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VOORWOORD
De bereidheid om fijne momenten te creëren en samen gezellig
te genieten is de voorbije twee jaar alleen maar toegenomen in de
Stad Brussel.
Tijdens de moeilijke maanden van 2020 en 2021 werkten onze
teams en diensten culturele evenementen uit met inachtneming
van de wisselende gezondheidsmaatregelen. Hun aanleg voor
creativiteit maar ook voor flexibiliteit werd voortdurend aangesproken om een fundamenteel doel te bereiken: de sector ondersteunen, zowel moreel als de werkgelegenheid, door middel van
een divers activiteitenaanbod.
Hello Summer Editie 2022 zal dan ook jouw agenda bepalen voor
de nakende zomer in Brussel!
Een agenda die rijk gevuld is met zomerevenementen in de stad:
denk maar aan de Vaux-Hall in het Warandepark, de dorpen van
Summer Pop die halt houden in de wijken, Enjoy the City in de winkelstraten, Classissimo en nog veel meer.

Dwaal door de straten van Brussel en laat je verrassen door bovenmaatse artistieke installaties of street-artfresco’s die je tot nu
toe misschien hebt gemist. Laat je meeslepen door de vibes van
een muziekoptreden in een originele setting of voel de adrenaline
razen tijdens een sportieve uitdaging. Je kunt bijvoorbeeld alvast
beginnen oefenen voor een nieuwe discipline van de Olympische
Spelen 2024 of je oude rolschaatsen aantrekken en sierlijk rondjes
glijden op de 500 m² grote piste op het De Brouckèreplein.
Deze zomer bewegen we op en af door Brussel, klimmend, dansend,
flanerend en misschien zelf op wieltjes in de meest aantrekkelijke
wijken!

Delphine Houba,
Schepen van Cultuur,
Toerisme en Grote evenementen.

Vanaf juni bepaalt Hello Summer je planning. Blader gewoon door de
online agenda en kies de activiteit die je die dag het meest aanspreekt!
Deze zomer komen we elkaar tegen in de straten en wijken van
onze hoofdstad die ons zo dierbaar is, maar die we eigenlijk niet
echt kennen. Daarom hebben we besloten om een nieuw verbindend – en vooral participatief – evenement in het programma
op te nemen dat precies die stimulans zal geven om op ontdekking
te gaan in onze binnenstad.
In the Streets belooft de Brusselaars een evolutieve urban experience op het ritme van hun stad, haar steegjes, haar trappen,
haar glooiingen, haar parken en haar prachtige pleinen. Via een
dynamische route kun je infiltreren in het stedelijk weefsel dat het
grondgebied van Brussel te bieden heeft.
4
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1.

HET ZOMERSEIZOEN
VAN DE STAD
BRUSSEL

1.1. Context
De afgelopen twee jaar is onze levensstijl volledig ondersteboven gehaald door Covid-19.
Zowel de inwoners als stakeholders in heel wat sectoren werden
zwaar getroffen door de beperkingen die deze gezondheidscrisis van
ongekende omvang met zich meebracht.
Ondanks de moeilijke omstandigheden maakte de Stad Brussel er
een erezaak van om evenementen te blijven organiseren en daarmee
zowel het moreel als de werkgelegenheid in de zwaarst getroffen sectoren te ondersteunen.
Tussen maart 2020 en december 2021 hebben de teams blijk gegeven van creativiteit en flexibiliteit om activiteiten te bedenken voor
een aanbod dat moest voldoen aan de beperkingen opgelegd door
de gezondheidsnormen. Zo konden de mensen toch nog gezellige
momenten beleven samen en optimaal van de hoofdstad genieten.
Het is in deze context dat de Stad deze zomer 2022 een nieuw verbindend en participatief evenement voorstelt dat mensen aanmoedigt om het stadscentrum te (her)ontdekken via een parcours dat verschillende historische, toeristische en commerciële wijken doorkruist.
IN THE STREETS, zoals het evenement heet, laat ons een stad ontdekken die levendiger is dan ooit, een stad die mensen samenbrengt
en vermaakt, een stad die sprankelt.
6

Al deze evenementen samen maken een evolutie door en worden
jaar na jaar waardevoller. Ze dragen ertoe bij dat onze hoofdstad
een bevoorrechte bestemming wordt voor een citytrip, een cultureel
uitstapje met het gezin of een middagje shoppen en zalig nietsdoen
met vrienden.
IN THE STREETS is natuurlijk niet de enige vorm van entertainment in
de Stad deze zomer. Het aanbod is rijk en gevarieerd, met vermakelijke culturele en sportieve evenementen.
Voor alle informatie en details zijn de website Hello Summer en de sociale netwerken onmisbaar om zowel Brusselaars als bezoekers van
buitenaf een zonnige zomer te bezorgen.

