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Uitzonderlijke opening van het Stadhuis op 18 juni aanstaande 

Brussel, 18 mei 2017  – Op zondag 18 juni zal het Stadhuis van Brussel zijn deuren wijd openstellen 

voor het publiek en dit voor een gratis en uitzonderlijk feest : MUSIC CITY HALL. Vanaf 13 uur tot 

18.30 uur zullen in zeven zalen Belgische en Brusselse artiesten worden ontvangen en dit op 

initiatief van de Burgemeester, Yvan Mayeur, en de Schepen van Cultuur, Karine Lalieux.   

Ter gelegenheid van het Feest van de muziek wenst de Stad Brussel deel te nemen aan de 

feestelijkheden en opent zij haar symbolische plaats, het Stadhuis, voor alle Brusselaars. In de 

bekende zalen zoals de Gotische of de Gemeenteraadzaal, maar ook in twee kantoren van 

Schepenen en in die van de Burgemeester zullen concerten plaatsvinden. Yvan Mayeur, 

Burgemeester, gaat hierop in : “Ik ben zeer tevreden dat dit project er eindelijk komt. Het speelt 

immers al een paar jaar door mijn hoofd. Het op deze wijze openstellen van de historische zalen van 

het stadhuis voor het publiek is geheel nieuw. Het toont hoe belangrijk het voor ons is om een nauw 

contact, ontmoetingen en dialoog te onderhouden met onze burgers. Ik nodig hierbij alle Brusselaars 

uit om ons een bezoekje te brengen op 18 juni”. Deze eerste editie verenigt de Muziekkapel Koningin 

Elisabeth, Alaska Gold Rush, Esinam Dogbatse, Toine Thys Trio, Big Ben, Philemon “le chien qui ne 

voulait pas grandir” en Cédric Dambrain aan wie de Stad de opdracht heeft gegeven om een 

onuitgegeven compositie te maken. Ieder van hen zal driemaal spelen tijdens de namiddag. “Deze 

programmatie, 100 % Belgische en Brussels, zal verschillende muzikale stijlen doorkruisen : jazz, rock, 

soul, beat box, klassiek, hedendaags… voor elk wat wils. Teneinde de hedendaagse creatie te 

ondersteunen hebben wij eveneens beslist om een opdracht te geven aan een jonge 

muziekcomponist, Cédric Dambrain. Volgend jaar zullen we een oproep lanceren aan alle Brusselse 

artiesten” legt Karine Lalieux, Schepen van Cultuur, uit. “Net als andere culturele evenementen die de 

Stad Brussel organiseert, zal ook MUSIC CITY HALL gratis en toegankelijk zijn voor iedereen en van 

grote kwaliteit zijn. Wij verwachten u talrijk !” besluit de Schepen.    

Meer info in het persdossier. 
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