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Bal National
In 2003 zat Zijne Majesteit Koning Albert II
maar liefst 10 jaar op de troon en dat moest in
stijl gevierd worden.
De Belgen zullen dit niet snel vergeten: een
zichtbaar geëmotioneerde Koning voor de
juichende massa, ver weg van alle protocol,
met de Koningin lieflijk aan zijn zijde. En in het
hartje van Brussel, in een van de oudste en
meest authentieke wijken van de hoofdstad,
een op en top Belgische Party: het Bal
National.
Het evenement bracht destijds 8.000 feestgangers op de been. Sindsdien organiseert de
Stad Brussel dit event elk jaar opnieuw, steevast op 20 juli, op de vooravond van onze
nationale feestdag. En zo opent het Bal National dus sinds 2003 de feestelijkheden rond de
21ste juli.
Ook de editie van 2013 zullen we ons nog lang herinneren. Op 21 juli zou Zijne Majesteit
Albert II de troon overgedragen aan zijn zoon, Prins Filip. Bal National werd gekozen als
publieksevent waarop Albert II zijn laatste publieke verschijning als Koning der Belgen zou
doen. In de aanwezigheid van het nieuw koningspaar, Filip en Mathilde werden Koning
Albert II en Koningin Paola uitvoerig door het publiek bejubeld en werd hen een emotionele
hulde gebracht door de artiesten, die zich ervan bewust waren dat ze een uitzonderlijk
moment beleefden.
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Ook in 2014 werden de Marolliens vereerd met het bezoek van Koning Filip en Koningin
Mathilde. Op Bal National werd spontaan de eerste verjaardag van het nieuw koningspaar
gevierd. Bal National barstte zowat uit zijn voegen : 15.000 mensen waren voor de
gelegenheid op het Vossenplein toegestroomd. Onder hen Marie Van Haute (beter gekend
als Marie Caricole, beroemde slakkenverkoopster van de wijk) die een bloemetje schonk aan
Mathilde. Een ontroerende ontmoeting tussen de Koningin der Belgen en de Koningin van de
Marollen.

Geen 20 juli in de Marollen zonder zwanzen

Het is ondertussen een volkse
traditie geworden : op de
vooravond van de Nationale
Feestdag komt heel Brussel
samen op het Vossenplein, dat
trouwens het grootste plein van de
stad is. Al vanaf 19.00 uur staan
de ‘Marolliens’ te popelen om op
hun eigen, uitbundige manier te
feesten, , terwijl Vlamingen,
Walen, Brusselaars, toeristen en
Eurocraten massaal richting
Brussel trekken om de sfeer op te
snuiven en deel te nemen aan het
feestgewoel. Naar jaarlijkse gewoonte, verwachten we ongeveer 15.000 deelnemers. Of u
Nicole & Hugo al duizend keer hebt gehoord, of u snapt de filosofie niet achter de teksten
van Lange Jojo, één ding staat vast : u zult zich amuseren zoals op geen ander festival. Er
valt hier heel wat te beleven en de sfeer is echt top. Op Bal National ontpopt onze
surrealistische Belgitude zich in alle gekte, bijna onwerkelijk. Het publiek gaat uit zijn dak !
Café-uitbaters, antiekhandelaars, boekhandelaars, slagers en andere winkeliers werken
allemaal mee aan het succes van het Bal. Op 20 juli kunnen we ons dan ook met zijn allen
laten gaan op de terrasjes, rond de frietkramen en de standjes met warme beuling in de
Marollen. Partyganger van het eerste uur of gewoon nieuwsgierig? Iedereen is welkom!
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Bal National 2015
Bal National heeft de gewoonte het publiek vanaf de eerste minuten aan het dansen te
krijgen. De formule heeft haar deugdelijkheid bewezen en dus zal de ploeg van UNIK
PARTY de feestelijkheden op gang trekken om 19.30 uur met haar collectieve choreografie.
U weet het wel, het principe is eenvoudig maar bijzonder doeltreffend: op het podium en op
het plein nodigen de dansers de toeschouwers uit om enkele meeslepende pasjes na te
doen. Bent u virtuoos of net helemaal niet, het maakt allemaal niet uit, het is het plezier dat
telt!
Om 20.30 uur wordt er plaats gemaakt voor Remy Ray en zijn uitgebreid repertoire
populaire liedjes!
Om 20.45 uur, zullen niemand minder dan Nicole en Hugo een medley van hun grootste
successen ten gehore brengen. ‘Goeiemorgen, morgen’ zit verankerd in het collectieve
geheugen. Maar er zijn nog zoveel andere liedjes die van dit duo echte vedetten hebben
gemaakt. Na een carrière van 45 jaar eindigen Nicole en Hugo in schoonheid. Hun
afscheidstournee doet ook Bal National aan ... en daar zijn wij bijzonder trots op.
Om 21.30 uur krijgen we een intermezzo met een opmerkelijke artiest :
Lou & The Original Hollywood Bananas…
Het moment waarop iedereen zit te wachten, Lange Jojo beklimt het podium om 21.45 uur.
Hij wordt begeleid door zijn live band, met musici en dansers. Een lang verwacht
wederoptreden na twee jaar afwezigheid. Dat wordt beslist een knaller van formaat.
Om 22.45 uur, neemt DJ Crazy Sir-G de aflossing voor zijn rekening en wordt de ambiance
nog heel wat verhitter.
Tijd voor The Planes om zich klaar te maken voor de afsluiter van de avond van het 13de
Bal National. Echte podiumbeesten die ze zijn, brengen de leden van deze groep een duivels
repertoire uit de rock, pop en funky. We verwachten hen om 23.15 uur voor een
gedenkwaardige show die een uur zal duren!
Last but not least : Bal National zou Bal National niet
zijn zonder ons duo tweetalige animatoren : Thierry
De Coster en Max La Menace, alias Swa & Berre,
de concierges van het Vossenplein.
De verve en verbeelding waarmee zij hun ding doen,
zal u nog met verstomming slaan!

