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Volgende NUIT BLANCHE strijkt neer in de Europese wijk  

 

Brussel, 8 februari 2016 – De volgende editie van NUIT BLANCHE gaat door op 1 oktober, 

van 7u 's avonds tot 5u 's ochtends. NUIT BLANCHE strijkt dit jaar voor het eerst neer in de 

Europese wijk, op initiatief van Karine Lalieux, schepen van Cultuur van de stad Brussel. 

Het nieuwe parcours loopt van het Europese parlement tot Berlaymont en waaiert uit 

rond het Leopoldpark.  

 

NUIT BLANCHE is een initiatief van de stad Brussel waarbij ieder jaar een andere wijk vanaf 

zonsondergang tot leven komt. Voor het eerst sinds dit initiatief in 2003 uit de startblokken 

kwam, zal NUIT BLANCHE dit jaar de Europese wijk inpalmen. Verschillende locaties die tot 

de verbeelding spreken, zoals de Bibliotheek Solvay en het Europese parlement, doen mee 

en openen uitzonderlijk 's nachts hun deuren voor het publiek. "Een organisatorische puzzel, 

maar wel een mooie gelegenheid om deze wijk, die Brusselaars al te vaak links laten liggen, 

opnieuw in de kijker te zetten", licht Karine Lalieux toe. Een hele nacht lang ontdekken 

bezoekers de meest creatieve, interactieve en vernieuwende installaties en ingrepen van 

kunstenaars in de openbare ruimte en op symbolische locaties of plaatsen die anders 

verborgen blijven. Het thema van deze 14
de

 editie is Borders, grenzen in al hun vormen. "Dit 

thema is vandaag bijzonder actueel in heel Europa."  

 

NUIT BLANCHE is een platform voor hedendaagse kunst dat ieder jaar heel wat kunstenaars 

uit binnen- en buitenland aantrekt. Alle informatie over de oproep voor 2016 is vanaf 15 

februari terug te vinden op de website www.nuitblanchebrussels.be. "NUIT BLANCHE daagt 

ieder jaar kunstenaars en bezoekers uit om de stad te verkennen en te herontdekken met en 

door hedendaagse kunst. Een populair, participatief artistiek hoogtepunt dat evenwel 

toegankelijk blijft voor het grote publiek", besluit Karine Lalieux.  
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