1.2. Hello Summer
Na de eerste editie in 2019 bleef het evenement zich voortdurend aanpassen aan de moeilijke omstandigheden van de
afgelopen twee jaar. De formule moest inspelen op de veranderende eisen van de gezondheidscrisis. Hoewel het nog een
beetje aan een eigen identiteit ontbreekt, heeft de naam Hello
Summer een plekje veroverd in de agenda’s van de Brusselaars.
In 2022 wordt Hello Summer ook de officiële merknaam van
het zomeractiviteitenprogramma van de Stad Brussel.
De agenda van Hello Summer bundelt voortaan de vele zomerevenementen die de Stad Brussel aanbiedt: Vaux-Hall Summer,
Summer Pop, Enjoy the City, Insifon, Guignolets, Classissimo,
sportevenementen, het gloednieuwe IN THE STREETS ... Het is
een druk programma!
Via de reeds bekende sociale netwerken en een intuïtieve website vindt het publiek probleemloos een activiteit die aansluit bij
de stemming van het moment.
Het belooft in elk geval een feestelijke zomer te worden in Brussel!
www.hellosummer.be
7

1.3. Enkele hoogtepunten op de
Hello Summer agenda
Om de diversiteit van onze stad in het zonnetje te zetten, zijn
de talrijke (overwegend gratis) activiteiten gericht op alle doelgroepen en worden ze op verschillende plaatsen in de hoofdstad
georganiseerd.
Voor een vlotte en optimale organisatie werken de organisatoren
nauw samen met plaatselijke verenigingen, buurthuizen, culturele
centra, sportclubs, jeugdcentra, buurtcentra, bewonerscomités, enz.
Het met zorg samengestelde programma is rijk, gevarieerd en
aangepast aan verschillende contexten met als uiteindelijk doel
momenten van gezellig samenzijn te bieden.
Hier is een overzicht:

∙ Colours by Saint-Géry: van eind juni tot 31 augustus tovert
kleurrijk plexiglas glinsterende reflecties in alle straten rond de
Sint-Gorikshallen;
∙ Van 1 tot 31 juli worden er reusachtige vaandels opgehangen
tussen de gebouwen langs de Nieuwstraat;
∙ Ter gelegenheid van 21 juli, onze Nationale Feestdag, zal de
driekleur prijken in de vorm van grote wapperende vlaggen
langs de centrale boulevards, de Dansaertstraat, Kleerkopersstraat en Grasmarkt. Van 18 tot 31 juli.
www.commercelocal.brussels/nl/

GUIGNOLET IN HET PARK - gratis

ENJOY THE CITY

□ Théâtre Royal Les Cœurs de Bois
○ Van 04.06 tot 15.08

Het hele jaar door zijn er tal van initiatieven om de winkelwijken
van het stadscentrum onder de aandacht te brengen.

Kinderen vanaf drie jaar kunnen buiten genieten van gratis poppenkast, aangeboden door het Théâtre Royal Les Cœurs de Bois
in het prachtige decor van het Ter Kamerenbos.

Hangende bloemencreaties, wimpels ter gelegenheid van de Nationale Feestdag of de koopjesperiode, versieringen, ... De straten
van de stad zijn deze zomer Instagramproof met hun vele kleuren!
∙ Hangende tuinen: kooien en andere plantenversieringen zullen
het Heilig Eilandje verfraaien (tot 31 augustus);

De houten marionetten worden van a tot z gemaakt in de Brusselse
ateliers van onze partner. Het initiatief past in een duurzame dynamiek waaruit de wens spreekt om lokale knowhow te promoten en
kunst en vakmanschap te verbinden.