Vergeten we ook niet te vermelden dat TV Brussel en Télé Bruxelles dankzij Bal National
hebben beslist om samen te werken : beide regionale televisiestations slaan de handen in
elkaar voor een live uitzending vanop het Vossenplein.
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Resto National: iedereen aan tafel!
Vierde editie van dit gezellig tafelmoment !

Ook Resto National verdient jaar na jaar zijn
sporen. In 2012, naar aanleiding van
Brusselicious, kwam het idee om daags na
Bal National, op hetzelfde Vossenplein, een
groot feestmaal in open lucht te organiseren.
Het plein wordt feestelijk ingericht met lange
tafels en banken. Gemiddeld schuiven 1.300
disgenoten aan voor een royaal geserveerde
portie mosselen met friet. 150 kansarmen uit
de wijk mogen mee genieten voor de prijs
van 1 euro.
Voor de vierde keer wordt het Vossenplein omgetoverd tot een gigantisch
openluchtrestaurant in het midden van de stad. Op 21 juli zijn alle lekkerbekken er welkom
van 18 tot 22 uur.
Voor de prijs van 21 euro kunt u genieten van een lekkere portie mosselen met friet.
Wilt u zeker zijn van een plaatsje? Reserveer alvast via onze site www.restonational.be.
Resto National is heel gemoedelijk (geen bediening aan tafel, iedereen gaat zelf zijn
mosselen en frietjes in de keukentent bestellen) en toegankelijk voor alle Brusselaars,
zonder uitzondering.
Ook de ambiance is verzekerd : vanaf 18 uur wordt het diner wordt opgevrolijkt door talrijke
artiesten, zoals accordeonist Jonas Van Esch de Mignonettes en de Mamygnonettes (de
locale majoretten en hun grootmoeders) alsook een locale fanfare. Om 19u15 brengt het
orkest van Rita et les Martins leuke liedjes en melodietjes in een heuse bal musette sfeer.
De grote Franse klassiekers kennen geen geheimen voor dit vreugdevolle kwartet.
Tot slot, om 20u, maken we plaats voor ‘Bruxelles Zingt’ geïnspireerd door ‘Vlaanderen
Zingt’. ‘Bruxelles Zingt’ is een gigantische karaoke. Samen met de Orde van de Brusselse
Moestasje worden vrolijke medleys gezongen van de meest populaire songs. Gaande van
‘La ballade des gens heureux’ van Gerard Lenorman, over ‘Laat de zon in je hart’ van Willy
Sommers tot ‘New York New York’ van Frank Sinatra…
‘Bruxelles Zingt’ nodigt het voltallige publiek uit om mee te zingen in een ontspannen sfeer.
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Bal National
13de editie

20 juli 2015
Op het Vossenplein - Vanaf 19.30 uur
Gratis toegang
www.balnational.be
Presentatie : Swa & Berre, de concierges van de Marollen
(Max La Menace &Thierry De Coster)
Opening : Unik Party

Resto National
4de editie

21 juli 2015
Op het Vossenplein – van 18.00 tot 22.00 uur
Groot mossel-friet diner op het Vossenplein.
Prijs : 21 €
www.restonational.be
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Het programma 2015
Bal National – 13de editie
Maandag 20 juli 2015
19.30

Unik Party (interactieve dans-animatie)

20.30

Remy Ray (de koning van het Brussels charmeliedjes)

20.45

Nicole & Hugo (Vlaamse variete – het afscheidstournee na 45 jaren artiestencarrière)

21.30

Lou & the Original Hollywood Bananas (Kingston-Kingston…)

21.45

De Lange Jojo (met live orkest en danseressen - terug op Bal National na 2 jaren)

22:45

Crazy Sir-G (hyperdynamische DJ)

23.15

The Planes (coverband)

00.30

Eind
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Programma
Resto National – 4de editie
Dinsdag 21 juli 2015
18.00

Aanvang Mosselfeest (non-stop tot 22.00)

18.00

Straatanimaties op het plein tussen de tafelsdoor
•

Jonas Van Esch (accordeonist)

•

Les Mignonettes + Mamygnonettes (majoretten + fanfare van de Marollen)

19.15

Rita & les Martins (volksorkest)

20.00

Bruxelles Zingt
(reuze karaoké op het podium, met het Orde van Brusselse Moestasje)

22.00

Einde
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