PERSBERICHT
Brussel, 30 augustus 2019 – De stad Brussel pakte in de zomer van 2019 met heel wat
evenementen uit, zowel in het centrum als in de wijken. Met zo’n hoogwaardig cultuur- en
evenementenbeleid vergroot de hoofdstad sinds enkele jaren haar uitstraling en dynamiek. Het
programma omvat vooral gratis buitenevenementen voor een groot publiek, soms ook wat meer
buiten het centrum gelegen (in Laken, Neder-Over-Heembeek, het Ambiorixplein enz.)
Verschillende zomerevenementen werden georganiseerd door de vzw Brussels Major Events, door de
dienst Cultuur van de stad Brussel of door operatoren die op haar steun kunnen rekenen.
De laatste jaren zijn er nieuwe evenementen bijgekomen met nieuwe mogelijkheden voor het publiek,
maar ook voor de artiesten en uitbaters, die vaak uit Brussel afkomstig zijn. Het activiteitenaanbod is
gediversifieerd en evenwichtig, en het richt zich niet alleen tot de Brusselaars maar tot alle Belgen en
toeristen.
De stad is positief over de zomeractiviteiten:
In samenwerking met Balkan Trafik vond van 25 mei tot 11 augustus de derde editie van het gratis
festival Vaux-Hall Summer plaats, met een gevarieerd programma op deze prachtige, minder bekende
locatie: klassieke muziek, filmvertoningen, creatieve workshops voor kinderen, diverse dansinitiaties,
biologische snacks ... Iedereen beleefde er een leuke tijd.
In het Park van Brussel bracht – voor het 17de jaar – het traditionele gratis festival Guignolet van 1 juni
tot 25 augustus het jonge publiek in vervoering met de beroemde poppen van het Théâtre Royal Les
Cœurs de Bois.
Op 17 juni doorkruiste de derde editie van BXL TOUR de straten van de hoofdstad tussen het
Paleizenplein en het Atomium. 28 van de 40 km lange race volgde het traject van de tijdrit van de Grand
Départ van de Tour de France, waar op dat moment nog reikhalzend naar uitgekeken werd. De twee
etappes van de Tourstart op 6 en 7 juli hielden Brussel in hun ban: wielerfans van alle leeftijden en
diverse achtergronden, zowel mannen als vrouwen, genoten met volle teugen van het grote volksfeest
dat de stad stralend geel deed kleuren en haar internationale uitstraling vergrootte.
Op 26 en 28 juni trok de historische processie van de Ommegang van de Grote Zavel naar de Grote
Markt, met maar liefst 1.400 deelnemers in historische kostuums.
Het Couleur Café Festival vierde zijn 30ste verjaardag op 28, 29 en 30 juni in het Ossegempark. Met
tientallen dj's en een gevarieerde mix van gevestigde en opkomende hiphop-, soul-, funk-, reggae- en
soulmuzikanten is dit muzikale evenement uitgegroeid tot een must van de Brusselse zomer.
Van 13 juli tot 18 augustus palmde de Zuidfoor traditiegetrouw de Zuidlaan in met niet minder dan 130
attracties, zowel traditionele als verrassend innovatieve.
Op het Vossenplein, in het hart van de Marollen, begonnen de Brusselaars alvast met feestvieren op
20 juli tijdens het Bal National. Het jaarlijkse zwart-geel-rode feest verliep eens te meer in een
opperbeste volkse sfeer.
Hello Summer, een initiatief om wat leven te brengen in de wijken, liep van 25 juli tot 25 augustus op
vier locaties in de stad: het Administratief centrum, het Ambiorixplein, Neder-Over-Heembeek en Laken.
Samen genieten en ontspannen was het motto. Voor elke plek was een gevarieerd en kwalitatief
programma uitgewerkt met feestelijke, culturele en sportieve elementen. Het publiek kon er telkens
genieten van prachtige, verrassende uitzichten van Brussel, lokaal erfgoed ontdekken en zich uitleven
met een hele rits activiteiten.
Vuurwerk in Laken zette de Heizelvlakte vijf opeenvolgende vrijdagen in lichterlaaie, van 26 juli tot 23
augustus. Elke avond stond in het teken van een ander thema met een leuk en creatief aanbod voor
een gevarieerd publiek. Bij het vallen van de avond werd telkens een prachtig vuurwerk afgestoken

aan de voet van Paleis 5. De kijklustigen stonden met open mond te kijken. De bezoekers konden ook
telkens een nachtelijke rondleiding in het Atomium en Mini-Europa meepikken.
Tijdens de 18de editie van het Brussels Summer Festival, van 14 tot 18 augustus, mochten meer dan
vijftig artiesten zich uitleven op drie podia. Het publiek was in zijn nopjes!
De derde editie van Insifon vond plaats op 31 augustus en 1 september. Op dit openluchtpoppenfestival
in het Meudonpark in Neder-Over-Heembeek waren er tien volledig gratis voorstellingen bij te wonen.
En dan was er ook nog Music City Hall, het Brussels International Film Festival, het Brussels Tango
Festival, het Feest van de Muziek, Brossela, Classissimo, het Sablon Music Festival, de Meyboom,
Flowertime, het Internationaal Festival van de Brigittines, het Festival Théâtres Nomades, het Brussels
Games Festival, Fiesta Latina, … Stuk voor stuk evenementen die de Brusselse zomer kleurden.
“Van de Tourstart tot Hello Summer – de Brusselaars hebben deze zomer meer dan ooit van sport
kunnen genieten”, vindt Benoit Hellings, Schepen van Klimaat en Sport.
Deze terugkerende evenementen richten zich zonder onderscheid tot Brusselaars, Belgen en toeristen.
Zij stimuleren de Brusselse economie, creëren banen en hebben een positieve impact op de horeca.
“Je hoort het me vaak zeggen: het moeilijkste in Brussel, is kiezen!”, besluit Delphine Houba, Schepen
van Cultuur, Toerisme en Grote evenementen.
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