STAD BRUSSEL
PERSMEDEDELING
SCHEPENAMBT VAN CULTUUR
De Stad Brussel biedt gratis culturele voorstellingen
aan voor de Senioren

Brussel, 15 september 2013 – De Stad Brussel stelt gratis talrijke tickets
van voorstellingen ter beschikking van de senioren. Dit jaar werd het
aantal nog uitgebreid evenals de lijst van de culturele plaatsen die
deelnemen op initiatief van Karine Lalieux, Schepen van Cultuur, in
samenwerking met Alain Courtois, Eerste Schepen, bevoegd voor de
Senioren.
Dit jaar worden er meer dan 1.200 gratis plaatsen voorbehouden aan de
senioren van de Stad Brussel zodat ze de voorstelling naar keuze kunnen
bijwonen in één van de deelnemende culturele centra: dit betekent 200 tickets
meer dan in 2012.
Het aantal instellingen die deelnemen aan dit initiatief is verdubbeld. Bij de 5
deelnemende theaters van vorig jaar (het koninklijke Parktheater, Theater
Martelaarsplein, Theater des Galeries, het Nationale Theater en de Koninklijke
Vlaamse Schouwburg), worden volgende nieuwe deelnemers gevoegd : de Munt,
le Théâtre de Poche, de Brigittines alsook het culturele centrum Riches-Claires.
« Ik wou absoluut de lijst van voorgestelde plaatsen uitbreiden. Dit jaar zal er
dus naast theater ook dans en opera op het programma staan ! » onderstreept
Karine Lalieux.
Deze tickets zijn voorbehouden aan de bejaarden van boven de 65 jaar die hun
verblijfplaats hebben op het grondgebied van de Stad Brussel. Zij worden
verdeeld door de dienst Senioren (iedere werkdag van 13u tot 16u, SintKatelijneplein 17-18, 1000 Brussel - 02 279 34 91) tot de voorraad strekt en dit
met 2 tickets per gezin. Vanaf 16 september voor de senioren die nog geen
gebruik hebben gemaakt van dit voordeel en vanaf 19 september voor de
senioren die de vorige jaren er hebben kunnen van genieten. « Het lijkt mij
evident dat de dienst Senioren deelneemt aan dit mooie project en de senioren
aanspoort om te genieten van deze culturele activiteiten » voegt Alain Courtois
eraan toe.
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