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Vanaf 3 juli, en dit voor het veertiende jaar op rij, vind je opnieuw 
palmbomen en strandhutten in Brussel. Wat staat er zoal op het programma 
van deze nieuwe editie van Brussel Bad? Een zwoel sfeertje, culturele 
evenementen, sport, recreatie allerhande en culinaire specialiteiten in een 
op en top zomers decor.

In de loop der jaren groeide dit evenement van de Stad Brussel uit tot 
een must voor al wie houdt van zon en strand, strandspelen of zalig 
nietsdoen, nachtvlinders en cultuurliefhebbers. Een steeds breder publiek, 
multicultureel en generaties overschrijdend, afkomstig uit alle hoeken van 
Brussel en heel België, vindt de weg naar ons stadsstrand. 

Met zijn gevarieerde programma en talrijke activiteiten biedt Brussel Bad 
een moment van ontspanning voor klein en groot. Dit is de beste bestemming 
voor een geslaagde zomer en een goed humeur, ongeacht het weer!

Ik wens jullie alvast een warme zomer aan de befaamde ‘croisette’ van 
Brussel.

Yvan Mayeur,
Burgemeester van de Stad Brussel
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       Nieuw op het strand van Brussel

       Feestelijke openingscruise op het droge

       Kinderverhalen 

       Brussel Bad houdt van cultuur 

       Croisetteke en BoatClub, waar clubbers thuis zijn

       Sport, sport en nog eens sport

       Te water! 

       Er beweegt iets op het strand!  

       Strandhutten van overal ter wereld

       Praktische info / bereikbaarheid 

       Perscontacten 

       Partners
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EEN FEESTELIJKE ‘CRUISE OP HET 
LAND’ ALS STARTSEIN VOOR DEZE 
VEERTIENDE EDITIE

Een feestelijk opgetuigde boot gaat voor anker 
aan de Brusselse kade. Aan het roer: een 
zingende kapitein vergezeld van topmuzikanten. 
Een vreemdsoortig zeecreatuur volgt in hun 
kielzog … Het kleurrijke gezelschap zorgt voor 
een spetterende opening van het Brusselse 
strand – de sfeer zit er meteen goed in!

BX BRUSSELS – PANNATOERNOOI

BX Brussels is de club van Vincent Kompany. 
Plezier primeert voor deze club: door te 
focussen op de meerwaarde die een smeltkroes 
als onze hoofdstad te bieden heeft, brengt ze 
mensen bij elkaar. Met spannende toernooien 
en voetbalkunsten in een kooi van pakweg 10m2 
komt er een dialoog op gang tussen straten en 
wijken. Sensatie verzekerd!

BASIC-FIT OP HET STRAND!

De fitnessgigant liet zijn oog vallen op Brussel 
Bad voor zijn zomerse agenda. Je kunt er 
fantastische groepslessen volgen in een 
sportieve, ontspannen sfeer.

HERINRICHTING VAN DE LOCATIE

-    Nieuwe ingang – Er komt een vierde ingang 
in de Dijlestraat die rechtstreeks uitloopt 
op de sportterreinen en de site ook vlotter 
bereikbaar maakt. 

-    Het Guinguetteke – Nieuw trefpunt op 
het strand: een ‘guinguette’, 100% made 
in Kanaal! Beeldende kunstenaars Danja 
Cauwbergs en Sander Tas creëerden een 
miniwoud met bomen van gerecycleerd hout. 
De bomen zijn bekleed met waterbuizen en 
ontpoppen zich tot gigantische vernevelaars. 
Te midden van de bomen staat een klein 
podium waarop fanfares en dansers elkaar 
afwisselen en een gezellige sfeer creëren die 
doet denken aan de bals van weleer. Vooral 
tijdens de weekends zal deze nieuwe hub van 
zich laten horen met klezmerfanfares, funky 
koperblazers en salsadansen. 

-    Het terras van het Croisetteke kleurrijker dan 
ooit – Het terras van de bar Croisetteke kreeg 
een facelift met gloednieuw designmeubilair 
in zomerse kleuren op een zachte grasmat. 
Om nog meer relaxed te genieten van een 
aperitiefje, lunch of drankje!

BELGISCHE BIEREN, EINDELIJK!

We hebben er lang naar uitgekeken …  
Het publiek kan eindelijk kennismaken met 
het nieuwe assortiment van Hoegaarden en 
Cubanisto. Wie het liever klassiek houdt, bestelt 
gewoon een frisse Jupiler van het vat.

KOSMOPOLITE ART TOUR

Van 3 tot 10 juli zullen meer dan dertig Belgische 
kunstenaars monumentale muurschilderingen 
maken aan de rand van het kanaal en op de 
site van Brussel Bad. Strandbezoekers krijgen 
zo een unieke kans om kennis te maken met 
de picturale technieken van de wereld van de 
streetart. 
Er staan ook rondleidingen op het programma, 
workshops, filmvertoningen, muzikale omlijsting 
en skate- en breakdancevoorstellingen.

ZONNE-ENERGIE IN BRUSSEL BAD 

12 juli staat in het teken van hernieuwbare 
energie met een stand van Leefmilieu Brussel. 
Opzet is het publiek warm te maken voor 
hernieuwbare energie met demonstraties van 
zonnepanelen.

STREET FLOWER ART KOMT NAAR 
BRUSSEL BAD - GRATIS!

Op zondag worden ongebruikelijke objecten 
afkomstig van het evenement versierd met 
bloemen. Het strand oogt meteen fleuriger 
dankzij deze nieuwe kunstvorm.

PERSONEEL VAN BRUSSEL BAD 
GEKLEED DOOR PETIT BATEAU

Dit jaar ging Brussel Bad een partnership aan 
met Petit Bateau voor de creatie van de outfits 
van het personeel. 
De typische marinelook past perfect bij de 
vrolijke strandsfeer.
Op zaterdag 1 augustus organiseert Petit Bateau 
bovendien een grote zandkastelenwedstrijd met 
mooie prijzen voor de winnaars!

