Brussel, 3 november 2020

Gezien de huidige gezondheidssituatie kondigt de Stad Brussel aan dat de twintigste
editie van Winterpret niet in de oorspronkelijke versie zal plaatsvinden.
Hoewel de Stad Brussel zich bewust is van de aanzienlijke economische impact van deze
beslissing, heeft zij geen andere keuze dan de grootste kerstmarkt van België te annuleren om de
verspreiding van de Covid-19-pandemie te beperken.
"De mogelijkheden om samen te komen zijn beperkt, maar tijdens deze ongekende
gezondheidscrisis is het belangrijker dan ooit om ons omringd te voelen, te kunnen glimlachen,
ons te verwonderen. De Stad heeft daarom besloten om de feestverlichting van de Grote Markt en
vele andere verkeersassen, straten en pleinen te behouden", zegt Philippe Close, burgemeester
van de stad Brussel.
"Dankzij Brussels By Lights, dat aan zijn achtste editie toe is en nog voortdurend uitbreidt, zullen
142 grote en kleinere winkelstraten, waaronder 11 nieuwe, feestelijk worden verlicht.
Meer dan ooit moeten we dit jaar licht laten schijnen in onze Stad, ook om de verhoopte heropening
van de winkels voor het einde van het jaar te ondersteunen. Bezoekers zullen met verrassende
lichtinstallaties in interactie kunnen treden, met inachtneming van de geldende sanitaire regels, en
deze unieke ervaring delen op sociale netwerken" aldus Fabian Maingain, schepen van
Economische Zaken.
Ook de traditionele feestelijk versierde kerstboom zal vanaf eind november midden op de Grote
Markt prijken – het mooiste plein ter wereld – naast de levensgrote kerststal. Een originele klanken lichtshow zal de prachtige gebouwen, die op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO staan, extra
in de verf zetten.
"Na onze vastberaden aanpak van de ongekende situatie in de zomer van 2020 met een aangepast
maar ambitieus programma, willen we de wijken en het centrum van Brussel koste wat kost sfeervol
verlichten aan het einde van het jaar. Hoewel ieders gezondheid natuurlijk de absolute prioriteit
blijft, lijkt het me essentieel om de magie van de feestdagen toch enigszins te behouden. Of het nu
is met de majestueuze dennenboom, die zoals elk jaar een prominente plaats zal innemen op de
Grote Markt, of via de feestverlichting in onze straten, met sfeervolle decoratie willen we alle
Brusselaars bedanken voor hun inspanningen", zegt Delphine Houba, schepen van Cultuur,
Toerisme en Grote Evenementen.
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