Een nieuwe culturele locatie in het hartje van het
Warandepark
Brussel, 16 juni 2017 – Na de opening van het Cultureel centrum van Neder‐Over‐Heembeek,
Sint – Niklaasplein, de heropening van het Cultureel centrum Bruegel in de Marollenwijk, de
opening van het Koninklijk theater Les Cœurs de Bois te Laken en de nieuwe GardeRobe
MannekenPis in het centrum, opent de Stad Brussel deze zomer een nieuwe culturele locatie,
in het hartje van het Warandepark, genaamd de Vaux‐Hall.
Na 5 jaar van nauwkeurige restauratiewerken door het departement Erfgoed en Stedenbouw van
de Stad Brussel, zal de oude ontspanningsplek van de 20ste eeuw, de Vaux‐Hall, haar
oorspronkelijke functie terugvinden. Het College van de Stad Brussel wil opnieuw aan de Vaux‐
Hall een culturele bestemming geven. Tijdens de zomer zal het publiek ieder weekend, vanaf 1
juli tot 20 augustus, gratis van evenementen kunnen genieten : danslessen, filmvoorstellingen en
verschillende spelen. « Er werd een projectoproep uitgeschreven aan de culturele operatoren om
het beheer van de locatie en de programmatie te verzekeren. De winnaars hebben zich, gezien de
omvang van de taak, teruggetrokken. De dienst Cultuur heeft dus voor juli en augustus een
familiale en respectvolle programmatie met als klinkende naam Vaux‐Hall Summer opgesteld »
legt Karine Lalieux, Schepen van Cultuur van de Stad Brussel, uit. “Met deze nieuwe locatie wil de
Stad de Brusselse kunstenaars en culturele operatoren verder ondersteunen en de cultuur nog
toegankelijker maken voor iedereen” onderstreept de Schepen. De dienst Cultuur werkt hiervoor
samen met drie Brusselse culturele operatoren: Expression Latina Dance Company, de vzw Un
Soir… Un Grain en het Brussels Games Festival. De programmatie « Vaux‐Hall Summer » zal
starten op 1 juli vanaf 16uur. Meer info op : www.brussel.be/vaux‐hallsummer.

SAVE THE DATE : ontmoeting voor de pers en rondleiding van de locatie op 30 juni om 12 uur

