PERSBERICHT
Brussel, 26 april 2019 – Na zeventien jaar staat Brussel Bad in het centrum van
veranderingen in een voortdurende evoluerende stad. Dit jaar worden er immers werken
uitgevoerd op de plaats van dit evenement. Maar zelfs tijdens deze overgangsperiode
wil de Stad Brussel haar inwoners samenbrengen rond zonnige momenten met een
originele formule in de vorm van pop-ups: “Hello Summer” !
Het is al enkele maanden overduidelijk: er zijn werken aan de gang op de plaats van Brussel
Bad. “Met het oog op de problemen om het evenement in optimale omstandigheden te
organiseren, heb ik van de gelegenheid gebruikt gemaakt om de Brusselse zomer te
herbekijken”, aldus de Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen van de Stad
Brussel.
2019 is een bijzonder druk jaar met enkele belangrijke afspraken (meer bepaald de Grand
Départ van de Ronde van Frankrijk) en werkzaamheden in het centrum. “De harmonie
bewaren tussen leefbare wijken en veel bezochte evenementen vormt een hele uitdaging voor
de Stad Brussel. Daarom heb ik besloten om contacten te leggen met de Brusselaars en deze
feestelijke ogenblikken te decentraliseren”, zo vervolgt ze.
“Hello Summer” zal georganiseerd worden in de vorm van ontspannende pop-ups in het hart
van de wijken. Het evenement zal georganiseerd worden van 25 juli tot 25 augustus op vier
verschillende plaatsen: van 25 juli tot zondag 4 augustus in de administratieve wijk, van 8
augustus tot 11 augustus op de Ambiorix-square (Europese wijk), van 15 augustus tot 18
augustus op het Peter Benoitplein (Neder-Over-Heembeek), van 22 augustus tot 25 augustus
op de Leopoldsquare (Laken).
Er worden tal van activiteiten voorgesteld voor alle generaties: sport, muziek, dans,
interactieve workshops, gezinsanimaties …
Hello Summer past ook in de algemene zomerse visie van de Stad Brussel die nog tal van
andere evenementen organiseert en steunt, zoals de Vaux-Hall Summer, Vuurwerk in Laken,
Insifon, het Brussels Summer Festival, het festival Couleur Café, de Ommegang, het Bal
national, de tentoonstelling Intimate Audrey in de Espace Vanderborght, Floralia, en nog vele
andere...
Afspraak dus op de Brusselse zomer. Hello Summer!
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