    NIEUW OP HET STRAND VAN BRUSSEL1
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Brussel Bad geeft het startsein voor zijn veertiende badseizoen met een cruise op het droge. Een 

feestelijk opgetuigde boot meert aan bij het strand voor een veelbewogen reis. De crooner/kapitein 

en zijn muzikale bemanning betoveren ons met hun gezangen terwijl het schip op de kasseien van 

de Akenkaai afstevent. Een gigantisch schepsel, opgedoken uit een of andere exotische zee, volgt 

in het kielzog van het cruiseschip. Bedwelmd door de deinende golven laveren de passagiers van de 

ene verleiding naar de andere, op weg naar hun einddoel: het eerste drankje op het strand van deze 

oasis middenin de stad – Brussel Bad. Een vleugje nostalgie, een snuifje Jacques Cousteau en een 

flinke scheut ‘zinneken’ ambiance – dat zijn de ingrediënten van deze cruise waarop iedereen zich 

ongetwijfeld zal vermaken. 

Cruise: muziekshow en straattheater door het kunstenaarscollectief Boîte À Clous. 

Info : vrijdag 3 juli, vertrek aan de Sainctelettebrug om 17 u. 

Deze zomer voelen de kinderen zich in hun sas op het strand van Brussel dankzij een goed gevuld 

programma, aangepast aan elke leeftijd, en een betere, veilige infrastructuur. 

GROTERE SPEELTERREINEN! - GRATIS!
De organisatoren namen zich voor de locatie nog veiliger en leuker te maken voor kinderen.

De animatieplek voor de Kids werd dan ook uitgebreid en verder opgetuigd. Zo kregen de vorig jaar 

geïnstalleerde speelterreinen er nog wat nieuwe speeltuigen bij.

Onze begeleiders houden een oogje in het zeil, zodat het kleine grut zich veilig kan vermaken.

Info : voor kinderen van 3 tot 12 jaar, van 12 tot 20 u.

KIDSGAZETTE ON THE BEACH - GRATIS!
Voor het tweede jaar op rij komen Kidsgazette en Patrimoines à Roulettes naar het strand van 

Brussel met ludieke en creatieve spelletjes voor kinderen van 6 jaar en ouder. 

Tijdens het evenement kunnen de kinderen telkens op zaterdag (zes dagen in totaal) hun creatief 

potentieel aanboren. Dit jaar wordt er gewerkt rond het thema ‘Recycle Art’ met voorwerpen die op 

de site van Brussel Bad worden gevonden.

Om het aanbod compleet te maken, is er iedere week een andere culturele 

partner uit Brussel present:  

•   04.07 : Kindermuseum

•   11.07 : BELvue museum en Museum voor Midden-Afrika

•   18.07 : Le Wolf

•   25.07 : Museum van Elsene

•   01.08 : Family Day van Patrimoines à Roulettes

•   08.08 : Arts & Marges Museum

Info : Elke zaterdag van 13 tot 18 u., naast de Kids zone, beschut bij regen.

Voor kinderen van 6 jaar en meer vergezeld van een ouder.

www.kidsgazette.be 

FEESTELIJKE OPENINGSCRUISE  
OP HET DROGE

KINDERVERHALEN

2

3

Recup’ ART @ 
BRUXELLES LES BAINS

/ BRUSSEL BAD
samedi / zaterdag / saturday 

(13:00 > 18:00)
04/07, 11/07, 18/07, 25/07, 

01/08, 08/08

www.kidsgazette.be
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KIDS SPEKTAKELS - GRATIS!
De Jeugddienst van de Stad Brussel brengt elke woensdag een programma op 

maat van kinderen van 6 tot 12 jaar.

Programma:

08.07 : 14u30: KUS (BISOU) - CIE KRAK!
Woorden of een geraffineerd decor hebben deze twee niet nodig: 
zij spreken een eigen taal die iedereen aan het lachen maakt. 
Soms subtiel, soms hilarisch – absurde visuele humor voor het hele 
gezin.

15.07 : 14u30 : SYLVAIN LE MAGICIEN
Een uur vol magie en raadsels, verrassingen en lachsalvo’s ...  
De jonge toeschouwers mogen op het podium en wanen zich even een 
tovenaar …

15u30 : GOOCHELWORKSHOPS 

22.07 : 14u30 : MISTER BLUE
Een explosieve goochelshow, grappig, visueel en multidisciplinair. Duiven ontmoeten hondjes in 
ballonnen op hun pad. Kaartentrucs, jongleren, … Mister BLUE kan het allemaal. Laat je betoveren 
door deze innemende persoonlijkheid!

29.07 : 14u30: HOOPELAÏ
Draaiend met haar hoelahoeps toont deze dame bravourestukjes die kinderlijk eenvoudig lijken. 
Hoopelaï is een hartverwarmende romantische komedie.

05.07 : 14u30: YODEL
«Yodel» is een absurde komedie waarin Wolfgang Glochenspiel, afkomstig uit het land van de 
lederhosen, zijn vermaarde symfonie voor claxons brengt, balancerend op een hoge eenwieler.  
Een onwaarschijnlijke jongleeract, gekruid met de aanstekelijke melodietjes van de ‘klokkenspeler’.

Info : Elke woensdag van 13 tot 17.30 u.: diverse kinder animaties naast het podium.  
Elke donderdag van 16 tot 20 u. worden er concerten georganiseerd door de Jeugdafdeling van vzw 
Bravvo.

ZANDSCULPTUREN - GRATIS!
Ook dit jaar kunnen kinderen en hun ouders de hulp inroepen van een getalenteerd team om 

zandsculpturen te maken. Het is makkelijker dan het lijkt, en een magisch moment bovendien voor 

klein en groot.

Dolfijnen, schildpadden, haaien en pinguïns krijgen vorm in het zand door toedoen van 

deze bedreven kunstenaars.

Kinderen en hun ouders mogen naar hartenlust kneden in het zand en allerlei 

figuurtjes uitproberen – heerlijk! 

Info : de weekends van 1 en 2 augustus en 8 en 9 augustus, van 11 tot 18u.

