. « Men moet van de gelegenheid gebruik maken om tijdens
de rommelmarkten te sensibiliseren over het verbod tot sluikstorten »
verduidelijkt ze.
Volgende data :
6 september – rommelmarkt Neder-Over-Heembeek
7 september – Voorzorgstraat en Wolstraat – Les Greniers de la Marolles
13 september
27 september
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http://www.lasonnette.be/Gros_Degueulasses.html