∙ De Spoormakersstraat in volle bloei (tot 31 augustus);

www.guignolet.brussels

∙ Guinguette-slingers: de bomen op het Sint-Katelijneplein, de
Vismet en het Breughel de Oudeplein worden verlicht met lampions (tot 31 augustus);

8
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VAUX-HALL SUMMER - gratis
○ Du 17.06 au 14.08
De Vaux-Hall is een tijdloze plek uit 1781, gelegen in het Warandepark. Een uitzonderlijke setting, maar nog weinig bekend.
Na verschillende vormen van gebruik stond het lange tijd leeg. In
2017, na vier jaar van zorgvuldige restauratie door de Stad Brussel, was het eindelijk weer klaar als decor voor een rits zomeractiviteiten van de stad.
Van 17 juni tot 14 augustus, van donderdag tot zondag, beleven
we er voor het zesde jaar Vaux-Hall Summer: een rijk programma
dat een zeer uiteenlopend publiek verwent met concerten, cabaret, filmvertoningen, dans, spelletjes, stand-up shows … Of hoe je
kunst in de open lucht aanbiedt op een magische plek.
Alle informatie en programma op
www.vauxhallsummer.brussels

DETOURS CYPHERS - gratis
○ Van 14.07 tot 22.09
Het Detours Festival is een creatief stedelijk kunstfestival dat
eind september plaatsvindt. Sinds 2015 wordt het voorafgegaan
door de Detours Cyphers, van juli tot september in het centrum
van Brussel en in Wallonië. Het gaat om streetdance ‘battles’ die,
gebaseerd op de urban arts, mensen samenbrengen. Het zijn belangrijke momenten voor de Belgische hiphopscene, en zelfs meer
dan dat: mensen ontmoeten er elkaar, wat bevorderlijk is voor de
sociale cohesie rond positieve waarden.
○ Van 14.07 tot 22.09, elke woensdag van 18:00 tot 21:00
□ in Brussel (Kunstberg)
□ En ook in Bergen, Namen, La Louvière, Luik ...
www.detoursfestival.be
10

SUMMER POP
een zonnig buurtfeest - gratis
○ Tussen 22.07 en 07.08 (vrijdag tot zondag)
Leefbaarheid is sinds enkele jaren een belangrijk thema voor de
Stad Brussel, die opnieuw zowel in de zomer als in de winter lokale
evenementen wenst te organiseren.
Met Summer Pop zoekt ze de inwoners op tussen 22 juli en 7 augustus.
Naar het voorbeeld van een heus dorpsfeest zullen de kleurrijke
karavanen van Summer Pop zich gedurende drie opeenvolgende
weekends in drie wijken van de stad opstellen:
∙ van vrijdag 22 tot zondag 24 juli op de Versailleslaan
in Neder-Over-Heembeek;
∙ van vrijdag 29 tot en met zondag 31 juli op het Willemsplein
in Laken;
∙ van vrijdag 5 tot en met zondag 7 augustus
op de Kortenbachstraat (ter hoogte van nummer 11) in Haren.
Uren: vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 22.00 uur, zondag van
14.00 tot 20.00 uur.
In samenwerking met talrijke lokale actoren, de preventiedienst
BRAVVO en de Jeugddienst van de Stad Brussel wordt een kwalitatief en ludiek programma voor alle leeftijden aangeboden.
Uitwisseling en ontdekkingen staan centraal, met initiaties tot verschillende sporten en dansen, culturele initiatieven, activiteiten
voor kinderen, creatieve en participatieve workshops, schminkstands, muziek, voorstellingen, snacks en ligstoelen, ...
Een uniek moment van ontspanning in de eigen buurt, geweldig
om samen te komen met familie en vrienden.
Het volledige programma is terug te vinden op: www.summerpop.be
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CLASSISSIMO

INSIFON - gratis

○ Van 12 tot 19.08

○ Op 27 en 28.08

Trouw aan zijn missie biedt Classissimo een breed publiek eens te
meer de kans om van fantastische klassieke muziek te komen proeven. Zowel veeleisende muziekliefhebbers als wie nog een beetje
aarzelt zal zich aangetrokken voelen door het vooruitzicht van een
pakkende, authentieke ervaring in een betoverende omgeving.

Ook dit jaar werken de Stad Brussel en het Théâtre Royal ‘Les
Cœurs de Bois’ weer een weekend lang samen om gratis poppentheater te brengen. Op 27 en 28 augustus zijn gezinnen van
harte welkom op Festival Insifon om de nieuwste creaties van verschillende Belgische en Franse gezelschappen bij te wonen in het
Meudonpark in Neder-Over-Heembeek.