Zandkastelenwedstrijd ‘Petit Bateau’
Op 1 augustus organiseert Petit Bateau een grote zandkastelenwedstrijd. Jong en oud 

mogen hun architectonische talenten tonen op het strand, omringd door professionele 

zandsculptuurbouwers. Laat je creativiteit en verbeelding de vrije loop. Er zijn mooie prijzen 

te winnen!
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BRUSSEL BAD  
HOUDT VAN CULTUUR 
4

De Stad Brussel is ervan overtuigd dat cultuur een cruciale brug slaat tussen de verschillende 

gemeenschappen. Daarom biedt zij uiteenlopende activiteiten aan die getuigen van de vele 

invloeden die onze hoofdstad ondergaat. Tijd voor een verfrissend cultuurbad! 

KOSMOPOLITE ART TOUR BRUSSELS 

Deze zomer komt een van de 

belangrijkste streetartfestivals van het 

land, Kosmopolite Art Tour, naar de 

Kanaalzone van Brussel om er een week 

lang collectieve muurschilderingen te maken. Van 3 tot 10 juli zullen meer 

dan dertig Belgische kunstenaars monumentale fresco’s realiseren op de 

oevers van het Kanaal en de site van Brussel Bad en daarmee hun utopische 

visie tonen. Het is een unieke kans voor de strandbezoekers om kennis te maken met de picturale 

technieken van de wereld van de streetart. Streetart zet aan tot bezinning en reflectie: het prikkelt 

de verbeelding en stelt de realiteit in vraag met de utopie als thema.

Rondleidingen, workshops, filmvertoningen, muzikale acts en skate- en breakdancevoorstellingen 

slaan eveneens een brug tussen de festivalgangers en de verschillende kunstdisciplines van de stad. 

Het stadsstrand en meer bepaald het Croisetteke fungeert als uitvalsbasis voor dit festival van 

de stedelijke kunst. De Kosmopolite Art Tour Brussels doet daarnaast ook andere locaties rond 

het Kanaal aan: Magasin 4, Barlok, Alleedukaai en La Vallée. Streetart slaat een symbolische 

brug tussen de twee oevers van het Kanaal met een traject vol artistieke ontdekkingen langs de 

waterloop voor het publiek van Brussel Bad. 

Kunstenaars: Defo, Blanc Bec, Reab, Dzia, Steve Locatelli, Resto, Oli-B, HMI, Aien , Solo, Bart 

Smates, Gijs Vanhee, Denis Meyers, Jaune, Dead, Jaba, Tarantino, Pantone, Sozyone, Strangler, 

Djamel Oulkadi, Pso-Man, Parole, Amandine Lesay, Mme la belge, Propaganza, 33%, Mr X, Faker, 

Martin Leeknecht, Dextro, Eres, Hell’O Monsters, Caat...  

Programma :

03.07 > 10.07   (alle dagen):   
•   12 tot 18 u.: WALLPAINTING door een dertigtal kunstenaars op verschillende locaties langs het 

Kanaal op een totale oppervlakte van meer dan 2000 m2 
•   12 tot 22 u.: K.A.T.-STAND infopunt, shop @ Croisetteke 

07.07 > 10.07 - GRAFFITI & STREET ART TOUR Maak al wandelend kennis met streetart en graffiti 
07.07 > 09.07 - 17 tot 19u. & 10.07 - 14 tot 16u.: reserveren: visitegraffiti@gmail.com 

03.07:  
•   KOSMO CROISETTEKE - DJ Goss One - DJ Charlotte Pépé Crazy Mwandishi aka Dj LovePills @ Croisetteke
•   23 tot 3u.: KOSMO BOAT PARTY met Supafly Collective, Junior Goodfellaz, DJ Keutch @ Boatclub
•  18 tot 21u.:  LIVE-PAINTING met vijf kunstenaars @ Croisetteke

04.07:  
•   22u.: PROJECTIES VAN DE DOCUMENTAIRES “Mauvaises Herbes” en “Graffiti Dixit Art” @ Zone Cinema
•   14 tot 18u.: KOSMO CROISETTEKE DJ Lee Roy & DJ Kid Strike @ Croisetteke

05.07 - 17u.: SuperShowman BREAKDANCESHOW @ Guinguetteke
07.07 - 16 tot 22u: KOSMO CROISETTEKE High ‘n Irie Soundsystem Calaloo (FR) @ Croisetteke 
08.07 - 16 tot 18u.: INITIATIE brushpainting vanaf 14 jaar @ Zone sport
•   15 tot 18u.: KOSMO CROISETTEKE met DJ Tal Pervert @ Croisetteke 

09.07 - 15 tot 18u.: KOSMO CROISETTEKE met DJ Donay @ Croisetteke 
10.07 - 15 tot 18u.: KOSMO CROISETTEKE met Mix Nomade @ Croisetteke 
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FILM EN OPERA IN OPENLUCHT - GRATIS!

Heure d’été
Deze outdoor filmvertoningen in Brussel Bad oogsten veel succes!

In samenwerking met de schepen voor Cultuur van de Stad Brussel selecteert CINEMA GALERIES 

elk jaar een internationale filmstad en programmeert dan een reeks films die het publiek laten 

proeven van de unieke sfeer van die stad. In het licht van de groeiende toenadering tussen Brussel 

en de stad Montreal lag de keuze dit jaar voor de hand. Onlangs nog tekenden beide steden een 

samenwerkingsakkoord dat hun banden zal versterken. 

Op zijn bescheiden niveau bevordert “L’Heure d’été” de kennismaking met het cinematografisch 

erfgoed van een van de belangrijkste steden van Canada en Noord-Amerika, maar ook van het 

Franstalig deel van de wereld, en tracht het de culturele uitwisseling in de verf te zetten. Het 

programma van “L’Heure d’été” toont de toeschouwers niet zomaar een landschap maar een heuse 

persoonlijkheid. Het publiek ontdekt een rijk gevarieerde en generatieoverschrijdende filmkunst 

waarin niet alleen gevestigde namen als Xavier Dolan en Denis Villeneuve een rol spelen, maar ook 

jonge filmmakers met een meer lokale stempel. Daarnaast bevat het festivalprogramma enkele 

onverwachte films, waaronder internationale producties waarin de stad nauwelijks herkenbaar is. 

