PERSBERICHT
Brussel, 26 januari 2016 – Op zaterdag 30 januari aanstaande verzamelen we aan de Beurs voor BRUSSELS’
COLOURS, een gratis uniek en kleurrijk evenement. Het aanwezige publiek zal een golf van vrede en
verdraagzaamheid door het stadscentrum doen gaan!
We zetten de feestelijkheden in met een bonte kinderfuif: Ketjes Colours Disco in de Beursschouwburg, August
Ortsstraat (gratis toegang), met muziek van DJ Stijn en diverse animaties. Dat wordt dolle pret!
www.mijnlabel.com
Ook Comme Chez Soi getuigt belangeloos van zijn gehechtheid aan Brussel. Vanaf 18.30 u. serveert het Brusselse
kwaliteitssymbool bij uitstek een reusachtige Stoemp met worst (6 €). Op is op!
De optocht van de Kleurrijke raderen vertrekt om 18.30 u. aan de Beurs. Van daaruit gaat het dan richting de
Brouckèreplein. Fonkelende lichten, warme kleuren, confetti en blije gezichten vormen een mooie choreografie die het
midden houdt tussen een ballet van kleur en een hypnotiserende technoprocessie. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor
een feestelijk moment in de centrale voetgangerszone.
Compagnie Off, een van de meest gerenommeerde straattheatergezelschappen van Europa, verzorgt deze creatie.
www.compagnieoff.org
Rond 20 u. maken de Kleurrijke raderen gedurende twee uur plaats voor live opvoeringen op een podium op de trappen
van de Beurs, afgewisseld met beelden van de talkshow die ondertussen binnen in het gebouw plaatsvindt. Er staan
heel wat grote namen op het programma: PUGGY, JALI, MARINA KAYE, EMMA BALE, BASTIAN BAKER,

LANGE JOJO, NICOLA TESTA, ROBERTO BELLAROSA , VISMETS, SHARKO, DELTA, ANWAR,
BOULEVARD DES AIRS, HYPHEN HYPHEN, JOE BEL,...
Het podiumgebeuren wordt afgewisseld met optredens van de Brusselse Fanfare Majoretteket. De gekste
majorettegroep van de lage landen zal het beste van zichzelf geven op het Beursplein, begeleid door de fanfare Café
Marché. www.majoretteketet.be
Als afsluiter van dit grootse, kleurrijke evenement organiseren we vanaf 22.15 u. een Bal Brusseleir op het
Beursplein, met DJ Saucisse. Deze hilarische barman uit de film ‘Dikkenek’ is het icoon van de dancefloors in onze
hoofdstad. De Brusseleir onder de dj’s belooft het bont te maken. Jazeker?
https://www.facebook.com/DopMassacreDjSaucisse/?fref=ts
Je kan een foto laten maken om mee te nemen als souvenir of je kan hem posten op de ‘wall of fame’ op de boulevard,
als liefdesbetuiging aan onze mooie hoofdstad.
Als kers op de taart stelt het Broodhuis op de Grote Markt zijn deuren uitzonderlijk open van 18 tot 22 u. voor een gratis
nocturne.
Het bijzondere karakter van het evenement is de media van ons land niet ontgaan: zij zullen massaal aanwezig zijn
om verslag uit te brengen vanaf de eerste rij: RTBF La Deux, TV Brussel en BX1 (de nieuwe naam voor Télébruxelles)
zullen zo’n anderhalf uur rechtstreeks uitzenden op tv en de gebeurtenissen uitvoerig verslaan op de radio. TV5 verzorgt
een uitgestelde uitzending. Groep RTL ondersteunt het evenement via radio en tv met diverse uitzendingen en
aankondigingen op antenne. De hoogtepunten van de avond zullen ook aan bod komen in tal van nationale
nieuwsprogramma’s. Nostalgie, NRJ, FM Brussel, Radio 2 en MNM brengen eveneens verslag uit over dit moment van
samenhorigheid.
We hopen dat je er bij zal zijn, op zaterdag 30 januari!
www.facebook.com/brusselscolours/ #BXLcolours #BXLove
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