□ Koninklijk Parktheater
Reserveren verplicht www.classissimo.brussels

FESTIVAL THEATRES NOMADES - gratis
○ Van 18 tot 21.08
Op initiatief van de Schepen van Cultuur van de Stad Brussel en
de Compagnie des Nouveaux Disparus keert het Festival Théâtres
Nomades terug voor zijn 14de editie in het prachtige kader van het
Ter Kamerenbos.
Vier dagen lang zullen er voorstellingen te zien zijn, geselecteerd
op hun artistieke kwaliteiten en hun bruisende energie, met als
doel mensen sociaal en cultureel samen te brengen. Straattheater
of klassiek theater, vertellingen, circus, poppenkast, wandelingen,
concerten, hapjes en drankjes en andere gevarieerde stands ... Er
is voor elk wat wils, in de stijl van een grote, uitnodigende soek met
een ecologisch verantwoorde aanpak.
□ Ter Kamerenbos, Gespanhoek
Donderdag 18: vanaf 18.30 uur // vrijdag 19: vanaf 16.30 uur //
zaterdag 20 en zondag 21: vanaf 13.30 uur
Voor sommige voorstellingen moet je vooraf reserveren. Informatie binnenkort beschikbaar.
www.festivaltheatresnomades.be
facebook.com/theatresnomades
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www.insifon.brussels

DE SPORTIEVE AFSPRAKEN
VAN HELLO SUMMER - gratis
Basket: Crelan 3vs3 Masters
○ Op 30 en 31.07
Iedereen die van streetball, basketbal en de urban lifestyle houdt
is welkom! De beste teams van elk toernooi plaatsen zich voor de
finale.
Details volgen binnenkort.

Master Beach Volley Tour
○ Van 13 tot 14.08
Het lijdt geen twijfel dat teamsporten goed zijn voor de sociale
verbondenheid. Daarom worden in hartje Brussel, in samenwerking met de Volleybalfederatie, beachvolleybaltoernooien georganiseerd. De beste Belgische spelers zullen het tegen elkaar opnemen in de finales van het Belgisch kampioenschap.
Brusselaars en bezoekers van buitenaf kunnen zich ook een
13

keer wagen aan deze veeleisende en opwindende sport via verschillende workshops en initiaties.

1.4. Het nieuwe evenement

Er worden verschillende velden aangelegd op het Beursplein en
voor het administratieve gebouw.

IN THE STREETS

Details volgen binnenkort.

○ Van 14.07 tot 14.08
De Stad Brussel luidt dus de zomer 2022 in met een aantrekkelijk
en zonnig aanbod. Als klap op de vuurpijl is er een nieuw gratis
stadsproject: IN THE STREETS, van 14 juli tot 14 augustus in de
binnenstad.

Street 100m
○ Op 13, 20 en 27.08
Sport promoten voor iedereen: met dat opzet worden 100-meterpistes ingericht op verschillende openbare plaatsen, zodat zoveel
mogelijk mensen het eens kunnen proberen. Het initiatief kwam tot
stand in samenwerking met de Memorial Van Damme, die op vrijdag 2 september zal plaatsvinden in het Koning Boudewijnstadion.

Het evenement doorkruist het stadscentrum van het hoger- naar
het lagergelegen gedeelte met aan elk uiteinde een gastvrij sportdorp en verschillende muzikale oases langs een 7 km lange route
met artistieke trekpleisters.

Wie de uitdaging wil aangaan en het record van Usain Bolt van
9,58 seconden wil overtreffen, kan zijn kans wagen op zaterdag
13 augustus (Dikke Lindelaan in Laken), 20 augustus (Locatie te
bevestigen) en 27 augustus (De Brouckèrepl.), van 14 tot 18 uur.
Kim Gevaert, voormalig olympisch kampioene en nieuwe directeur
van de Memorial Van Damme, zal meermaals aanwezig zijn, net als
andere bekende sporters.
En nog veel meer…
Heel wat urban sports zijn voor iedereen toegankelijk en zullen
prominent aanwezig zijn in de zomer van 2022. Zo zal een gloednieuw evenement (zie verder) voor leven zorgen in de stad.
Skaten, steppen, skateboarden, parkour, muurklimmen, ... De Stad
Brussel brengt enkele sporten onder de aandacht die in 2024 bij
de olympische disciplines zullen horen.
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2.