09.07 - 22u.: J’AI TUÉ MA MÈRE (Xavier Dolan, 2007, 01:55) 
10.07 - 22u: MIROIR NOIR (Vincent Morrisset, 2009, 01:16) 
11.07 - 22u: X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST (Bryan Singer, 2014, 02:14) 
16.07 - 22u: LA PETITE REINE (Alexis Durand-Brault, 2014, 01:48) 
17.07 - 22u: C.R.A.Z.Y (Jean-Marc Vallée, 2006, 02:09) 
18.07 - 22u: LIFE OF PI (Ang Lee, 2012, 02:05) 
23.07 - 22u: LES INVASIONS BARBARES (Denys Arcand, 2003, 01:39) 
24.07 - 22u: INCENDIES (Denis Villeneuve, 2011, 02:03) 
25.07 - 22u: RAGE (David Cronenberg, 1977, 01:31) 
30.07 - 22u: STARBUCK (Ken Scott, 2012, 01:49) 
31.07 - 22u: BLADES OF GLORY (Will Speck, Josh Gordon, 2007, 01:33)
01.08 - 22u: THE AVIATOR (Martin Scorcese, 2005, 02:45) 
06.08 - 22u: ENEMY (Denis Villeneuve, 2014, 01:30) 
08.08 - 22u: MOMMY (Xavier Dolan, 2014, 02:18)

Opera
Dacht je dat enkel steden als Salzburg, Bayreuth en Glyndebourne de kunst verstaan om zomer en 

opera te combineren? Dan zal Brussel Bad je aangenaam verrassen: deze zomer worden er opnieuw een 

aantal operavoorstellingen van De Munt op groot scherm vertoond. Installeer je elke woensdagavond 

comfortabel in een ligstoel, een drankje in de hand, en laat je meeslepen door de meest betoverende 

producties van de afgelopen jaren en de goddelijke muziek die resoneert op het strand.

Volg al deze voorstellingen van op de eerste rij, met je tenen in het zand … Wedden dat dit een van 

de meest lyrische zomerervaringen ooit wordt? 

08.07 - 22u.: RIGOLETTO – Giuseppe Verdi, Carlo Rizzi, Robert Carsen (IT, 1851) – 2u20
15.07 - 22u.: AU MONDE – Philippe Boesmans, Patrick Davin, Joël Pommerat (FR, 2014) – 2u00
22.07 - 22u.: MÉDÉE – Luigi Cherubini, Christophe Rousset, Krzysztof Warlikowski (IT, 1797) – 2u30
29.07 - 22u.: DAPHNE – Richard Strauss, Lothar Koenigs, Guy Joosten (DE, 1938) – 1u45
05.08 - 22u.:  LA CLEMENZA DI TITO – Wolfgang Amadeus Mozart, Ludovic Morlot, Ivo van Hove 

(DE/IT, 1791) – 2u45
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 Cinema en opera - praktische info:

Cinema: elke donderdag, vrijdag en zaterdag van 9 juli tot 9 augustus 

Opera: elke woensdag van 8 juli tot 5 augustus

•   Aanvang van de voorstellingen: 22 u. (je komt best tegen 21 u.);

•   Locatie: Sport / Filmzone;

•   Na het sluitingsuur van de site is de Filmzone enkel via de Willebroekkaai te bereiken;

•   Ligstoelen en dekentjes verkrijgbaar op vertoon van een identiteitskaart, voor zover beschikbaar;

•   Bij slecht weer worden de films en opera’s in Cinema Galeries vertoond. Op de dag van de 

voorstelling wordt deze informatie voor 16 u. meegedeeld via Facebook.

www.galeries.be

Het indoorgedeelte van het festival ‘Heure d’été’ vindt plaats in de Cinema Galeries in de  

St-Hubertusgallery, met een uitgebreidere en meer complete programmatie.

Meer info: www.galeries.be

Deze afspraken worden voorgesteld door het schepen van Cultuur in samenwerking met Farm Prod, 

Cinema Galeries en de koninklijke Muntschouwburg.

L’heure d’été
in & outdoor film festival
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             LET IT BEACH FESTIVAL – DERDE EDITIE  – GRATIS!

LET IT BEACH laat het publiek van Brussel Bad elk weekend genieten van muziekgroepen die zowel 

in België als in het buitenland optreden en die van een ongedwongen feestje houden. 

De Cultuurdienst van de Stad Brussel verankert zijn muzikale positie door Belgische en Brusselse 

muzikanten op de billboards te plaatsen waarvan de naam nog niet of niet altijd bekend is bij het 

grote publiek. 

Voor deze derde editie bevat het cocktailrecept van LET IT BEACH de volgende ingrediënten: op 

vrijdag, folk/ rock/ pop/ hiphop of electro, op zaterdag, world/jazz en op zondag, workshop + bal 

met een bepaalde dans als thema. 

Nieuw is het jeugdprogramma op zondag om 16 u., met artiesten die speciaal voor de kleintjes 

komen optreden, maar ook een beetje voor hun ouders: Ici Baba, Matthieu Ha, Hakuna Awa Kuna… 

Elke zondag worden er van 17.30 tot 20.30 u. danslessen gegeven. Laat je alleen, met twee of in 

groep initiëren in de bal musette, Latin dance en Afro-Braziliaanse dans, lindy hop of zelfs tango.

Dit jaar verwent LET IT BEACH zijn publiek met onder meer muziek van de twee winnaars van 

Concours Circuit 2015, Mambo en Alaska Gold Rush, pop/indie van Goldenboy en van Beautiful 

Badness, de verwoestende energie van Antwerp Gipsy Ska Orkestra, OPMOC, Malyka of ook nog 

Black Flower. Speciaal voor de nieuwsgierigen komen Showstar, electric)noise(machine oftewel 

Karavan hun nieuwste album voorstellen. Ook de aparte klanken van DERvISH, Tali Toké en Sitardust 

zullen op deze derde editie van LET IT BEACH te horen zijn. Zo’n 24 groepen in totaal zullen Brussel 

Bad muzikaal doen deinen tijdens het LET IT BEACH Festival.
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03.07 - 18u.: GIRLS SAY NO.
03.07 - 19u.: THIBET
03.07 - 20u30: SHOWSTAR
04.07 - 19u.: MALYKA
04.07 - 20u30: TBC 
05.07 - 16u.: TBC 
05.07 - 17u30: LINDY HOP
10.07 - 19u.:  BEAUTIFUL 

