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VOORWOORD
Dit is misschien wel hét evenement dat de
meeste bezoekers naar Brussel lokt. Of je nu van
de andere kant van de wereld komt of gewoon
uit Laken, Neder-Over-Heembeek of Haren,
Winterpret laat je Brussel vanuit een andere
invalshoek ontdekken – één van betoverende
gezelligheid.
Van 27 november tot 3 januari staat Tunesië
centraal op Winterpret, een land van tradities en
cultuur. Met deze keuze wil de Stad Brussel het
democratische proces aanmoedigen dat vijf jaar
geleden op gang kwam met de ‘Jasmijnrevolutie’
en dat dit jaar ook bekroond werd met de Nobelprijs
voor de Vrede. Het is bovendien een sterk signaal
om het toerisme, de belangrijkste economische
motor van dat land, weer aan te moedigen.
Onze Tunesische gasten nemen hun intrek op de
Anspachlaan, waar we in berbertenten en chalets
kunnen kennismaken met de cultuur en culinaire
tradities van hun mooie land.

De ijsbaan wordt net als vorig jaar op het
Muntplein aangelegd, maar ze is nu nog groter.
Ook de klassiekers mogen niet ontbreken, zoals de
kerstboom op de Grote Markt en de onnavolgbare
‘klank- en lichtshow’.
Het traject wordt uitgebreid met de Henri
Mausstraat en de as Beurs - De Brouckère, vanaf
nu verkeersvrij en feeëriek verlicht.
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Wij willen dat iedereen van het feest kan genieten.
Er werden dan ook speciale maatregelen genomen
om alles toegankelijk te maken voor personen met
beperkte mobiliteit.
Wie met de auto komt, kan zijn voertuig veilig
parkeren in een tiental parkeergarages in de buurt
van de voetgangerszone, terwijl de lijnen van de
MIVB je nagenoeg tot in het chaletdorp brengen.
Afspraak op vrijdag 27 november voor de
feestelijke opening van deze vijftiende editie van
Winterpret!
Yvan MAYEUR,
Burgemeester van de Stad Brussel.
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1. NIEUW
Een alsmaar mooier traject

Henri Mausstraat

Meer lichtjes, meer chalets, meer locaties,
meer magie … Winterpret, het drukst bezochte
evenement van Brussel, laat je onze schitterende
hoofdstad vanuit een andere invalshoek
ontdekken.

Het traject wordt dit jaar uitgebreid met de Henri
Mausstraat.

De eregast
Dit jaar staat Tunesië centraal, een land van
tradities met een rijke geschiedenis dat zijn
cultuur met zoveel mogelijk mensen wil delen.

De nachten van Electrabel
The Magic Factory
Electrabel en Winterpret bieden de bezoekers
iedere avond een onvergetelijk schouwspel.
De prachtige gerestaureerde gevel van de SintKatelijnekerk vormt het decor voor een uitzonderlijk
eindejaarspektakel, uitgewerkt en geënsceneerd
door het Belgische kunstenaarscollectief Dirty
Monitor, internationaal gerenommeerd op het vlak
van 3D video mapping.

De ‘Zwarte Toren’
Onder de ‘Zwarte Toren’ achter de SintKatelijnekerk staan chalets met producten uit
Quebec. Vorig jaar had de Stad Quebec er al
tijdelijk zijn intrek genomen, en de plek komt ook
nu weer helemaal tot leven. Zij vormt de ideale
overgang voor een wandeling richting Munt.
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2. EEN FONKELEND TRAJECT
De wijzigingen in het traject vorig jaar oogstten veel bijval.
De verplaatsing van de ijsbaan van de ‘Vismet’ naar het Muntplein zorgde voor een vlotter verkeer
in het midden van de Vismarkt, waar het voordien erg druk was, en een ontlasting van de wegen.
Het charmante Muntplein vormt bovendien een nog fascinerender decor voor de ijspiste.
Ter gelegenheid van deze vijftiende editie wou de Stad Brussel het traject uitbreiden met nog meer
prachtige versieringen en verlichting en ook de leefbaarheid verhogen.
Twee opvallende nieuwigheden zijn:
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• de as Beurs - De Brouckère, recent autovrij gemaakt, krijgt een indrukwekkende feestverlichting.
Het is de ideale weg voor bezoekers en voorbijgangers om de stadskern ongestoord te verkennen;
• met de toevoeging van de Henri Mausstraat worden ook de vaste winkels langs het traject van
Winterpret bij het gebeuren betrokken.

3. TUNESIË IN DE SCHIJNWERPERS OP WINTERPRET
Tunesië mag zich reeds vier jaar een volwaardige democratie noemen. Het zogenaamde ‘kwartet voor
nationale dialoog’ werd onlangs beloond voor ‘zijn wezenlijke bijdrage tot de vorming van een echte
pluralistische democratie’ met de Nobelprijs voor de Vrede 2015.
Door Tunesië als eregast te kiezen, wil de Stad Brussel zijn steun betuigen aan het
democratisch proces en tegelijk een sterk signaal geven om het toerisme, de
voornaamste bron van inkomsten van dat land,
een hart onder de riem te steken.
En inderdaad, na enkele moeilijke maanden komt het toerisme weer op gang:
concrete positieve signalen,
in het bijzonder van de touroperators, staan het land toe om weer vol
vertrouwen naar de toekomst te kijken.
Naast zijn badplaatsen, met Hammamet, Sousse, Port El Kantaoui, Monastir,
Mahdia of ook nog het schiereiland Djerba als bekendste, heeft Tunesië nog heel wat
meer te bieden: wellness en in het bijzonder thalassotherapie (tweede bestemming ter wereld met meer dan
50 centra in 2015 en het enige Afrikaanse land dat een ISO 17680-certificaat kan voorleggen), cultuur (musea,
waaronder het Bardomuseum in Tunis en het archeologisch museum van Sousse, festivals, archeologische
vindplaatsen waarvan er acht op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO staan), woestijntoerisme met
internationaal gerenommeerde festivals, waaronder het Festival van Douz, actief toerisme (golf, watersport,
paardentochten, wandeltochten, enz.), pensions en trendy boetiekhotels die overal in het land opduiken.
Van 27 november tot 28 december slaat de Tunesische eregast zijn tenten op aan de
Anspachlaan, ter hoogte van de Anspachgalerij.

