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  PERSCOMMUNIQUE   

 

 

Een literair weekend? Nu ook in Hartje Brussel met de Franstalige 

boekenbeurs “Foire du Livre” 

 

Het is nagenoeg onmogelijk om eromheen te kijken: de 46ste editie van de Franstalige boekenbeurs “Foire 

du Livre” gaat morgen, 18 februari 2016, van start. Een primeur, want dit is de allereerste volledig gratis 

editie. Deze beslissing alleen al zal meer bezoekers aantrekken dan vorige jaren.  

Voor de schepen van Economische Zaken, Marion Lemesre, is dit evenement een uitgelezen kans voor 

bezoekers om hun literaire uitstap verder te zetten in het stadscentrum. Dit ligt volledig  in het 

verlengde van haar missie om de wijken in het stadscentrum te doen heropleven. 

Hiervoor werden twee maatregelen op poten gezet. Enerzijds werkten Foire du Livre en VisitBrussels 

samen aan een project waarbij een dertigtal handelaars een uiteenlopende selectie aan boeken zullen 

ontvangen. Handelaars zullen een waaier aan strips, fotoboeken, kindersprookjes, pocketlectuur, etc. 

kunnen bieden aan zowel cliënteel als bezoekers. Vanaf vandaag gaan ze naar hartenlust en in alle rust 

door een gevarieerd aanbod kunnen bladeren – of helemaal meegaan in de literaire vortex – in 

afwachting van verdere zorgen door kapper of schoonheidsspecialiste. De bedoeling is om de literaire 

beleving door te trekken tot in handelszaken in het centrum van de Hoofdstad. 

Anderzijds worden “literaire shuttles”- toepasselijk gedoopt tot FOIRE DU LIVRE EXPRESS - voorzien 

die enthousiastelingen vanuit het stadscentrum naar de place to be zullen vervoeren. Het belooft een 

heuse literaire ervaring te worden, want tijdens de rit tussen het Sint-Katelijneplein en Tours & Taxis 

brengen artiesten met hun voordrachten de reizigers  al naar imaginaire oorden – in afwachting tot ze 

hun eindbestemming bereiken. Let op, deze niet te missen trips vinden slechts plaats tijdens het 

weekend, d.w.z. op zaterdag en zondag. Achteraf kan men deze dag mooi afsluiten met een 

wandelingetje door de gezellige straatjes, of met een gezellig diner in een van de talloze charmante 

restaurantjes die de Hoofdstad te bieden heeft.  

Diegenen die gefascineerd zijn door de vele gedaanten van het Manneken Pis zullen het zeker ook 

appreciëren dat het Brussels symbool zal stralen in de kleuren van de beurs. 

Boekenliefhebbers zullen dus zeker en vast verwend worden. Brusselse handelaars zullen baten bij de 

publiciteit die dit evenement hen zullen opleveren. En deelnemende handelaars die gratis boeken te 
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raadplegen bieden zullen opgenomen worden in de website van de beurs. Kortom, dit vormt een 

uitstekende samenwerkingsopportuniteit voor het stadscentrum en de boekenbeurs. 

 

Praktische informatie: 

Deelnemende handelaars: zie bijlage. 

“Literaire shuttle”: 8 uren per dag. Vertrek om het uur, op het uur, tussen 10u en 18u vanaf de Vismarkt 

(kant Populierenstraat). Bediende haltes: Vismarkt en Tours & Taxis. 

 

 


