Een nieuw vliegerfestival aan het kanaal
Brussel, 31 augustus – Om de zomer in schoonheid af te sluiten zal de Stad Brussel een nieuw gratis
evenement op zijn grondgebied ontvangen : « Kites vliegen over de Kaaien ». Het Internationale
Vliegerfestival zal plaatsvinden op de Akenkaai tijdens het weekend van 22 en 23 september.
Vliegerliefhebbers van over de hele wereld zullen er hun talenten laten zien. Een tentoonstelling in
KANAL-Centre Pompidou zal vanaf woensdag 19 september alle facetten van deze wereldlijke kunst
ontmaskeren. Tijdens de workshops kan men de basis aanleren.
Vliegers in stof, in zijdepapier of in maniokbladeren, met 1, 2, 4 of 100 draden, zullen de Brusselse hemel
doorkruisen op het einde van de zomer. Zowel professionele als amateur vliegerliefhebbers van Azië en
Europa zullen verenigd zijn in de hoofdstad voor dit nieuwe evenement. Dit initiatief wordt gedragen
door de Directeur van de Boerderij van het Maximiliaanpark en de Voorzitter van Pass to Fly, Yves
Wauters samen met de organisatrice van het voormalige vliegerfestival van Knokke-Heist, Anne De Roy,
en met de steun van de Schepen voor Toerisme en Grote Evenementen van de Stad Brussel, Karine
Lalieux. « Een betoverend en gekleurd luchtballet zal de Brusselse hemel overweldigen op 22 en 23
september aan de Akenkaai tijdens het allereerste Brusselse Vliegerfestival. Dit gezellige evenement,
gratis en gedecentraliseerd, wordt bijgevoegd aan het zomerse evenementenaanbod van de Stad Brussel
en draagt bij tot het bruisende karakter van het kanaal net als Brussel Bad » legt de Schepen uit.
Een tentoonstelling « De Vliegers van de wereld », gewijd aan de vliegerkunst, zal zijn deuren openen
vanaf 19 september in het KANAL-Centre Pompidou als inleiding van het festival. We zullen er via
objecten en fotografieën de oorsprong en internationale varianten ontdekken van de vlieger. Er wordt
eveneens een kunstwerk, bestaande uit vliegers, geïnstalleerd in de inkomhal van het museum. Als
inleiding van het festival hebben de organisatoren samen met de scholen, verenigingen en
wijkhandelaars bouw en initiatie-workshops opgesteld. Ook tijdens het festival zullen er workshops voor
de bouw van vliegers en windmolens georganiseerd worden voor het publiek.
Praktische info
Tentoonstelling van 19 tot en met 23 september, van 12u tot 18u
KANAL – Centre Pompidou, 2 Akenkaai – 1000 Brussel.
Officiële opening op 22 september om 12u.
Festival van 22 tot 23 september, van 10u tot 18u – Akenkaai – 1000 Brussel

Perscontacten
De Boerderij van het Maximiliaan Park – Yves Wauters – lafermemaximilien@gmail.com – 02 201 56 09
Pass to Fly – Anne De Roy anne.deroy@gmail.com – 0479 38 45 28
Schepenambt van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen van de Stad Brussel – Audrey Poels –
audrey.poels@brucity.be – 0485 57 09 98