Via zijn deelname aan Winterpret hoopt
Tunesië het grote publiek te bereiken
met een heus Tunesisch dorp waar de meest
uiteenlopende facetten van de lokale ambachten
worden belicht en er volop kan worden geproefd van
typische culinaire specialiteiten. Ook aan muzikale en visuele
animatie zal er geen gebrek zijn.
We durven erom wedden dat de bezoekers van het winterse topevenement
van Brussel aangenaam verrast zullen zijn door de gastvrijheid van de Tunesiërs,
die hun kleurrijke tradities graag met iedereen willen delen.
In 2016 zal de Nationale Dienst van Toerisme voor Tunesië deelnemen aan het Vakantiesalon in Brussel,
van 4 tot 8 februari in Brussels Expo. Nu is het dus de beurt aan Tunesië om aan te sluiten bij de traditie en
als eregast bij te dragen tot de betoverende sfeer die enkel op Winterpret te vinden is.
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Info:
tourismetunisien@skynet.be
www.travelintunisia.be
www.truetunisia.travel
www.facebook.com/DiscoverTunisiacom?fref=ts

4. DE GROTE MARKT IN FEESTTOOI
Een kerstboom van bij ons op de Grote Markt
Op 18 november wordt een prachtige kerstboom opgezet op de Grote Markt, naast de levensgrote
kerststal. Hij zal worden versierd met lichtslingers en vormt het stralende middelpunt van een
onvergetelijke klank- en lichtshow die vanaf 27 november wordt vertoond, tijdens de officiële opening
van Winterpret.
De boom met PEFC-label (*) is afkomstig uit de Waalse bossen en wordt pas op 17 november geveld.
Op zijn identiteitsbewijs staat te lezen:
Soort: fijnspar (Picea abies).
Afmetingen: 21 m hoog.
Leeftijd: ongeveer vijftig jaar.
Herkomst: gemeente Vielsalm. Waals Gewest, domaniaal natuurreservaat Plateau des Tailles (Chanfa –
Les Massotais) gelegen op het plateau van Baraque de Fraiture. Hoogte: 600 meter. Site Natura 2000.
Zijn verwijdering als ‘kerstboom’ voldoet aan de algemene doelstellingen van herstel en handhaving van
open en halfopen plekken op de Ardense hoogvlakten, in het bijzonder van de beschermde gebieden in
het kader van de wet op het natuurbehoud. Het vellen van de boom heeft tot gevolg dat de natuurlijke
groei van nieuwe halfharsachtigen wordt verhinderd, waardoor de habitats en beschermde of met
uitsterven bedreigde soorten meer ruimte krijgen.
(*) PEFC PEFC is een niet-gouvernementele organisatie, actief op het vlak van certificatie voor duurzaam bosbeheer.
Het PEFC boscertificatiesysteem is het meest verspreide ter wereld, met meer dan 268 miljoen hectare gecertificeerde
bossen, waarvan 290.000 hectare in Wallonië. Concreet promoot PEFC een milieuvriendelijk bosbeheer dat sociaal
nuttig en economisch rendabel is. Het PEFC-label garandeert de consument dat het aangekochte product afkomstig
is van duurzaam beheerde bossen.

BRUXELLES 27.11.2015 > 03.01.2016 BRUSSEL

Een niet te missen klank- en lichtspel
Na het grote succes van vorig jaar zal ook de nieuwe klank- en lichtshow, ‘Seasons
– impressies van de seizoensovergang’, voor een aangrijpend poëtisch schouwspel
zorgen op de Grote Markt. De voorstelling is op maat gemaakt door ACT LIGHTING
DESIGN, wereldwijd bekend om de hoogstaande kwaliteit van hun creaties.
Koert Vermeulen, een van de beroemdste lichtontwerpers van ons land, tekende voor
de regie aan de vaste installatie die sinds 2013 het mooiste plein ter wereld belicht.
Zo’n 1600 rails en ledspots doen het architectonisch erfgoed van de UNESCO nu nog
mooier uitkomen.
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Seasons – impressies van de seizoensovergang
Elk jaar, terwijl de bladeren de grond nog met een ambergeel kleed bedekken, sluipt de winter langzaam
binnen en voel je hoe de geest van Kerstmis ontwaakt. Het is een mix van beelden, sensaties, geuren en
kleuren. Glinsterende gouden lovertjes transformeren onze stad in een sculptuur van levend licht.
Sparren, de koningen van het woud, overrompelen de stad met duizenden tegelijk. Voor onze ogen spatten
zowat overal rode, gouden en witte impressionistische kleurvlekken op. Het leven in de stad begint te
bruisen. De tijd glijdt voorbij in het tempo dat de adventskalender aangeeft. De gevels van de Grote Markt
komen tot leven en delen in de opwinding van al die dagelijkse indrukken, een hele feestperiode lang.
Vanaf de late herfst tot de dag na Kerstmis. Een ritmisch en kleurrijk programma, levende poëzie.
Info: van 27.11 tot 03.01, van 17.30 u. tot 22.30 u., om de 30 minuten.

