
 
 
PERSBERICHT 
 
Brussel, 20 januari 2016 - Onze hoofdstad kende enkele moeilijke weken rond het jaareinde. Tijd dus 
om Brussel opnieuw wat kleur te geven! 
 
De Stad Brussel wil alles en iedereen samenbrengen rond een thema van verbondenheid en een 
positieve, opbouwende boodschap uitdragen, een pleidooi voor diversiteit, de rijkdom van onze mooie 
hoofdstad: ja, Brussel is een gezellige, levendige stad, uitnodigend, creatief, een rijke mix ... We 
willen samenkomen om dat te tonen en gestalte te geven aan die veelzijdige identiteit waarop 
we zo trots zijn! 
 
Hoe? Met BRUSSELS’ COLOURS, een bijzonder gratis evenement, ambitieus en kleurrijk, 
georganiseerd in en rond de Beurs, een symbolische plek in Brussel op het kruispunt van tradities en 
nieuwe trends. 
 
Wanneer? Aanstaande ZATERDAG 30 JANUARI.  
 
Van 6 uur ‘s avonds tot middernacht wordt het publiek aangesproken met allerlei straatanimaties rond 
het thema ‘kleur’. Er zullen Brusselse culinaire specialiteiten verkrijgbaar zijn. Belgische en 
internationale artiesten komen zingen of getuigen over hun gehechtheid aan Brussel, en het centrum 
van de Europese hoofdstad zal dansen op de muziek. In samenwerking met de handelaars wordt ook 
een speciale ‘koopjesavond’ georganiseerd, zodat we de laatste kortingen nog snel kunnen 
meepikken!  
 
Zoals gebruikelijk bij grote evenementen zullen de nationale tv-zenders de krachten bundelen om 
verslag uit te brengen over dit unieke moment: RTBF verzorgt een rechtstreekse uitzending op La 
Deux in primetime. Télébruxelles (het voormalige BX1) en TV Brussel doen hetzelfde. De groep RTL 
en VTM ondersteunt het evenement eveneens via nieuwsprogramma’s, radio-uitzendingen, verslagen 
op hun websites,… 
Een uitzending op TV5 zal het evenement alvast een internationale uitstraling verlenen. 
 
Eerstdaags zullen de hashtags #BXLcolours en #BXLove worden gedeeld op de sociale netwerken 
en ook het logo zal op grote schaal worden verspreid. 
 
Op zaterdag 30 januari bekent Brussel kleur en doet het publiek een schokgolf van vrede en 
verdraagzaamheid door het stadscentrum gaan. Doe mee! 
 
 
Contactpersoon: Marina Bresciani : +32/478/22.61.59 - m.bresciani@bmeo.be 
 
 

FB pagina : https://www.facebook.com/brusselscolours/ 
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