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Brussel, 24 juli 2019 - It’s that time of the year… HELLO SUMMER ! Het nieuwe 
zomerevenement van de Stad Brussel opent zijn deuren deze donderdag 25 juli. In de vier 
verschillende wijken kunnen Brusselaars, Belgen of bezoekers van elders tot 25 augustus 
genieten van een aangename zomer.

De eerste van deze recreatieve bubbels slaat haar tenten op achter de Congreskolom in het hart 
van de stad van donderdag 25 juli tot zondag 4 augustus. Deze buitengewone plek wordt een 
ontdekkingsplek waar iedereen zich kan ontspannen.

Het evenement opent de deuren om 12 u. en wordt officieel ingewijd in aanwezigheid van Delphine 
Houba, Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen.
Tot 22 u. zetten Belgische artiesten de toon met een tropisch programma dat voor elk wat wils biedt: 
Lefto, Le Motel, Kiosk Soundsystem, Takatak… 

Alle dagen van 12 tot 22 u. wacht de bezoekers een ware stadsoase!

Kleurrijke kraampjes bieden culinaire specialiteiten en drankjes naar ieders wens aan. 

Dankzij een verzorgd programma zijn de kinderen er koning! Ze kunnen zich elke dag vermaken in 
een kidszone met een houten speeltuin. Rond het thema water zorgen de Jeugdcel van de Stad 
Brussel en verschillende andere verenigingen, zoals Patrimoine à Roulettes, Coop, Musée de l’Eau, 
Nek-In Asbl… voor spelletjes, creatieve en educatieve workshops, initiaties, interactieve spektakels, 
sprookjes, kooklessen en muzikale animaties.

In het kader van Hello Summer stelt het “Festival l’Heure d’été Seoul” heel wat films in open 
lucht voor, in samenwerking met de Schepen van Cultuur van de stad Brussel en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Het bioscoopprogramma rond het thema water krijgt een eigen Koreaans 
tintje. Comfortabel genesteld in een ligstoel, drankje in de hand en met een indrukwekkend zicht op 
de Brusselse skyline kunnen de kijkers zich laten onderdompelen in een van de drie films die aan de 
Congreskolom worden getoond op een groot scherm van 120m². 

Elke vrijdag zijn er salsa- en bachata-initiaties en speciale salsa-avonden met Expresion Latina. Op 
zaterdagen worden er door Kizomba Loves Brussels kizomba-lessen gegeven, een Afro-Caraïbische 
dans. Nek-In Asbl, brengt alle zondagen capoeira-lessen.

Op vrijdag 26 juli en alle andere zaterdagen wordt het podium bezet door verschillende concerten en 
stand-upcomedians.

De plaatselijke verenigingen worden volledig betrokken bij het programma van Hello Summer, zodat 
elke inwoner kan deelnemen aan het evenement en aan het leven in zijn wijk. Arkadia zorgt voor 
begeleide erfgoed rondleidingen. Point Culture organiseert een breiworkshop en de bezoekers 
kunnen zich wagen aan de in open lucht gegeven kooklessen.

Hello Summer, vier niet te missen afspraken tijdens de Brusselse zomer!  

  Stad Brussel
• Maïté Van Rampelbergh, Kabinet van de Burgemeester, 

maite.vanrampelbergh@brucity.be, +32 (0)498 48 37 13 
• Julie Nicosia, Kabinet van de Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen, 

julie.nicosia@brucity.be, +32 (0)490 52 45 08 
• Benjamin Adnet, Kabinet van de Eerste Schepen, Schepen van Klimaat en Sport, 

benjamin.adnet@brucity.be, +32 (0)498 91 84 38 
 
Organisatie 

• Marina Bresciani, Brussels Major Events vzw,  
m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59

www.hellosummer.be
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