5. DE BEURS: GESCHIEDENIS IN EEN MODERN JASJE
Christmas lights: het evenement
De Beurs vormt een belangrijke attractie in het hart van Winterpret. ‘Symfonie der Stenen Organisatie’
ensceneert samen met Winterpret een betoverende ‘indoorshow’ in drie talen (NL, FR, EN) die de
geschiedenis van het Beurspaleis in het centrum van de Europese hoofdstad tot leven brengt.
De driedimensionale klank- en lichtshow wordt over 360° geprojecteerd op het prachtige interieur van
het prestigieuze gebouw. Ineens worden we terug meegevoerd naar het begin van de twintigste eeuw. We
proeven de sfeer op het Brouckèreplein tijdens de belle époque, betreden de Grote Markt in de sneeuw en
mogen zelfs binnenkijken in het Koninklijk Paleis. Als toeschouwer word je volledig ondergedompeld in het
omringende decor. Pas op dat je niet verloren loopt in het Zoniënwoud of dat er geen brokstukken van het
Beursgebouw op je hoofd vallen …
‘Christmas Lights’ is een magisch kerstverhaal voor klein en groot met verbluffende speciale effecten –
spanning verzekerd!
Combineer een bezoek aan deze bijzondere kerstshow in de Beurs met een wandeling door het idyllisch
uitgedoste stadscentrum.
Info en reserveringen: www.tourdessites.be
• Data: van 26 november 2015 tot 03 januari 2016
• Uren: elke avond in lussen, van 16.00 tot 22.00 u, 20 minuten lang
• Tarief: - Prijs/persoon: € 8 online / € 10 ter plaatse
- Familieprijs (ter plaatse): € 8
- Groepstarief: € 7
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6. DE NACHTEN VAN ELECTRABEL
The Magic Factory
Electrabel en Winterpret bundelen hun energie om de bezoekers avond na avond
een onvergetelijk schouwspel aan te bieden. De prachtige gerestaureerde gevel van
de Sint-Katelijnekerk vormt het decor voor een uitzonderlijk eindejaarspektakel.
Het Belgische kunstenaarscollectief Dirty Monitor, internationaal gerenommeerd op het vlak van 3D video
mapping, transformeert de kerk van Joseph Poellaert in een gigantische magische fabriek. Aan de hand van
een monumentale videoprojectie op het gebouw voeren zij de toeschouwer mee in de fantastische wereld van
Jules Verne en Georges Méliès, meester van de illusie, terwijl ook hedendaagse trends geïnspireerd op hun
wereldbeelden aan bod komen. Bereid je voor op wervelende beelden van stoommachines, de industriële
revolutie, het Victoriaanse tijdperk, het retrofuturisme en moderne snufjes in een grafische stijl geïnspireerd
door de hypnotiserende werken van Escher en in warme en feestelijke eindejaarskleuren zoals we ook kennen
van ‘Hugo Cabret’, de film van Martin Scorsese.
Zet de deuren van de Magic Factory wagenwijd open!
Dirty Monitor is een kunstenaarscollectief met een passie voor video. Sinds zijn oprichting in 2004 verwierf het
collectief naam en faam met zijn video mappings en reist het de wereld rond met grootse projecten op maat.
Bij ons werkte de groep onlangs nog mee aan de feestelijke inhuldiging van Mons 2015, de tweehonderdste
verjaardag van de Slag van Waterloo en de Peter Pan show.
Aan de andere kant, aan de voet van de Sint-Katelijnekerk, verwelkomt een glinsterende iglo klein en groot om
hun energie te delen en een feestelijke dag te vereeuwigen op foto.
Info: De nachten van Electrabel – The Magic Factory: elke avond van 17 tot 22 u. (om de 30 min).
De Iglo – fotopret: alle dagen van 16 tot 22 u.

8

7. DE KERSTPARADE
De Kerstparade van RTL is een leuk moment voor iedereen dat de magie van
Kerstmis tastbaar maakt in het hart van onze hoofdstad. Tijdens de derde editie op
zondag 13 december zal het centrum van Brussel weer baden in een feestelijke,
kleurrijke sfeer van licht. Er worden zo’n 150.000 mensen verwacht op dit
betoverende schouwspel voor het hele gezin. Het concept is uniek: vanaf de
vele rijk versierde praalwagens schalt er muziek door de stad. Een honderdtal
figuranten brengen het sprookje tot leven. De Parade wordt voorafgegaan door
een reclamestoet met duizenden geschenken voor de talrijke aanwezigen.
Alle bekende gezichten van RTL zullen er bij zijn!
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Vertrek om 18 u, De Brouckèreplein – traject nog te bepalen. Einde voorzien om 20 u.

8.  FEESTELIJK VERLICHTE WINKELS – EDITIE 2015
Voor het derde achtereenvolgende jaar tonen de winkels van het centrum zich op hun mooist met
feestelijke verlichting. En het zijn er ook steeds meer. Tijdens de eindejaarsperiode worden immers
meer dan veertig winkelstraten in hartje Brussel sfeervol verlicht. Slingers, straatoverspanningen,
luchters en andere ornamenten vormen een lichtend pad tussen alle handelsbuurten van Brussel van
25 november tot 10 januari. Klein en groot, bewoners en bezoekers, zullen dit jaar volop kunnen genieten
van de ‘Feestelijk verlichte winkels’ over een traject van 6 km aan boord van de « Cyclolight », elektrische
fietstaxi’s met een opvallende achterverlichting. Een leuke en originele manier om je moeiteloos door
Brussel-Lichtstad te verplaatsen!