IN THE STREETS

2.1. Concept
Met IN THE STREETS stelt de Stad Brussel een verbindende en evoluerende ervaring voor waarmee ze zich als een dynamische stad
kan profileren en, net als aan het einde van het jaar, hoopt uit te
groeien tot een bevoorrechte bestemming voor citytrips.
IN THE STREETS zal op natuurlijke wijze infiltreren in het stedelijk
weefsel, zodanig dat het niet wordt verstoord.
Alles speelt zich af in de straat, zodat het resoluut stedelijke, gezinsgerichte en diverse publiek een aangename, dynamische stad
kan beleven, gastvrij en inclusief.
Het evenement is synoniem met gratis activiteiten, soms sportief,
soms cultureel of artistiek, maar altijd gezellig en Instagramwaardig.
Al die activiteiten zullen de identiteit van enkele van de aantrekkelijkste wijken van de hoofdstad onder de aandacht brengen en het
publiek zal er onverwachte dingen ontdekken.

IN THE STREETS 2022, wat mogen we verwachten?
Het evenement omvat verschillende locaties, zodat inwoners of Brusselaars-voor-één-dag worden aangespoord om door de straatjes van het
stadscentrum te struinen. Om de 200 meter wacht hen een verrassing.
∙ PLAY UP en PLAY DOWN, twee dorpen waarin urban sports en
andere zomeractiviteiten centraal staan;
∙ WALK, de route die de twee dorpen verbindt, met vijf originele artistieke installaties die getuigen van de grote dosis creativiteit die onze straten uniek maakt, ook voordien al, zij het soms
discreet (Street Art Parcours, wandschilderingen, het Stripparcours en de werken van het Comité́ voor Kunst in de Stad);
∙ VIBE, een muziekfestival, te beluisteren vanop de vijf iconische trappen in het stadscentrum die als openluchttribunes zullen fungeren.
www.inthestreets.brussels

IntheStreetsBXL
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in.the.streets.bxl

Activitie
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and check the program of In The Street.
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STREET ART
COURSE
Open your eyes. Street art transforms
Brussels into a gallery and open air museum.

COMICS STRIP
WALKING TOUR
COMITÉ D’ART
URBAIN

inthestreets.brussels

Arts in the City.

2.3. Programma
2.3.1. KLEURRIJKE OPENING OP 14 JULI
Op donderdag 14 juli geven we de aftrap van het nieuwe zomerevenement van de Stad Brussel: IN THE STREETS.

2.3.2. PLAY - UP & DOWN: twee uitnodigende sportieve dorpen
in de stad die enkele van de nieuwe disciplines op de Olympische
Spelen 2024 onder de aandacht brengen. Wie weet wordt PLAY
wel een kweekvijver voor toekomstige kampioenen die de Belgische kleuren zullen verdedigen op de OS in Parijs.

Op die dag gaan alle faciliteiten open volgens de gebruikelijke tijdschema’s (zie details hieronder).

www.inthestreets.brussels

In de namiddag zijn er enkele hoogtepunten om de officiële opening van het evenement de nodige luister bij te zetten, in aanwezigheid van diverse vooraanstaanden. Tussen 17.30 en 19.30 uur
verwachten we veel bezoekers voor vier happenings met een stedelijke, sportieve, artistieke en vooral gezellige inhoud – de nodige
ingrediënten voor zomers vermaak.

PLAY UP

Vanaf 17.30 uur vormen de trappen van de Kunstberg het decor voor
een grote verrassingsact: een getalenteerde artiest die al met de
grootste namen mocht samenwerken, zal er samen met 64 performers uit verschillende lokale scholen een originele dans opvoeren
waarvan hij de choreografie heeft verzorgd. Met zijn precieze bewegingen op het ritme van pakkende muziek wist hij al de hele wereld
te ontroeren. Brussel plaatst zich hiermee in de schijnwerpers van
de internationale urban dance scene en geeft zo de aanzet voor een
evenement dat tot ver buiten onze grenzen zal worden gevolgd.
Daarna kan het publiek kennismaken met de andere grote trekpleisters van IN THE STREETS:
* 18.00 uur, een concert van Horndogz en een dj-set van Groove Travellerz in
samenwerking met Melodiggerz;
* 18.30 uur, in PLAY UP, een Parkour-demonstratie door Jérémy Lorsignol &
friends op de hellingen van het Justitiepaleis;
* 19.00 uur, in PLAY DOWN op het De Brouckèreplein, een dans- en rollerskateshow door Patin Libre, een gezelschap uit Montreal.

Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom op of rond de schaatspiste op
het De Brouckèreplein, in PLAY DOWN, voor een feestelijke ROLLER PARTY.
20

○ Donderdag tot zaterdag, van 12 tot 22 uur
Zondag, van 12.00 tot 20.00 uur.
□	PLAY UP bevindt zich in het hoger gelegen deel van de stad,
op de hellingen van het Justitiepaleis. Het belooft er erg gezellig te worden.
Op het menu: drie klimwanden voor amateur- en ervaren klimmers,
een Parkour met XXL-modules voor (toekomstige) acrobaten, gemaakt in samenwerking met twee gespecialiseerde Belgische clubs
(Freerun Namur en Springstof Parkour uit Leuven), een schminkstand,
workshops en activiteiten voor kinderen, een ‘guinguette’ waar je iets
lekkers kan nuttigen met een adembenemend uitzicht op Brussel.
Elke vrijdag komen de deelnemers aan de Roller Bike Parade er
vanaf 18.00 uur samen voor een drankje vóór ze om 20.00 uur
vanaf het Poelaertplein in groep vertrekken.
PLAY UP wordt dus DE plek waar stoere sporters of adrenalinejunkies maar ook gezinnen elkaar kunnen vinden. Een rustige plek
om te ontspannen, en meer zelfs.
∙ Parkour: initiaties voor iedereen op donderdag om 17.30 uur;
∙ Workshops en activiteiten voor kinderen (vanaf vijf jaar):
elk weekend van 14.00 tot 16.00 uur;
∙ Schminkstand: zondag van 13.00 tot 16.00 uur.
21

Deelnemende kunstenaars en collectieven:
Art and FUN, Chloé Saelens, Christian Schaubroeck, Zoé Médard,
Pré en bulle, Anaïs Fulgéras, Serges Carpentier, Céline Pijcke,
Patrick Croes.

22
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PLAY DOWN
○ Donderdag tot zaterdag, 12.00 tot 22.00 uur
Zondag, 12.00 tot 20.00 uur.
□	Als echo van Play Up wordt PLAY DOWN opgesteld in het
lagergelegen deel van de Stad, op het De Brouckèreplein.
In deze luchtige ruimte komt een zomerse versie van de ijspiste van
Winterpret: een rollerskatebaan van 500 m², groot genoeg om zoveel
mogelijk mensen de kans te geven deze sporttak uit te proberen.

Bij PLAY DOWN hoort ook muziek: op zaterdag kunnen de bezoekers genieten van in totaal vijf verschillende optredens:
∙ 16 juli: La Jacqueline, een fietsender DJ ;
∙ 23 juli: Jukepop fanfare, een te gek ensemble met een feestelijk repertoire uit de jaren ’90;
∙ 30 juli: Daddy K7, een BMX uitgerust met een geluidsinstallatie gebaseerd op tapes – het publiek kiest;
∙ 6 augustus: Big Ben, een bekende Brusselse beatboxer

Vlak ernaast maken een reusachtig pumptrackparcours in een
gesloten lus en een educatief park, toegankelijk voor iedereen, het
plezier compleet voor jong en oud.

∙ 13 augustus: VeloDrum, twee voormalige fietsers bouwden
hun fietsen om tot mobiele drumkits – ambiance in de straat
verzekerd!

Specialisten uit verschillende disciplines zullen demonstraties en
initiaties geven. De rest van de tijd blijven de installaties gratis toegankelijk voor alle skeeler-, skateboard-, BMX- en stepfanaten.

Uiteraard hoort er ook een ontspanningszone bij waar de (minder)
sportievelingen en hun begeleiders een hapje kunnen eten in een
‘guinguette’.

Elke zaterdag en zondag is er ook speciale aandacht voor een stedelijke activiteit met een specifiek programma, samengesteld in
samenwerking met Brusselse clubs en enkele privépersonen:

PLAY DOWN wordt een echte speeltuin in het hart van de hoofdstad!

