
 
 
 

STREET ART PARCOURS: EEN NIEUWE MUURSCHILDERING VOOR DE 
INTERNATIONALE DAG VAN DE RECHTEN VAN DE VROUW 

 
Brussel, maandag 8 maart 2021 
 
Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw 
krijgt het Street Art Parcours een nieuwe muurschildering van de hand 
van ZOUWI. Het is de 32e muurschildering van een straatkunstenaar.  
 
Deze muurschildering werd gemaakt in het kader van de vijfde editie van het 

100% vrouwelijke internationale urbanfestival ‘La Belle Hip Hop’. Ze bevindt zich 

op de hoek van de Oppemstraat en de Vlaamsesteenweg en beeldt een kikker uit, 

symbool van transitie en verandering: de wedergeboorte. De kunstenaar geeft 
een woordje uitleg: "Een van mijn passies is creativiteit door middel van tekenen, 

schilderen, beeldhouwen enz. En dan is er nog de natuur, zowel fauna als flora, 

die ik waarneem met mijn ogen en mijn camera. Deze muurschildering is de 
combinatie van mijn twee passies." Uiteindelijk zal de muurschildering worden 

versierd met klimplanten, als een stukje jungle midden in de stad. 
 

Dit is het vierde opeenvolgende jaar dat het Street Art Parcours samenwerkt met 

festival La Belle Hip Hop om deze speciale dag te vieren. In 2020 werden acht van 
de negen nieuwe muurschilderingen in het Parcours gemaakt door vrouwen. Het 

parcours vervrouwelijken is een prioriteit voor Delphine Houba, Schepen van 
Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen van de stad, die niet van plan is het 

hierbij te laten: "In 2021 blijf ik voorrang geven aan vrouwelijke artiesten. 
Vrouwen meer zichtbaarheid, muren, podia, verantwoordelijkheden en stemmen 
geven is een van de prioriteiten van mijn beleid. Het is essentieel dat vrouwen 

beter worden vertegenwoordigd in ons culturele landschap."  
 

Een doel dat gedeeld wordt door La Belle Hip Hop, dat al 5 jaar concerten, dans, 

poëzie, workshops, freestyle en een (online) B'lock party organiseert onder 
hetzelfde motto: "een krachtige boodschap uitdragen van respect, aanvaarding 

van anderen en gelijkheid in verschil en diversiteit".  

 

Informatie en programma op de Facebook-pagina van het festival:  
https://www.facebook.com/Labellehiphop/  
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