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Brussel, circusstad bij uitstek 
 

 
 
Een groot feest, dat is waar HOPLA!, het festival van de circuskunsten van de Stad Brussel, 

voor de 8
ste

 keer op rij voor heeft gezorgd. Het vierdaagse festival sloot op zondag 20 april af 

met meer dan 12.000 bezoekers die het talent van maar liefst 150 koorddansers, acrobaten, 

muzikanten, goochelaars, dansers,… hebben kunnen vaststellen. Karine Lalieux, Schepen van 

Cultuur van de Stad Brussel is tevreden van het evenement en hoopt op een minstens even 

groot succes voor de komende edities. 

 

Een thuisstad voor de circusartiesten  

Tijdens HOPLA! bloeit de magische wereld van de moderne circus open en bestuift deze de stad en 

de Brusselaars. De artiesten hebben halt gehouden in Laken, aan de Sainctelettebrug, op de Tour & 

Taxis Circus maar ook op het Sint-Katelijneplein en de Vismet ter gelegenheid van het circusfeest.   

 

Bij de hedendaagse circus gaat het om talent, concentratie, vertrouwen en  een mooie dosis plezier. 

Dat kwam duidelijk naar boven tijdens het festival. Met HOPLA! wenst de Stad Brussel de 

aanwezigheid van de sector in de hoofdstad een hart onder de riem te steken. “Ik ben erg tevreden 

dat HOPLA! in Brussel doorgaat, de Brusselaars gratis kwaliteitsvolle circusspektakels kan aanbieden 

en de kunstenaars verenigt”, vertelt Karine Lalieux, schepen van Cultuur. “Circus hoort helemaal thuis 

in Brussel ”. 

 
Verrassingen en initiaties 

HOPLA! verenigt, HOPLA! verrast. Recente en zelfs uniek voor HOPLA! geprogrammeerde creaties 

werden voorgesteld aan bezoekers en voorbijgangers. Dat ze ervan genoten hebben is duidelijk: 

de sfeer was gezellig en de spektakels allen volgeboekt. Ook de initiaties onder begeleiding van 

artiesten vielen in de smaak: klein en groot hebben zich even laten meetrekken in de circuswereld.  
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Op naar de 9de editie! 

 
Terwijl de installaties, podiums en circustenten nog worden afgebroken en de koorden die over de 

bassins van de Vismet hingen, worden opgerold, dromen de organisatoren en artiesten al aan de 

spektakels en verrassingen van de volgende editie. Noteer dus alvast de datum van HOPLA! 2015 

in jullie agenda: het circusevenement zal zoals ieder jaar weer tijdens het laatste weekend van de 

Paasvakantie doorgaan. 
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