9. HARTVERWARMENDE DATA
Feestelijke openingstocht
Dundu, de lichtreus

De ceremoniemeester die Winterpret zal inhuldigen is een schitterende reus die luistert naar de naam
Dundu. Na de plechtige lancering van het prachtige klankenlichtspel op de Grote Markt, nodigt Dundu de
bezoekers uit voor een zinnenstrelende wandeling langs de hartverwarmende kerstmarkt. Deze 5 meter
hoge lichtcreatuur met zijn soepel en doorzichtig corpus schrijdt langzaam voort op de melodieuze
klanken van de kora, een betoverende Afrikaanse harp. Dundu betekent DU UND DU ofte
« jij en jij » zoals het klinkt in het Duits en is uiteindelijk een metafoor voor
het menselijke leven: samen kunnen we grote dingen realiseren en u bent een
deel van een groter geheel. Dundu heeft al heel wat aardse kilometers op
de teller en komt voor de allereerste keer naar Brussel om zijn universeel
verhaal met ons te delen. Dundu brengt een schittering teweeg in de blik
van de toeschouwers en is tegelijk de bron van een ongewone en poëtische
ontmoeting met de menselijkheid die diep in ieder van ons schuilt.
Maker: TJF Husemann, muziek: Stefan Charisius. www.dundu.eu
Afspraak op vrijdag 27 november om 18u00 – Grote Markt

Make-a-Wish

19 en 20 december
Traditiegetrouw stelt Make-A-Wish zich op aan de voet van de kerstboom op de
Grote Markt. Reeds 25 jaar spant deze vereniging zich in om de wensen van kinderen
met een ernstige, vaak levensbedreigende ziekte te doen uitkomen en hen op die manier
blij te maken en weer hoop en kracht te geven.
Op 19 en 20 december kun je een magische ster kopen en er een van je
wensen, dromen of verlangens op neerpennen. Jouw vrijgevigheid helpt de
droom realiseren van een van die kleine prinsjes of prinsesjes voor wie het
leven niet altijd een geschenk is.
Deze ster zal hen ook helpen om de behandelingen moedig te doorstaan!
Info: Make-A-Wish Belgium South – 02/420.22.24 - info@makeawishsud.be
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Wereldaidsdag

zaterdag 28 november
Op 1 december, Wereldaidsdag, schieten het aidspreventieplatform en zijn partners eens te meer in actie.
Op Winterpret zullen dan rode lintjes, symbool voor solidariteit, en voorbehoedmiddelen worden uitgedeeld.
We mogen het immers niet uit het oog verliezen: de strijd tegen aids blijft jammer genoeg actueel. In
België worden elke dag meer dan 3 personen seropositief bevonden en heel wat met hiv besmette mensen
worden nog steeds gediscrimineerd in het dagelijks leven. Speld het rode lintje op ter ondersteuning van
mensen met hiv en de strijd tegen aids.
Info: La Plate-Forme Prévention Sida: www.preventionsida.org - 02 733 72 99.

Bal op de Grote Markt
vrijdag 18 december

Het Belgian Waltz Comittee nodigt je uit voor een walsje in het magische decor van de Grote Markt,
feestelijk getooid voor Winterpret. Geen betere manier om de eindejaarsfeesten goed in te zetten …
Iedereen die van walsen houdt is welkom, ongeacht het niveau.
We gaan samen genieten en ons amuseren.
Info: Afspraak op vrijdag 18 december om 19.45 u.
Eerste reeks walsen van 20 u. tot 20.15 u., gevolgd door een tweede reeks van 20.30 u. tot 20.45 u.
De klank- en lichtshow maakt in die tijd plaats voor walsmuziek.

« Après-ski »-avonden op de ijsbaan
Elke vrijdag wordt de ijsbaan van Winterpret omgetoverd in een reusachtige dansvloer.
Happy Brussels, het onmisbare ticket voor alle Europeanen die een geslaagd eindejaarsfeest willen beleven
in Brussel, omvat drie bijzondere decemberavonden die je alvast in een winterse stemming brengen voor
het grote Brusselse oudejaarsavondfeest: een afterworkparty in ‘après-skimodus’ onder leiding van de dj’s
Madame Moustache en Fuse.
Op vrijdag 4, 11 en 18 december van 17 tot 23 u. In samenwerking met Happy Brussels -www.happy.brussels
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10. RANDPLEZIER:
cultuur en vermaak
Rondleidingen
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Na een veelbelovend begin vorig jaar vernieuwen Winterpret en visit.brussels hun formule om Brussel te
verkennen op de tonen van kerstliederen tussen feestelijk verlichte en besneeuwde chalets terwijl je de
heerlijkste wintergeuren opsnuift.
Tijdens een rondleiding van een uur neemt de bezoeker al het moois van de Vismarkt en de omgeving van
het Sint-Katelijneplein in kerstsfeer in zich op. Het is een buurt met een rijke geschiedenis: zij speelde
immers een belangrijke rol in de evolutie van de stad en de emancipatie van de vrouw sinds de zeventiende
eeuw.
Info:
Duur: 1 uur – max. 25 deelnemers / rondleiding
Data:
• donderdag 03.12, 10.12 en 17.12 om 18.00 u.
• donderdag 24.12 en 31.12 om 16.00 u.
• elke zaterdag van 28.11 tot 02.01 om 14.00 u. en 15.30 u.
Talen: FR, NL, EN
• donderdag: FR en EN
• zaterdag om 14 u.: FR en NL
• zaterdag om 15.30 u.: FR en EN
Prijs: € 6 p.p.
Reserveren kan tot 30 min. voor de aanvang van de rondleiding:
• Tickets online te koop: www.winterpret.be
• Verkooppunt ter plaatse: aan de balie van visit.brussels Grote Markt of BIP:
http://visitbrussels.be/bitc/BE_nl/content/368/toeristische-informatie.do
Vertrekpunt: Sint-Katelijneplein
Voor groepen:
• Keuze tussen twee formules: 1 uur of 3 uur
• Alle dagen van 27.11 tot 03.01
• Keuze uit 6 talen: DE, EN, ES, FR, IT, NL
• Vanaf € 125 / gids voor de formule van 1 uur (maximaal 25 deelnemers per gids. Voor groepen met
meer dan 25 deelnemers voorzien wij een tweede gids).
• Reserveer minstens 3 werkdagen voor de gekozen datum (guides@visitbrussels.be)
• Bestelbon: http://visitbrussels.be/bitc/static/front/img/db/ContentArticle_35667/pdf_34442.pdf