BADNESS
10.07 - 20u30: GOLDEN BOY
11.07 - 19u.: MEC YEC
11.07 - 20u30: KARAVAN
12.07 - 16u.: ICI BABA
12.07 - 17u30: AFRO BRÉSIL
17.07 - 19u.: OPMOC  

17.07 - 20u30: BLACK FLOWER
18.07 - 19u.: SITARDUST
18.07 -  20u30: MAN ON FIRE  

& THE SOUL SOLDIERS
19.07 - 16u.:  DÉRANGE  

TA CHAMBRE
19.07 - 17u30: BAL MUSETTE
24.07 - 19u.: FINGER LICK
24.07 -  20u30: ELECTRIC)

NOISE(MACHINE
25.07 - 19u.:  LLEMO  

& BISHOP DUST
25.07 - 20u30: DERvISH
26.07 - 12u.: FÊTE DU PÉROU
31.07 - 19u.:  ALASKA GOLD 

RUSH

31.07 - 20u30: MAMBO
01.08 - 19u.:  CASSANDRE  

Powered by Bravo
01.08 - 20u30: TBC 
02.08 - 16u.:  HAKUNA  

AWA KUNA
02.08 - 17u30:  DANSES 

LATINES
07.08 - 19u.: ANU JUNNONEN 
07.08 - 20u30: FUTURIANS 
08.08 - 19u.: TALI TOKÉ
08.08 - 20u30: TBC 
09.08 - 16u.: MATTHIEU HA
09.08 - 17u30: TANGO



LA GUINGUETTEKE – GRATIS!

Programma

De nieuwe, derde muzikale zone van Brussel Bad ontvangt elke vrijdagavond liefhebbers van 

Latijnse dans en elke zaterdagnamiddag (14u > 18u) de beste Brusselse fanfares. 

FANFARES ELKE ZATERDAG : 14 > 18u.

04.07: Alimentation Générale

11.07: Jour de Fête

18.07: Fanfoireux

25.07: Les Taupes qui boivent du Lait

01.08: VelotroniX & 3BS

08.08: Marockin’ Brass

DANS ELKE VRIJDAG: Initiatie workshop(18u > 20u) + Bal (20u > 23u) 

03.07, 10.07, 17.07: Salsa door de organisatie Expression Latina Dance School

24.07, 31.07, 07.08: Bachata en Salsa door de organisatie Noche de Salsa

GOD SAVE THE 90’S - SUMMER EDITION

Op vrijdag 7 augustus komt de grootste fuif van België terug naar Brussel Bad voor een dolle 

outdooreditie! De beste maar ook de slechtste muziek van dit teerhartige decennium wordt er 

gedraaid, in een fluodecor, met te gekke randanimatie en een niet aflatende stroom van verrassingen!

Vergeet de ‘dresscode’ niet: BE 90’s! YEAH!

Info: vrijdag 7 augustus - Voorverkoop: www.godsavethe90s.be
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CROISETTEKE EN BOATCLUB,  
WAAR CLUBBERS THUIS ZIJN

5

De leukste avonden van onze hoofdstad beginnen deze zomer met een aperitief op het Croisetteke, 

gevolgd door een waanzinnige cruise over het Kanaal in pure ‘clubbing’-stijl met de BoatClub. Het 

Brusselse nachtleven speelt zich tussen 3 juli en 9 augustus af in Brussel Bad, 24 onvergetelijke 

avonden lang.

CROISETTEKE – GRATIS!

Vanaf 18 u. verwelkomt het Croisetteke ons met zijn dj’s. Steek je voeten in het zand en hou een 

cocktail bij de hand! Spreek af met wat vrienden en kom lekker stoom afblazen.  

Zo ben je al helemaal in de stemming tegen de tijd dat de Boat zijn trossen lost.

BOATCLUB

Het best bewaarde geheim van het Brusselse nachtleven? Dat is de BoatClub! 

Vier keer per week kun je inschepen voor een vier uur durende cruise op het 

Kanaal, zonder tussenstops, aan boord van de Boat. De clubs en organisatoren 

van de meest exclusieve feestjes van de stad sloegen de handen in elkaar om 

deze drijvende club te verwezenlijken. De Fuse staat aan het roer! Intiem en 

uitbundig tegelijk, op het ritme van aanstekelijke muziek, incarneert de BoatClub het beste van het 

Brusselse nachtleven. Met 200 clubbers aan boord wordt het een onvergetelijke avond.

Op zondag gaat het er wat meer relaxed aan toe. Van 14 tot 22 u. kun je gratis genieten van dj-sets 

in het Croisetteke terwijl twee boten telkens voor 2 uur het Kanaal afvaren met exclusieve dj’s aan boord. 

Fri 03.07 - KOSMOPOLITE ART TOUR
Sat 04.07 - STRICTLY NICENESS
Sun 05.07 - ZUKUNFT
Wed 08.07 - DOWNTOWN CLUB 
Thu 09.07 - AUDIORAMA 
Fri 10.07 - LEFTORIUM
Sat 11.07 - THE SOUND OF BELGIUM
Sun 12.07 - BEURSSCHOUWBURG
Thu 16.07 - THURSDAY GROOVE
Fri 17.07 - MAC SWELL
Sat 18.07 - LA FÊTE DU SWING
Sun 19.07 - PELICAN FLY 
 

Thu 23.07 - DIRTY MONKEY
Fri 24.07 - PLAYLABEL
Sat 25.07 - GROOVALICIOUS
Sun 26.07 - ZUKUNFT
Thu 30.07 - WE BRING YOU
Fri 31.07 - EARLY LATE
Sat 01.08 - FUSE 
Sun 02.08 - SUPAFLY COLLECTIVE 
Thu 06.08 - LOW UP
Fri 07.08 - ANIMALS CLUB
Sat 08.08 - THE GROOVE IS ON
Sun 09.08 - LOVE BOAT

Info: Uren

•   woe/do : 18 tot 22 u. Croisetteke / 22 tot 2 u.: Boatclub  

•  vrij/za : 18 tot 23 u. Croisetteke / 23 tot 3 u.: Boatclub  

•  zon : 14 tot 22 u. Croisetteke / 16 tot 18 u.: Boatclub #1  – 19 >21u.: Boatclub #2

Tarieven Boatclub: 

•  woe/do/vrij/za : 10euro in voorverkoop (excl. registratiekosten), 12euro op de dag zelf.   

