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Mohamed Ouriaghli, Schepen bevoegd voor Huisvesting,
Gelijke kansen en Informatica

Zaterdag 9 mei, achtste editie van DiverCity
De achtste editie van DiverCity vindt plaats op zaterdag op de Vismet. Dit evenement is een
multicultureel festival waarbij de ontmoeting van Brusselaars centraal staat via dans, muziek,
koken en plaats voor dialoog, cultuur en burgerschap
Brussel, vrijdag 8 mei 2015
DiverCity, een initiatief van de Raad van Brusselaars van buitenlandse herkomst
(RBBH) van de Stad Brussel, vindt dit jaar plaats in de Vijfhoek, op de Vismet. Dit muzikaal
en cultureel evenement trekt veel verenigingen aan die zich voortdurend inzetten voor de
ontmoeting van verschillende culturele gevoeligheden die net de charme en het karakter van
Brussel bepalen. Deze 8ste editie zal opnieuw de kans geven aan opkomende Brusselse
kunstenaars, sommigen met een groeiende bekendheid zoals onder anderen Loumèn, Nawel,
Anwar en Nisia.
“Dit jaar valt DiverCity samen met het Irisfeest dat de oprichting van het Brussels
Gewest viert. De symboliek is niet triviaal. Brussel evolueert. De inwoners zijn vaak dragers
van meervoudige identiteiten en culturen die de rijkdom en de charme van onze hoofdstad
zijn” zegt Mohamed Ouriaghli (PS), Schepen voor Gelijke kansen van de Stad Brussel en
voorzitter van de RBBH. Hij vervolgt: "Een regio waar Brusselse, Belgische, Europese en
extra-Europese burgers samen komen rond gemeenschappelijke waarden."
Van 12 tot 19 uur, zullen veel getalenteerde artiesten het podium betreden:
12.30 - 12.50 Folklorieke Zuid-Amerikaanse dansen
12.50 - 13.10 Llay – Llay
13.10 - 13.30 Zamfira
13.45 - 14.05 Kayiroo Djembe
14.15 - 14.40 Las Niñas de los Martes
14.40 - 14.50 Italiaanse dansen
15.00 - 15.25 Nisia
15.25 - 15.45 Zumba Zumba
15.50 - 16.30 Anwar
16.30 - 16.50 No Time Crew
17.00 - 17.40 Nawel
18.00 - 18.40 Loumèn
Daarnaast is er ook een sociaal dorp, een ondersteunende dienst voor burgerschap, een
ruimte voor de Wijkhuizen van de Stad en verschillende activiteiten voor kinderen.

Praktische informatie:
DiverCity, zaterdag 9 mei
Van 12u tot 19u
Vismet
Gratis toegang
http://agenda.brussel.be/206
https://www.facebook.com/events/796392697119288/
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