Onemanshow
‘Kevin de Forain’
Een autobiografische onemanshow, grappig en ontroerend. Kevin Van Doorslaer vertelt het verhaal van
een Brussels ketje, foorkramer van beroep, die zijn kinderdroom wil waarmaken: acteur worden. In een
sappig dialect en met veel humor vertelt Kevin over het kermisleven, de familiebanden, de tradities, zijn
avonturen met vrienden en boefjes, maar ook over hoe moeilijk het is om de kermis achter zich te laten
en acteur te worden ...
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Kevin Van Doorslaer, een rasechte Brusselaar, is foorkramer en
acteur. Al op jonge leeftijd droomt hij van Hollywood. Het toppunt is
dat hij zijn droom weet waar te maken. In 2003 laat Kevin de Brusselse
foor achter zich en gaat een toneelopleiding volgen in de ‘Neighborhood
Playhouse’ in New York. Hij sluit zich aan bij de ‘National Theater Company’
en samen spelen ze overal in de Verenigde Staten, zes maanden lang, ‘The Three
Musketeers’. Daarna trekt hij naar Los Angeles: hij wil er een film maken over de geschiedenis
van de foorkramers en werkt onvermoeibaar aan een scenario. Om aan de kost te komen speelt hij
mee in reclamespots, hij sprokkelt wat bijrolletjes in series bij elkaar, rijdt auto’s voor in een luxehotel, …
Maar hij mist zijn dochtertje en keert terug naar België. Hij probeert hier verder aan zijn film te werken,
maar het loopt op niets uit. Kevin heeft nochtans talent. Hij is grappig en ongelooflijk sympathiek. Een
ontmoeting met de zanger Marka, zijn latere regisseur en manager, brengt hem op het idee om zijn verhaal
te doen op een podium, in zijn eentje. De show ‘Kevin de Forain’ is een feit …
Info: Bij Madame Moustache op 2 en 16.12 in het NL en op 4, 5, 9, 10, 11 en 12.12 in het FR.
Op 2 en 3 december in het NL / 4, 5, 9, 10, 11, 12 december in het FR.
Duur: ongeveer een uur.
Tarief:
• € 13 in voorverkoop + administratiekosten (€ 0,30)
• € 15 ter plaatse (geen Bancontact) vanaf 19 u. op de dag van de
voorstelling, zolang er plaatsen zijn.
Deuren open om 19 u. / Deuren sluiten om 19.45 u.
De show begint om 20 u.
Reserveren via de Facebookpagina van Winterpret.

La Bellone doorbreekt de muur
‘La Face B Side’
Wat is het project La Face B Side? Een decorontwerper komt naar de binnenplaats van La Bellone en
geeft er een compleet nieuwe look aan. Afhankelijk van de artistieke gewoonten van de deelnemende
kunstenaar kan het resultaat uiteenlopende vormen aannemen en interessant zijn vanuit architectonisch
maar ook vanuit mythologisch of plastisch oogpunt. Het betreft een werkopdracht in situ.
In 2015 zal Marie Szersnovicz La Face B Side van La Bellone creëren. Met deze creatie
stelt ze thema’s in vraag die eigen zijn aan de locatie, zoals de figuur van La Bellone
/ godin van de oorlog, het cultureel erfgoed en de huidige mondiale geopolitieke
context. De toeschouwer krijgt een belangrijke rol toebedeeld: hij wordt verrast
tijdens zijn bezoek en hij zal een fysieke of intellectuele bijdrage leveren.
De installatie, speels en metaforisch, wijzigt de gebruikelijke perceptie van het
prestigieuze huis en zal verder evolueren tijdens de duur van de tentoonstelling door de
ingrepen van de bezoekers
Info: La Bellone / Tentoonstelling / La Face B Side #1
• Van 17 december 2015 tot 9 januari 2016, van
maandag tot zaterdag.
• Vernissage op 17 december vanaf 17 u.
• Vlaamsesteenweg 46, 1000 Brussel
• Contactgegevens infos@bellone.be / www.bellone.be
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MAD (Mode en Design Center Brussel)
Goed nieuws
Maak kennis met ‘Food Design’ rond een mooi gedekte tafel!
Installaties, workshops, lezingen, tables d’hôtes, gezelligheid en samen genieten aan tafel …
Dat is wat MAD Brussels voor ons in gedachten heeft in de maand december.
Het evenement helpt je ontdekken wat het begrip ‘Food Design’ inhoudt en legt interacties bloot tussen
natuur, wetenschap, technologie, kunst en design. Dat werpt ook een nieuw licht op de keuken van vroeger
en nu.
Artistieke leiding: Studio La Bouche - www.studiolabouche.com
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Info: Van 5 tot 16 december 2015
De Brouckèreplein 4, 1000 Brussel
www.madbrussels.be