•  zon : 5euro in voorverkoop (excl. registratiekosten), 6euro op de dag zelf.   

Tickets verkrijgbaar via www.brusselbad.be, op de FB-pagina van de BoatClub en aan de ingang van 

de BoatClub voor zover er plaatsen beschikbaar zijn. Verboden voor minderjarigen. Er is geen halte 

tijdens de cruise. Om voor de hand liggende veiligheidsredenen behouden de organisatoren zich het 

recht voor mensen de toegang te ontzeggen.  
13



SPORT, SPORT  
EN NOG EENS SPORT

6

BX BRUSSELS – PANNATOERNOOI – GRATIS!

Deze zomer komt BX Brussels naar Brussel Bad met zijn ‘Pannatoernooi’: twee duo’s die elkaar 

gedurende enkele minuten bekampen in een kooi van pakweg 10 m2. Met hun weergaloze passen en 

voetbaltechnische skills zorgen deze jonge kerels voor spektakel. Er kan veel gebeuren in zo’n kleine 

kooi – de toeschouwers gaan dan ook helemaal op in het spel. 

Met de installatie van deze Pannakooien stimuleert BX Brussels de dialoog tussen de straat, de 

wijken en de hoofdstad. BX is ervan overtuigd dat de culturele verscheidenheid van onze stad een 

troef is en speelt zijn eenmakende rol met verve!

Kom eens een kijkje nemen: moedig de spelers aan of speel gewoon zelf een partijtje!

Praktische info: van 8 juli tot 5 augustus, elke woensdag van 11 tot 18 u.

Contact: Gilles Karlshausen, social coach events: gilles@bxbrussels.com

IT’S SUMMER TIME WITH BASIC-FIT! GRATIS!

Van 7 juli tot 9 augustus biedt Basic-Fit zijn leukste groepslessen gratis aan in Brussel Bad, onder 

leiding van dynamische lesgevers. Daag je geest uit en train je lichaam in een zomerse sfeer!

Zin in een intensieve workout? Dan is BodyAttack, BodyCombat, Cxworx, Xco, BodyVive of Grit iets 

voor jou. BodyBalance is dan weer aangewezen voor wie eerder aan ontspanning toe is. Dansfanaten 

mogen de BodyJam- en Zumbalessen vooral niet missen! 

Elke middag tussen 12 en 14 u. en elke avond tussen 18 en 20 u. zijn er drie lessen. 

Dit is ook het moment om gratis sessies met een personal trainer te proberen. 

Op zondag 5 juli, van 14 tot 17 u. staat er een groots Zumbafeest op de agenda. Zet je spieren aan 

het werk op de meeslepende, exotische muziek in het zomers kader van Brussel strand

De lessen zijn volledig gratis, inschrijven is niet nodig.  

Kom gewoon ter plaatse! Op de website van Brussel Bad vind je wekelijks een meer gedetailleerd 

programma. 

LOTTO PETANQUE CUP - GRATIS!

Ook dit jaar beoefenen we de zomersport bij uitstek in Brussel Bad, maar volgens een nieuwe 

formule. Deze keer reserveren we een speciaal weekend voor de Lotto Petanque Cup, op 11 en 12 juli. 

Hoor je de krekels al? Er zijn ook heel wat prijzen te winnen!

Info en reserveringen bij de Sportbalie.
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EEN SPORTIEVE VAKANTIE 

Initiaties in strandspelen voor kinderen van 8 tot 16 jaar.

Informatie en inschrijvingen bij de Sportbalie van Brussel Bad.

HUREN VAN SPORTTERREINEN 

Praktische info:

Iedereen kan dagelijks sportterreinen huren voor slechts 1euro/persoon/uur.

Eens te meer is er keuze uit beachvolleybal, beach soccer, petanque en tafeltennis.

Onze sportinstructeurs zullen je met veel plezier wegwijs maken in minder bekende sporten: 

aerofoot, indiaca, beach tennis, frisbee, …

Wie competitief is ingesteld kan aan verschillende weekendtoernooien deelnemen in Brussel Bad. 

Info en inschrijvingen aan de Sportbalie van Brussel Bad.

Agenda:

•   11 – 12/07 : Lotto Petanque Cup

•   25 – 26/07 : Beach soccer toernooi

•   01 – 02/08 : Beach volley toernooi

Je kan natuurlijk ook gewoon komen kijken. Of misschien ga je liever een mentale uitdaging aan met 

een gezelschapsspel? Mens-erger-je-niet, schaken of dammen, … Met een verfrissend glas erbij van 

het Buvetteke wordt het helemaal gezellig! Er zijn pionnen beschikbaar aan de bar.

15



TE WATER!7

WATERSPORTEN

Watersport op het Kanaal van Brussel vormt vanaf nu een belangrijk luik van Brussel Bad. Elke zondag 

zijn er waterfietsen, kajaks en gloednieuwe bootjes ter beschikking. Deze activiteiten worden begeleid 

door stewards om ieders veiligheid te garanderen. Top! 

Info: 

•  Elke zondag van 14 tot 20u.

•    Tarief voor een kajak (2 personen), waterfiets (2 à 4 personen) en bootje 
(1 à 3 personen): 10euro voor een half uur /vaartuig. 
Vanaf 3 jaar. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten vergezeld zijn van een 
volwassene.

TANKDUIKEN – GRATIS!

Tankduiken is iets wat je gedaan moet hebben op Brussel Bad … Na het succes van de 

vorige editie komt er opnieuw een tank op de site voor professionele initiaties onder leiding van de Dive 

Factory. Na een uitvoerige voorbereiding op het droge kan jong en oud er de geneugten van het duiken 

ontdekken.

Info: van vrijdag 24 tot zondag 26 juli, van 12 tot 18 u.

BRUSSELS BY WATER

Scheep in aan de waterkant van Brussel Bad voor een 55 minuten durende cruise met gids, een 2 

uur durende cruise of een aperitiefcruise bij avond. Je verneemt er alles over de evolutie van de 

Kanaalzone terwijl je een lekker drankje laat bereiden aan de bar. De gids vertelt honderduit over 

de geschiedenis en geografie van de haven en het Zennekanaal, hun nieuwe functies zoals het 

verhinderen van overstromingen, duurzame mobiliteit, recreatie en toerisme, de ontwikkeling van 

het ‘groene’ en ‘blauwe’ potentieel voor de biodiversiteit en de stedelijke ontwikkeling in de kern van 

de hoofdstad. 