∙ 16 en 17 juli:
rollerskaten, met de vzw Shinobis Riders;
∙ 23 en 24 juli:
skateboarden, met de waanzinnige talenten van Max Extrême;
∙ 30 en 31 juli:
3vs3 basketbal met Promo Jeunes vzw
∙ 6 en 7 augustus: urban dance, met Urban Art Center, Impulsion danse, Gunssy, het collectief ‘Le Cube’;
∙ 13 en 14 augustus:
BMX en steps, met Ride Your Future.
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2.3.3. VIBE

2.3.4. WALK

□	bijna 130 gratis concerten op verschillende trappen in het
stadscentrum

□	kunstinstallaties langs een route die de twee dorpen, Play Up
en Play Down, en ook VIBE – de muzikale happenings op de
trappen, met elkaar verbindt.

○ D
 onderdag tot zaterdag, van 18.00 tot 22.00 uur. Op
zondag, van 16.00 tot 20.00 uur.

○ 7/7, 24/24

VIBE, dat zijn vijf muzikale oases aan de voet van de trappen van
enkele iconische plekken in het centrum, in samenwerking met
Brusselse sfeermakers zoals Melodiggerz, la Couleur des Sons,
MicController, 1001 Valises, Malcolm Moreno pour Jardin, Chamber Music for Europe & Amadeus…

Na een projectoproep met aandacht voor een duurzame en participatieve aanpak zullen vijf kunstenaars of collectieven door een
deskundige jury worden geselecteerd om het hart van de hoofdstad in te palmen en de identiteit van enkele van de meest commerciële wijken in de verf te zetten.

De natuurlijke helling en trappen vormen een gedroomde tribune
voor dit gratis stadsfestival in openlucht. Een originele en intieme
setting, ideaal om even op adem te komen:

Aan de hand van de nieuwe kunstinstallaties wordt een route uitgestippeld die de verschillende locaties van het evenement met
elkaar verbindt via straatjes in het centrum om flanerend te verkennen: drie 3D-werken op de grond (bij het Europakruispunt,
Zwarte Toren en Grote Zavel) en twee geïnstalleerd in de hoogte
(in de Steenstraat en de Hoogstraat).

∙ elke donderdag zullen van 18.00 tot 22.00 uur versterkte
funk-soul- en reggae-dubklanken te horen zijn op de Kunstberg. Op 21.07, programmatie te bevestigen.
∙ op de trappen van het Spanjeplein, de Sint-Michiels en
Sint-Goedelekathedraal, de Zwaardstraat en de Baron Hortastraat, zal het publiek elke vrijdag en zaterdag van 18.00 tot
22.00 uur en op zondag van 16.00 tot 20.00 uur, muziekoptredens kunnen bijwonen variërend van jazz over klassiek tot
muziek uit de Balkan en nog veel meer.

De kleinere straten van het centrum verbergen schatten die we
niet (of niet meer) opmerken. De route spoort de voorbijgangers
dan ook aan om omhoog te kijken en de vele werken te (her)ontdekken die al in de straten van het centrum aanwezig zijn, zoals de
wandschilderingen van het Street Art Parcours of Stripparcours,
de creaties van het Comité voor Kunst in de Stad…

∙ Vrijdag tot zaterdag van 18.00 tot 22.00 uur en zondag van
16.00 tot 20.00 uur.

ALLE INFO OVER IN THE STREETS IS TE VINDEN OP
www.inthestreets.brussels
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2.4. Partners

2.5. Contactpersonen
Stad Brussel:
∙ Wafaa Hammich, kabinet van de Burgemeester,
wafaa.hammich@brucity.be, +32 (0)484 87 06 61
∙ Kabinet van de Schepen van Cultuur,
Toerisme en Grote evenementen,
∙ Cabinet.D.Houba@brucity.be +32 (0)279 48 50
∙ François Descamps, kabinet van de Eerste Schepen,
Schepen van Klimaat en Sport,
∙ francois.descamps@brucity.be, +32 (0)474 90 28 39
∙ Adelaïde De Patoul, kabinet van de Schepen van
Economische Zaken, Tewerkstelling, Smart City,
∙ adelaide.depatoul@brucity.be, +32 (0)490 14 12 59
Vaux-Hall Summer, Guignolets dans le parc, Détour Cyphers,
Classissimo, Festival Théâtres Nomades, Insifon
Organisator : Dienst Cultuur van de Stad Brussel
Xavier Genicot, xavier.genicot@brucity.be, +32 (0)475 37 71 38
In the Streets, Enjoy the City, Summer Pop, Street 100m
Organisator: Brussels Major Events asbl
Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59
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