PERSMEDEDELING
SCHEPENAMBT VAN CULTUUR
STAD BRUSSEL

De Stad Brussel viert de 70e verjaardag van de Bevrijding
Brussel, 29 augustus 2014 – Op initiatief van Karine Lalieux, Schepen van Cultuur van
de Stad Brussel, zal de Stad op 5 september de 70e verjaardag vieren van de
bevrijding van Brussel in 1944. Naast de gebruikelijke herdenkingsstoet organiseert
de Stad dit jaar ook een “Apero ‘44” en een volksbal op de Kapellemarkt. Een zalige
sfeer met lampions, swing en vrolijke deuntjes.
Op 3 september 1944 komt het 2e Britse leger van generaal Sir Miles Dempsey door de
poorten van Brussel om de stad te bevrijden van de Duitsers. Eén dag later volgt dan de
Brigade Piron. De stad is enorm opgelucht na 51 maanden van bezetting.
“We hebben het over een van de grootste vreugde-uitbarstingen uit de geschiedenis van de
Stad: alle Brusselaars trekken spontaan naar het stadscentrum en beginnen te dansen. 70
jaar later is de Stad dit nog niet vergeten en daarom wil ze hulde brengen aan de Belgische,
Britse en Amerikaanse helden die hun leven hebben gewaagd om de Brusselaars te
bevrijden,” benadrukt Karine Lalieux, Schepen van Cultuur.
Voor deze gelegenheid staat het evenement Liberation Day in het teken van herdenking en
feest. Vrijdag 5 september begint met de traditionele herdenkingen. Oud-strijders en
vaandeldragers, begeleid door fanfares en voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog, zullen
zich in stoet verplaatsen van de Congreskolom, waar de Onbekende Soldaat rust, tot aan de
Grote Markt.
Van 17.30 uur tot 23.30 uur worden de festiviteiten voortgezet op de Kapellemarkt. Het grote
volksbal in de kleuren van de Bevrijding wordt georganiseerd in samenwerking met het
Comité des Habitants et des Commerçants des Marolles en met de vzw Brussels Vintage
Market.
“Er is ook heel wat gratis animatie voorzien. Ik zou de Brusselaars willen uitnodigen om dit
evenement samen met familie of vrienden in een feestelijke sfeer te komen vieren ” besluit
Karine Lalieux.
Militaire voertuigen van toen, schrijvers om vredesboodschappen na te laten, oude
volksspelen, een “Beauty Corner” met kapsters en een grimestand, een fotoshoot, lessen
Lindy-Hop en swingconcerten vormen het programma van Liberation Day, dat afgesloten zal
worden met een vintage mix van DJ Nasty Bartender.

Programma
14u30 tot 16u00: herdenkingen en stoet vanaf de Onbekende Soldaat tot de Grote Markt.
17u30 tot 23u30: APERO ’44 & BAL, Kapellemarkt, met legervoertuigen uit de 2de Wereldoorlog,
schrijvers, oude spelen voor kinderen, Beauty Corner 1944, Fotoshoot
18u30 en 20u30: Lindy-Hop danslessen
19u30: Concert Nomad Swing
21u30: Concert Brussels Swing Band
22u30: DJ Nasty Bartender
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