Hij vestigt de aandacht op de ambitieuze projecten die langs de oevers tot stand komen, de 

fietspaden en groene zones... Het is alvast een originele manier om Brussel en de heroplevende 

Kanaalzone te ontdekken: vanaf het dek van een boot, leerrijk en ontspannend tegelijk. Verrassend! 

Praktische informatie: 

•   Cruises met gids 55 minuten, alle dagen (behalve op maandag) om 10 u. en om 11 u. vanaf de 

Bécokaai (tegenover het strand van Brussel Bad) en om 14 u., 15 u. en 16 u. vanaf het strand.  

Volwassene: 4euro / Kind: 2euro 

•   2 uur durende cruises alle dagen (behalve op maandag) om 12 u.

  Volwassene: 6euro / Kind: 3euro (desgewenst met maaltijd aan boord)

•  Aperitiefcruises op dinsdag, vrijdag en zaterdag van 19 tot 21.30 u.  

  Volwassene: 10euro / Kind: 8euro (aperitief inbegrepen, desgewenst met maaltijd aan boord) 

•   Brussels city Waterbus alle dagen (behalve op maandag): om het strand per boot te bereiken,  

7 retourtrajecten per dag tussen Brussel Bad, de Van Praetbrug en de Heembeekkaai.

Uurregeling op www.waterbus.eu. Volwassene: 2euro - Kind: 1euro 

Vier keer per dag loopt het traject door tot in Vilvoorde-centrum.

Info:

•   Zomercruises in 3 talen: www.brusselsbywater.be/

croisieresdete2015

•  Waterbus in 3 talen: www.waterbus.eu

•   Uurregeling van de Waterbus: www.waterbus.eu/downloads/

Waterbus201516



ER BEWEEGT IETS OP HET STRAND!8

SMARTOYS

De consoles van Smartoys zullen de jongste bezoekers van Brussel Bad lekker bezighouden! Dit jaar 

zijn er vooral spelletjes voor kinderen van 6 tot 12 jaar en krijgen we veel voorpremières te zien. Zo 

onder meer ‘Little Big Planet’, een spel rond een denkbeeldige planeet die een droomachtige spiegel 

van de aarde is, gevormd door de creatieve energie die mensen tijdens hun dromen loslaten.

Info: van donderdag 16 tot zondag 19 juli, de hele dag door.

ZONNE-ENERGIE MET DE ZON VAN BRUSSEL BAD

In een kleurrijke kiosk, aangedreven door zonne-energie, verneem je alles over hernieuwbare 

energie en kun je er zelfs mee experimenteren.

Als onderdeel van een project op initiatief van Leefmilieu Brussel pakken La Scientothèque en 

het Experimentarium Fysica van de ULB uit met een zonnestand op diverse festiviteiten voor het 

grote publiek in Brussel. In de stand, die eigendom is van Leefmilieu Brussel, wordt het gebruik van 

zonnepanelen toegelicht in een zomerse context. Aan de hand van experimenten wijst een animator 

op het belang van hernieuwbare energie in het algemeen en van zonne-energie in het bijzonder.

Info: op zondag 12 juli, tot zonsondergang.

DE BIBLIOTHEEK VAN DE RIJKE KLAREN  – GRATIS!

Vijf weken lang vindt de Bibliotheek van de Rijke Klaren een zomers onderkomen in Brussel Bad. 

Boeken bij de vleet, gratis uit te lenen!

Alle zondagen van juli organiseert voornoemde bibliotheek samen met de bibliotheek van Sint-

Joost-ten-Node en Brussels by Water ook ‘Literaire ontdekkingstochten’: ga om 11 u. aan boord 

van de boot van Brussels By Water ter hoogte van de Bécokaai (tegenover Brussel Bad) en woon er 

interviews van schrijvers bij, afgenomen door initiatiefnemer Rony Demaeseneer. Nadien kun je de 

schrijvers opnieuw aantreffen tijdens een signeersessie in de bibliotheekhut.

05/07 : Jean-Luc Coatalem

12/07 : Kate Millie

19/07 : Pascale Toussaint

26/07 : Freddy Thielemans & Jean-Baptiste Baronian (litteratuur in Brussel)

Lezen op het strand

Voor de duur van het evenement komt de bibliotheek van de Rijke Klaren elke vrijdag naar het 

strand met het initiatief ‘Lezen op het strand’, een verlengstuk van de actie ‘Lezen in het park’. 

Twee uur lang kunnen de kinderen heerlijk wegdromen bij verhalen naar keuze.

Het is de bedoeling de kinderen het plezier van het lezen (of prentjes kijken) bij te brengen en 

hen vertrouwd te maken met de wereld van het boek: albums, verhalen, strips, leerrijke boeken, 

prentenboeken, enz. 

Info bij de hut van de Centrale bibliotheek van Brussel.

Openingsuren: dinsdag tot zaterdag van 13 tot 18 u., zondag van 12 tot 18 u.

•     ‘Literaire ontdekkingstochten’: elke zondag van juli om 11 u., inschepen aan de Becokaai 

(tegenover Brussel Bad). Na een uur komen we op hetzelfde punt weer aan.

•     ‘Lezen op het strand’: elke vrijdag, van 14.30 tot 16.30 u., tussen de bibliotheekchalet en de 

 Kids zone. Organisator: Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles - 0475/66 48 19.

                            www.cljbxl.be
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STREET FLOWER ART KOMT NAAR BRUSSEL BAD – GRATIS!

De vereniging Upcoming Florist verrast de bezoekers met bloemsierkunst op basis van ongewone 

voorwerpen, vergaard op het Brussels evenement.

An Theunynck en Micheline Vansintjan baseren zich op hun kennis en ervaring met de 

bloemensector voor dit nieuwe project, waarmee ze jonge gedreven bloemisten een duwtje in de rug 

willen geven. 

Bloemen en planten verfraaien ons leven en weerspiegelen ook onze emoties. Ze zijn een bron van 

verwondering en geven soms aanleiding tot nieuwe ontmoetingen. 

