
 
 

 

PERSBERICHT 
 
 
Brussel, 26 november 2019 - Sinds enkele jaren organiseert de stad Brussel ook feestactiviteiten in andere 
wijken dan die van het stadscentrum. Zij hebben nu hun eigen evenementen, en dat geeft het kerngebied 
van de hoofdstad meteen ook wat meer ademruimte. Voor het derde jaar op rij gaat die wens in vervulling 
met Winter Pop – een manier om de uitgelaten eindejaarssfeer met zoveel mogelijk mensen te delen. 
  
Overal waar het komt, trekt het rondreizende dorp veel volk, en dat was al vanaf de eerste editie zo. 
 
Dit jaar houdt de gezellige karavaan van Winter Pop voor het eerst halt op de Ambiorixsquare, van vrijdag 29 november 
tot zaterdag 1 december. 
 
In samenwerking met lokale verenigingen worden er tijdens dat eerste weekend tal van leuke en creatieve activiteiten 
voor jong en oud georganiseerd: creatieve workshops (schminken, zandmandala, knutselen, ...), video mappings en 
participatieve schaduwspellen, zeepbellen, een koor, een vuurspektakel, ... Er is ook voor muzikale omlijsting gezorgd 
in de vorm van concerten, dj-sets en fanfares. 
Voor de jeugd zijn er korte filmvertoningen in samenwerking met Cinema Galeries.  
Op zondag wordt de indrukwekkende architectuur van de wijk onder de loep genomen tijdens verschillende rondleidingen 
met gids. 
Voor wie honger of dorst heeft, staan er Aziatische gerechten en dranken op het menu. De buurtverenigingen slaan de 
handen in elkaar om pannenkoeken en andere zoete lekkernijen te bereiden. 
 
De karavaan van Winter Pop zet zijn vrolijke reis verder en doet achtereenvolgens de volgende plekken aan:  
- het Peter Benoîtplein in Neder-Over-Heembeek, op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 december; 
- het Willemsplein in Laken, op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 december; 
- de Kapellemarkt in de Marollen, op vrijdag 20, zaterdag 21, zondag 22 december. 
 
Openingsuren:  
- elke vrijdag en zaterdag: van 15.00 tot 21.00 uur; 
- elke zondag: van 14.00 tot 19.00 uur.  
 
Meer informatie en details op www.winterpret.be 
 
 
 
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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