La Tentation
Sunday Family Brunch
Traditiegetrouw zet La Tentation verschillende evenementen op de agenda in de feestperiode.
Sinds zijn eerste editie een jaar geleden is de ‘Sunday Family Brunch’ uitgegroeid tot een maandelijkse
topontmoeting op zondag, van 10 tot 14 u., tussen verschillende generaties. Het concept brengt
grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen samen rond een brunch en een opvoering van Jeugd en
Muziek Brussel. Het is een uitgelezen moment om elkaar weer te zien, een gelegenheid om te genieten
van cultuur, toegankelijk voor iedereen, en om solidariteit en wederzijds respect aan te moedigen en het
samenleven te bevorderen.
BVM_DECEMBRE_A3_14-10-15.pdf 1 14-10-15 18:41:51

www.latentation.be - CENTRO GALEGO DE BRUXELAS - LA TENTATION
Lakensestraat 28 – 1000 Brussel Tel.: 02/223.22.75 – info@latentation.be

Brussels Vintage Market
Eindejaarsspecial
Brussels Vintage Market viert de eindejaarsperiode met twee bijzondere
evenementen!
C

Op 6 december kunnen de bezoekers tijdens een ‘vintage’
wandeling heerlijk snuisteren tussen de
vele schatten van de exposanten: kleding,
accessoires, decoratie, retromeubeltjes, maar
ook originele eigen creaties van onze ontwerpers.
De Goede Sint komt ook langs, met zakken vol snoep
voor iedereen!
M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Op 13 december organiseert Brussels Vintage Market zijn allereerste markt met
uitsluitend eigen creaties! Een vijftigtal exposanten zullen hun ontwerpen
tonen op wat de grootste creatieve markt van Brussel belooft te
worden. Ideaal voor originele geschenkideetjes!

Info: 6 december: Brussels Vintage Market
13 december - Christmas Designers Market
Sint-Gorikshallen, 1000 Brussel, van 12 tot 19 u. – gratis toegang!

11. D E BETOVERENDE KERSTMARKT
In de rangschikking van ‘Best European Destination’ staat onze Brusselse
kerstmarkt in de ‘top 10’ van de beste kerstmarkten van Europa. Zij is dan
ook een volmaakte mix van tradities en vernieuwing en laat je (opnieuw)
proeven van de charmes van onze mooie hoofdstad in een winterse sfeer.
Een 2,5 km lange aaneenschakeling van houten chalets in het centrum van
de hoofdstad bevat een schat aan hebbedingen en lekkers – om niet alleen
je ogen, maar ook je smaakpapillen de kost te geven. Laat je bedwelmen
door de kruidige geur van warme wijn, proef van verschillende gerechten
en specialiteiten en ga op zoek naar een origineel cadeautje voor jezelf of
om weg te geven... Zodra de avond valt is het kersttafereel compleet, wanneer
duizenden sfeerlichtjes fonkelen en blije herinneringen uit onze kindertijd weer
tastbaar worden.
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Zo smaakt Zwitserland
De Zwitserse chalet staat centraal op de Vismarkt, op zijn gebruikelijke plaats, en trekt altijd weer veel
gegadigden. Je kan er ook nu weer terecht voor heerlijke Zwitserse specialiteiten en streekproducten:
traditionele fondues en schotels met fijne vleeswaren, vergezeld van de gerenommeerde wijnen uit Lavaux
en Fendant. Er zijn 115 zitplaatsen.

Het Sint-Katelijneplein
De chalets op het Sint-Katelijneplein gaan prat op hun gastronomische producten: zalm van de grill,
Belgische wafels, ambachtelijk bereide glühwein, gerechten met eend, Italiaanse specialiteiten, …
Wie van een lekker stukje vlees houdt, moet bij Jack O’Shea zijn. Alweer zo’n lekker, niet te missen hoekje
van de Kerstmarkt!

De ‘Zwarte Toren’
In de chalets achter de Sint-Katelijnekerk (de zogenaamde ‘Zwarte Toren’) gaat alle aandacht naar
typische producten uit Quebec, waaronder vooral veel bereidingen op basis van ahornsiroop. Tijdens het
weekend zijn er diverse animaties. De Zwarte Toren vormt een ideale schakel tussen de charmes van de
Vismarkt en de magie van het Muntplein.

De overdekte terrassen
De overdekte gemeenschappelijke terrassen zijn uitgegroeid tot een heuse ontmoetingsplaats op
Winterpret. In deze verwarmde en verlichte, gezellig ingerichte zone kunnen bezoekers even op adem
komen, ver weg van de drukte en lekker beschut. Dat bevordert ook de doorstroming op het parcours.
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Devauxstraat en Muntplein
Als verbinding tussen de Beurs en het Sint-Katelijneplein bekleedt de Devauxstraat een belangrijke
plaats langs het traject. Ook dit jaar zullen er weer veel ambachtelijke producten te bewonderen zijn.
De overplaatsing van de ijspiste naar het Muntplein vorig jaar was een voltreffer. Daarom worden
er tijdens deze editie nog meer chalets opgesteld. In een vijftiental verkooppunten kun je leuke
geschenkideeën opdoen of een lekkere warme hap eten. De Nieuwe Anspach-galerij vormt vanaf dit jaar
een belangrijke verbinding tussen de Anspachlaan en het Muntplein.

NIEUW: chalets in de Henri Mausstraat!
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Het traject van Winterpret wordt vanaf dit jaar uitgebreid met de Henri Mausstraat. Het schitterende
Beursgebouw wordt dus volledig omringd door fonkelend verlichte chalets met een zeer gevarieerd
aanbod. Na jaren van ingrijpende werken maken de handelaars van deze historische straat nu ook deel
uit van het parcours, dat er alleen maar aantrekkelijker door wordt.

Een kwaliteitslabel
Het label dat de handwerkers/producenten onderscheidt is uitgegroeid tot
een norm voor de bezoekers. Steeds meer handelaars kunnen het label voorleggen,
als bewijs van het vakmanschap en de gedrevenheid waarmee zij hun mooie
spulletjes realiseren. De sfeer wordt er alleen maar origineler en kleurrijker
door. Het getuigt ook van het voortdurend streven van de organisatoren naar meer
authenticiteit en kwaliteit, helemaal in de geest van Kerstmis.