Laat je verleiden door deze nieuwe kunstvorm, die het strand alvast wat fleuriger maakt.

Info: op zondag. Facebook: https://www.facebook.com/pages/Upcoming-Florist 

DEFENSIE KOMT NAAR BRUSSEL BAD – GRATIS!

Het Belgisch leger is present op zondag 2 augustus van 11 tot 18 u. voor een ‘Aerotrim’-demonstratie.

Aerotrim is een onderdeel van de pilotenopleiding waarbij de rekruten in drie dimensies leren bewegen.  

De oefening dient om hun evenwicht te verbeteren, zodat ze hun vliegtuig onder alle omstandigheden onder 

controle kunnen houden.

Info: op zondag 2 augustus van 11 tot 18 u. Voor iedereen met een lengte vanaf 1,40 m.

LIGSTOELEN – GRATIS!

Er zijn ligstoelen ter beschikking op het strand, op vertoon van een identiteitskaart in de 

ligstoelenchalet.

BLOEDINZAMELING

Op donderdag 30 juli stelt het Belgische Rode Kruis zich op in Brussel Bad met een ambulante post 

waar je veilig bloed kunt geven. Wees genereus …

Van 12 tot 18.30 u.

STRANDHUTTEN VAN OVERAL TER WERELD9

De cateraars van Brussel Bad zijn trouw op de zomerse afspraak met overheerlijke lunches, diners 

en verfrissende cocktails.

Als uitstalraam van het Brusselse multiculturalisme serveren zij de bezoekers een gevarieerde 

wereldkeuken met specialiteiten uit een dertigtal landen.

Brussel Bad ziet er jaar na jaar uitnodigender uit met zijn leuk versierde terrassen. 
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PRAKTISCHE INFO  / BEREIKBAARHEID 10

DATA: VAN 3.07 TOT 9.08.2015

•   op dinsdag, woensdag, donderdag en zondag: 

van 11 tot 22 u.

•  op vrijdag en zaterdag: van 11 tot 23 u.

MAANDAG GESLOTEN

TOEGANG EN BEREIKBAARHEID

Akenkaai, 1000 Brussel

In de omgeving van het Saincteletteplein, aan de 

oever van het Kanaal van Brussel

•   De site is toegankelijk langs vier 

ingangen: Saincteletteplein, Ruimingskaai, 

Willebroekkaai en Dijlestraat

•  Bereikbaar met de MIVB

•  Met de fiets: Villo! station op de Willebroekkaai

•  Fietsenparking bij de ingang van de site

GRATIS

Gratis toegang/aangeboden:

•  tot de site van Brussel Bad

•  ligstoelen

•  de bibliotheekzone

•   alle activiteiten, uitgezonderd de BoatClub, 

de God Save the 90’s fuif, de sportterreinen 

en deelname aan de sporttoernooien 

(die natuurlijk wel gratis kunnen worden 

bijgewoond door het publiek).

INFORMATIE

www.brusselbad.be

•  Facebook : Bruxelles les Bains / Brussel Bad

•  Twitter : https://twitter.com/#!/BruxellesBains

MINDERVALIDEN  

Speciaal voor mindervaliden zijn er aparte 
makkelijk toegankelijke toiletten en 
voorbehouden parkeerplaatsen.
De mindervalidenzone op de sportterreinen is 
vergroot dit jaar.
Er zullen ook hellende stroken worden 
geïnstalleerd op de petanqueterreinen, aan de 
bioscoop en ter hoogte van Brussels by Water.

PRAKTISCHE INFO  
BRUSSELS BY WATER

Met de boot naar het strand:
•   Summer-city Waterbus, alle dagen, tussen 

Brussel Bad, Laken en de Van Praetbrug

•   Waterbus: dinsdag, woensdag en donderdag 

tussen Vilvoorde en Brussel Bad

•   Uurrooster en tarief op www.waterbus.eu 

EEN SCHONE SITE 

•   Grondige schoonmaak van de site voor de 
aanvang van het evenement (reinigen van de 
riolering, verwijderen van afval allerhande, 
reiniging met water) en logistieke versterking 
voor de voorbereidende werken voor het 

strand (een ploegbaas en acht mensen).

•   Schoonmaak van de site elke ochtend tussen 

6.30 en 10.30 u. (een ploegbaas en acht 

mensen, waarvan een aantal tot 13.30 u. voor 

de afwerking).  

•   Elke ochtend, ledigen van de 

sorteervuilnisbakken, reiniging met water en 

sproeien van het groen.

•    Indien nodig, versterking tijdens de 

activiteiten van 11.30 tot 20 u. (22 u. tijdens 

het weekend).

•    Er worden 120 openbare vuilnisbakken op de 

site geplaatst: een aantal voor ongesorteerd 

afval (witte zakken) en een aantal voor PMD-

afval (blauwe zakken). 
 

Het Agentschap Net Brussel zal zes gele 

containers ter beschikking stellen, drie blauwe 

containers, zes glasbollen (wit en gekleurd glas) 

en drie vaten voor afvalolie.

Deze containers staan samen opgesteld in 

de ‘Ecozones’, die door de stewards worden 

beheerd.

De mannen van de Dienst Openbare netheid, 

zullen de vuilnisbakken op de site leegmaken en 

de sorteerzakken naar de containers brengen. 

Het Agentschap Net Brussel staat in voor het 

ledigen van de containers, de olievaten en de 

glasbollen.

halte Ijzer

 halte Willebroek

halte Ijzer
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LA VILLE DE BRUXELLES PRÉSENTE  
DE STAD BRUSSEL STELT VOOR

Place Saincteletteplein / bruxelleslesbains.be - brusselbad.be

03.07 > 09.08 2015

STAD BRUSSEL

Joke Ral, Kabinet van Philippe Close: +32/472/305 359 - joke.ral@brucity.be
Sarah Giancaterini, Kabinet van de Burgemeester: +32/478/04.40.12 - sarah.giancaterini@brucity.be

ORGANISATIE BME

Marina Bresciani - m.bresciani@brussels-expo.be - +32/478/22.61.59

PERSCONTACTEN

PARTNERS

MET DANK AAN

www.levif.be


