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XMAS PARTY @GROTE MARKT – DONDERDAG 19.12 
 
Brussel, 16 december 2019 – Om zijn 400e verjaardag te vieren, organiseert Manneken-Pis nu 
donderdag 19 december een mega party op de Grote Markt! En om een opperbeste sfeer te 
verzekeren, doet hij een beroep op een icoon van de Belgische hip-hop scene: Daddy K, die kan 
terugblikken op een internationale carrière van dertig jaar. De Molenbekenaar wordt 
voorafgegaan door DJ Manuals, een van de winnaars van ‘Start to DJ’ op MNM. 
 
Winterpret verwelkomt dit jaar een zeer speciale eregast! Manneken-Pis, die de zin voor humor en de 
onafhankelijkheid van de inwoners symboliseert, waakt al sinds 1619 - met zijn gestalte van amper 55 
cm - over de hoofdstad.  
Het spreekt dan ook voor zich dat zijn 400e verjaardag in stijl mag worden gevierd, door hem uit te 
nodigen als eregast gedurende het vijf weken durende meest op prijs gestelde Brusselse evenement. 
 
In dit kader worden diverse activiteiten georganiseerd, waaronder op 19 december een gratis 
muziekfeest op de Grote Markt. 
 
Vanaf 19.30 u brengt Manu Van Aalst, alias DJ Manuals, de feestelijkheden op gang op het prestigieuze 
balkon van het Stadhuis. Dit jonge talent dat werd ontdekt tijdens ‘Start to DJ’ op MNM zal de prachtige 
markt - die behoort tot het werelderfgoed van de UNESCO - opwarmen voordat Daddy K, een pionier 
van de hip-hop scene, van 20 tot 21 uur het beste van zichzelf geeft. De Molenbekenaar zal actuele en 
tijdloze hits draaien en samen met het publiek zijn 30-jarige carrière en de 400e verjaardag van het ketje 
van Brussel vieren. De artiest heeft verschillende succesnummers op zijn naam, waaronder de 
beroemde gimmick ‘Vous êtes fous !’. Hij sleept tal van internationale prijzen in de wacht, mixt in 
clubs over de hele wereld en presenteert het belangrijkste hip-hop/RNB-radioprogramma van België op 
Radio Contact. 
 
Afspraak dus op donderdag 19 december van 19.30 tot 21.00 u. op de Grote Markt in Brussel om samen 
te vieren. 
 
 
 
CONTACTPERSONEN : 
 
Stad Brussel: 
- Elfi Dombret, Kabinet van de Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen, 
   elfi.dombret@brucity.be, +32 (0) 487 56 30 28 
- Maïté Van Rampelbergh, Kabinet van de Burgemeester, maite.vanrampelbergh@brucity.be, 
  +32 (0)498 48 37 13 
 
Organisatie: Brussels Major Events vzw 
Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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