12. DE GROTE KLASSIEKERS
De ijspiste is de ‘place to be’!
De ijspiste kreeg vorig jaar een nieuwe stek op het majestueuze Muntplein, en dat bleek een geniale zet. De
attractie wordt er dan ook opnieuw opgesteld, tot groot jolijt van kleine en grote schaatsliefhebbers. Er zijn
ervaren begeleiders aanwezig om je de fijne kneepjes van deze sport bij te brengen.
Enkele nieuwigheden:
• D
 e ijspiste is nu nog groter, met een oppervlakte van 740 m² in plaats van 700 m².
• De kleintjes kunnen terecht in een afgebakende kidszone van 65m²;
mama en papa mogen er zonder schaatsen bij om te helpen.
• Voor de kleintjes zijn er speciale schaatsjes om aan hun schoenen te
bevestigen.
• Er zijn steeds ervaren schaatsers aanwezig om bezoekers in
moeilijkheden te helpen.
• E
 r staan heel wat evenementen op de agenda: dj-sets,
allerlei shows, …
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Openingsuren:
Alle dagen van 11 tot 22 u.
(laatste toegang om 21 u.)
Op 24 en 31.12: 11 tot 18 u.
(laatste toegang om 17 u.)
Op 25.12 en 01.01: 12 tot 22 u.
(laatste toegang om 21 u.)
Tarief: kinderen van 6 tot en met 12 jaar: € 5/uur.
Volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar: € 7/uur.
Het verhuur van de schaatsen is bij de prijs inbegrepen.
Geen reservering, behalve van 14 tot 18 december voor scholen.
De ijsbaan is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers met een
begeleider, zowel op het ijs als daarbuiten. Wij raden aan op minder
drukke uren te komen: van maandag tot vrijdag van 11 tot 17 u.
Een fonkelnieuw reuzenrad biedt een adembenemend uitzicht op het feestelijk verlichte Brussel en
Winterpret. Het nieuwe rad telt maar liefst 42 gondels (in plaats van 28 de vorige jaren). Voor personen
met beperkte mobiliteit is er zelfs een speciaal uitgeruste gondel.
De draaimolens van Andrea fascineren de kleintjes met hun sprookjesachtige personages, volledig met
de hand gemaakt: verstop je in de huid van een reusachtige kameleon, klim op de rug van een gevleugeld
paard of bereid een zeepaardje … De merkwaardige wereld van Jules Verne garandeert een magisch
moment.
De Slalom is een attractie waar je niet omheen kunt op Winterpret.
Iedereen wil wel eens lekker zoeven op de glijbaan!
Het Ice Monster, het enige exemplaar in Europa van de zeven versies die er wereldwijd bestaan,
is ontworpen door een Amerikaans bedrijf dat ook de decors maakte voor grote Hollywood-producties
zoals ‘Lord of the Rings’ of ‘Harry Potter’. De 45 meter lange dinosaurus heeft een grote eetlust! Hij slokt
klein en groot op, die 15 minuten lang in zijn ingewanden verdwijnen voor een angstaanjagende maar
leerrijke belevenis met klank-, licht-, wind- en lasereffecten. Lekker griezelen!
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PROGRAMMA

VOOR DE ALLERKLEINSTEN

• Woensdag 2

Feestelijke opening
Khmerdans van 14.30
tot 16 u. door Ken Kunthea

• Zaterdag 5

Djembéworkshop van 14.30
tot 15.30 u en van 16 tot 17 u.
door Musa Camara

• Zondag 6

Concert met wereldmuziek
van 15 tot 16 u. door Jeugd
en muziek, gevolgd door een
vieruurtje
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• Zaterdag 12

Verhaaltjes, schaduwspel
en liedjes van 14.30 tot
15.30 u. en van 16 tot 17 u.
door Ca’Zorzi Roxane

• Zondag 13

Toneelstuk “Baby’s reis rond
de wereld” van 14.30 tot 15.30
u. en van 16 tot 17 u. door
kinderdagverblijf Gravelines

• Woensdag 16

Vooruit met de muziek
van 14.30 tot 15.30 u. en van
16 tot 17 u. door Geneviève

• Zaterdag 19

Spelend op ontdekking met
klei van 14.30 tot 15.30 u. en
van 16 tot 17 u. met Christel,
Samira & Sylvie

• Zondag 20

Kamishibaï: Mukasi van 14.30
tot 15.30 u. en van 16 u. tot 17
u. door Catherine Vanandruel

• Woensdag 23

Muzieksprookje
van 14.30 tot 15.30 en van 16
tot 17 u. door Muriel Durant

• Zaterdag 26

Op verkenning in huisjes van de
wereld van 14.30 tot15.30 u. en
van 16 tot 17 u. door vzw Badje

• Zondag 27

Naar recyclageland van 14.30
tot 15.30 u. en van 16 tot 17 u.
door vzw Badje

• Maandag 28
en dinsdag 29

Creatieve workshop
‘Maskers van de wereld’ van
14.30 tot15.30 u. en van 16 tot
17 u. door Geneviève

• Woensdag 30

Slot – Muziek met het hele
gezin van 14.30 tot 15.30 u.
en van 16 tot 17 u. door Jeugd
en muziek

