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Brussel, 19 december 2019 – Sinds 29 november verspreidt zich in de wijken van de Stad Brussel een  
Supergezellige eindejaarssfeer! De laatste van de vier Winter Pops houdt dit weekend halt in de Marollen, 
in Brussel. Feestelijke sfeer en gezelligheid verzekerd. 
 
Na het Ambiorixsquare, het Peter-Benoitplein in Neder-Over-Heembeek en het Willemsplein in Laken houdt Winter Pop 
voor de laatste keer halt op de Kapellemarkt, in het hartje van de Brusselse Marollen. 
Tijdens de eerste drie evenementen namen tal van lokale verenigingen enthousiast deel aan het feest met allerlei 
animaties, waardoor ze bijdroegen aan het grote succes van deze initiatieven. 
 
Dat zal ook het geval zijn tijdens dit laatste weekend: van vrijdag 20 tot zondag 22 december is er een brede waaier 
van ludieke en creatieve activiteiten gepland voor groot en klein: educatieve workshops, video-mappings en 
participatieve schaduwspelen, zeepbellen, vuurspektakel, dans, concerten, dj-sets, fanfares, … 
Dankzij de medewerking van Cinéma Galeries kunnen de kinderen ook vertoningen van kortfilms bijwonen.  
Enkele foodtrucks bieden naast drankjes ook hamburgers en hotdogs aan. 
 
Sinds enkele jaren biedt de Stad Brussel gedecentraliseerde feestelijkheden aan. Dit heeft ook tot doel de 
bewoonbaarheid van het stadscentrum te bevorderen. 
Winter Pop draagt daartoe bij en slaagt erin met zijn luchtige en intieme formule een steeds grotere aantrekkingskracht 
uit te oefenen en steeds meer inwoners en diverse actoren van de betrokken wijken bij het evenement te betrekken. 
 
Uren:  
- elke vrijdag en zaterdag: van 15 tot 21 u.; 
- elke zondag: van 14 tot 19 u. 
 
Meer informatie en alle details op www.winterpret.be 
 
 
 
CONTACT: 
 
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 

http://www.winterpret.be/
http://www.winterpret.be/
mailto:julie.nicosia@brucity.be
mailto:julie.nicosia@brucity.be
mailto:maite.vanrampelbergh@brucity.be
mailto:maite.vanrampelbergh@brucity.be
mailto:m.bresciani@bmeo.be
mailto:m.bresciani@bmeo.be

