FEEST

IN UW WIJK

PERSBERICHT
Brussel, 30 november 2017 - De eerste winterse ontmoeting tussen de Stad Brussel en de inwoners van vier wijken –
een reeks feestelijkheden in het kader van Winterpret – was alvast een succes. Het rondreizende dorp WINTER POP
kon vorig weekend op veel belangstelling rekenen op de Ambiorixsquare!
Vorige vrijdag, 24 november, op het moment waarop Winterpret werd ingehuldigd,
streek het rondreizende dorp WINTER POP voor het eerst neer met zijn karavaan
op de Ambiorixsquare. Het is Karine Lalieux, Schepen voor Toerisme en Grote
Evenementen, aan wie we dit initiatief te danken hebben.
De gezellige sfeer lokte al snel een groot aantal buurtbewoners. Zij waren
opgetogen over het originele initiatief en waren drie dagen lang niet weg te slaan
van het evenement.
Van vrijdag 24 tot zondag 26 november vonden er een hele resem leuke en creatieve
activiteiten plaats: tal van workshops, diverse opvoeringen en initiaties, een
concert, een feestelijke fanfare, een originele paardenmolen, een meezingkoor,
verhalenvertellers, lichtanimatie …
Heel wat buurtverenigingen droegen hun steentje bij om van deze eerste happening
een warm en onvergetelijk moment van gedeelde vreugde te maken. Een heel
weekend lang verkeerde de Brusselse square in opperbeste stemming, tot groot
jolijt van klein en groot.
De karavaan van WINTER POP en de lokale acteurs zetten hun reis nu voort.
De komende weken doen zij nog drie andere wijken aan om er samen met de inwoners van de eindejaarsmagie te genieten.
De data liggen vast:
- op vrijdag 1 en zaterdag 2 december (van 16 tot 22 u.)
en zondag 3 december (van 12 tot 18 u.): HAREN, in het buurthuis
(SLEUTELGATPARK);
- op vrijdag 8 en zaterdag 9 december (van 16 tot 22 u.) en zondag 10 december
(van 12 tot 18 u.): NEDER-OVER- HEEMBEEK, in La Ferme Nos Pilifs;
- op vrijdag 15 en zaterdag 16 december (van 16 tot 22 u.) en zondag 17
december (van 12 tot 18 u.) op het Joseph Benoît Willemsplein in LAKEN.
De wijken van de Stad Brussel verkeren deze winter in feeststemming dankzij WINTER POP !
Alle info op www.winterpret.be
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