13. KINDERPRET
‘Op ontdekking in de grote wereld’
Voor de zevende editie van Kinderpret werkte het Steunpunt Jonge Kind van
de Stad Brussel een reis rond de wereld uit met een gratis activiteitenaanbod
voor kinderen en hun ouders.
Van 2 tot 30 december kunnen kinderen van 0 tot 3 jaar samen met hun ouders
allerlei zinnenprikkelende culturele en creatieve activiteiten uitproberen!
Het is immers belangrijk om al op zeer jonge leeftijd een open kijk op de
wereld te ontwikkelen en je te leren openstellen voor diverse culturen. Het
rijke en gevarieerde aanbod omvat uiteenlopende artistieke expressievormen.
Er is voor elk wat wils: de rijkdom van de Cambodjaanse kunst uit de tijd van
het Khmer-rijk, aanstekelijke djembéritmes om op te dansen, een maan die
onvoorstelbare avonturen beleeft of Lily, het muisje in haar papieren bootje, ...
Kom samen met je kinderen luisteren, dansen, zingen en je verwonderen …
Het beloven onvergetelijke momenten te worden.
Alle activiteiten, begeleid door professionals, vinden plaats in het Steunpunt
Jonge Kind dat ter gelegenheid van Winterpret een speciale ruimte inricht om
je kindje zijn luier te verversen, hem borstvoeding te geven of zijn flesje op te
warmen.
INSCHRIJVEN IS NOODZAKELIJK OM DE ACTIVITEITEN ZO VLOT MOGELIJK TE
LATEN VERLOPEN IN EEN ONTSPANNEN SFEER:
Steunpunt Jonge Kind van de Stad Brussel
Sint-Katelijneplein 17-18, 1000 Brussel
02 279 36 32 of petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
agenda.bruxelles.be/5085

14. BEREIKBAARHEID / PBM
Raadpleeg het verkeersplan van de Stad
Brussel om de belangrijkste toegangwegen tot het
stadscentrum te zien: www.circulatieplan.be
Tijdens Winterpret zal het stadscentrum toegankelijk zijn met
het openbaar vervoer, de wagen, de fiets of de trein.
De Stad Brussel en de organisatoren raden de bezoekers aan het openbaar
vervoer te gebruiken.

• Metro

:

• Tram
• Bus
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:
:

Nadere informatie volgt in de komende weken en kan worden
geraadpleegd via www.winterpret.be.

Bijzondere aandacht voor personen met beperkte mobiliteit
Reeds meerdere jaren besteedt de Stad Brussel extra aandacht aan personen met beperkte mobiliteit en
doet zij al het mogelijke om hen optimaal toegang te verschaffen tot het volledige terrein van Winterpret.
• E
 r worden tapijten gelegd vanaf de ingang van de Vismarkt (Sint-Katelijnekerk) tot aan het reuzenrad,
waar een gehandicaptentoilet wordt ingericht.
• O
 p het Muntplein komt een speciale, veilige toegang tot de ijsbaan, buiten het ijs, die eveneens vlot
toegankelijk is via het Brouckère metrostation en de Interparkings Schildknaap en Munt, uitgerust met
liften en parkeerplaatsen voor gehandicapten.
• O
 ver het hele traject worden planken aangelegd voor een vlot rolstoelgebruik.
• C
 entraal op de Vismarkt komen er twee aangepaste toiletten, naast een op het Muntplein.
• L
 angs het traject worden tafels met een aangepaste hoogte voor rolstoelgebruikers geplaatst,
zodat zij er rustig iets kunnen nuttigen of even kunnen uitrusten.
• In de omgeving van de Brandhoutkaai worden enkele parkeerplaatsen voor
gehandicapten gereserveerd.
• I n de reuzenrad wordt een speciale cabine geplaatst.
• D
 e diverse elektriciteitskabels langs het traject zullen worden afgedekt om
het rolstoelverkeer niet te hinderen.
Personen met beperkte mobiliteit die Winterpret willen bezoeken raden wij
aan om het openbaar vervoer te gebruiken en af te stappen in metrohalte
Sint-Katelijne (lijnen 1 en 5), waar er liften zijn.
Alle informatie is terug te vinden op www.winterpret.be
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15. PRAKTISCHE INFORMATIE
Traject
Grote Markt, Beurs, H. Mausstraat, Devauxstraat, Sint-Katelijnestraat, Sint-Katelijneplein, Vismarkt,
Zwarte Toren, Bisschopsstraat, Schildknaapsstraat, Muntplein.
Openingsuren
Alle dagen van 11 tot 22 u.
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Uitgezonderd
* op donderdag 24 en 31.12: van 11 tot 18 u.
* op vrijdag 25.12 en 01.01: van 12 tot 22 u.
Hoe geraak je er? Zie website - paragraaf ‘Mobiliteit’
Info: www.winterpret.be

CONTACTGEGEVENS
Stad Brussel
Joke Ral, kabinet van Philippe Close: +32/472/305.359 - Joke.Ral@brucity.be
Fabrice Voogt, kabinet van de Burgemeester : +32/478/044.012 – Fabrice.Voogt@brucity.be

Winterpret
Marina Bresciani - m.bresciani@brussels-expo.be - +32/478/22.61.59
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St Catherine
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Grande roue
Reuzenrad
Big Wheel
Patinoire
Schaatsbaan
Skating rink

Ice Monster

BRUXELLES 27.11.2015 > 03.01.2016 BRUSSEL

8

10

Electrabel Nights
The Magic Factory
Video mapping show
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Nid’lum
Installation / Installatie

3

Chalet suisse
Zwitserse Chalet
Swiss Chalet
Manèges d’Andréa
Draaimolens van Andréa
Andréa’s merry-go-rounds
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Invité d’honneur: Tunisie
Eregast: Tunisïe
Guest of honor: Tunisia

MARCHÉ
AUX POISSONS
VISMARKT
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Christmas lights
Video mapping show
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Seasons
Sound & light show
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Grand-Place
Grote Markt

Albertine(a)

GRAND-PLACE
GROTE MARKT
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Gare Centrale
Centraal Station
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