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Brussel, woensdag 8 december 2021 - Ter gelegenheid van zijn twintigste verjaardag pakt Winterpret dit jaar uit 
met een aantal belangrijke nieuwigheden. Aanstaande donderdag, 9 december, is het de beurt aan CREATORS 
FACTORY om een grote pop-up met duurzame producten te openen in de Anspachgalerij. 
 
Het traject van Winterpret 2021 is bezaaid met innovatieve realisaties. Ze zijn het resultaat van een mooie 
samenwerking tussen de Stad Brussel en verschillende spelers: 
 
Behind the Walls, een mapping van 270° gemaakt door Dirty Monitor en geprojecteerd op de gevels van het 
Museumplein. Het is een heuse openluchttentoonstelling, voor iedereen toegankelijk, die tot stand kwam in 
samenwerking met de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.  
 
Mécaniques Discursives is een fresco met twee gezichten, aangeboden in samenwerking met Beliris. Deze creatie 
van de kunstenaars Fred Penelle en Yannick Jacquet komt 's nachts tot leven dankzij de animaties die op het gebouw 
aan de Anspachlaan worden geprojecteerd, tegenover het casino Viage. 
 
Galaxy Express, een locomotief die onder handen werd genomen door Romain Tardy, Antoine Goldshmidt en 
Ofer Smilansky, is een spectaculaire audiovisuele installatie die tot stand kwam in samenwerking met Train World 
en de NMBS. De klank- en lichtervaring begint bij het vallen van de avond. 
 
Connections is een trompe-l'oeil fresco van de hand van Julian Beever, op een steenworp afstand van het 
Europakruispunt. Met deze 3D-schildering wil Infrabel hulde brengen aan het onopvallende werk van de mensen die 
dagelijks de spoorweginfrastructuur onderhouden. Het is ook een geweldige kans om hangend in de lucht een selfie te 
nemen. 
 
Op donderdag 9 december verrast CREATORS FACTORY de bezoekers met een pop-upwinkel in de Anspachgalerij 
in een speciaal daarvoor ontworpen setting. “Materiaalverwerkers” die ethiek hoog in het vaandel dragen tonen er 
gedurende enkele dagen hun mooiste creaties. 
Net als de 24 ambachtslieden die op de kerstmarkt van Winterpret te vinden zijn, biedt Creators Factory de 
bezoeker een kans om een uitermate ‘verantwoord’ geschenk te vinden voor de eindejaarsfeesten. 
Opening vanaf 18 u met een live painting door het Brusselse collectief Farm Prod, die ook de visual maakten voor 
deze editie van Winterpret. 
Tot 12 december neemt BVM (Brussels Vintage Market) de ruimte in met een selectie van 40 kwaliteitsdesigners. 
Van 18 tot 23 december is het de beurt aan Fais-Le Toi-Même, ontwerpers die duurzaam produceren. 
Donderdag 9 en vrijdag 10 december: avondedities van 18.00 tot 22.00 uur. 
Alle andere dagen: van 12.00 tot 19.00 uur. 
Creators Factory is onderworpen aan dezelfde gezondheidsmaatregelen als de winkels. 
 
Alle info vind je hier. 
 
We herinneren eraan dat er heel wat gezondheidsmaatregelen gelden langs de rest van het parcours van Winterpret: 

- een CST is vereist. Op vertoon krijgen de bezoekers elke dag een nieuwe armband, verkrijgbaar bij een van de 

afhaalpunten; 

- het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 6 jaar;  

- de wandelrichting is op verschillende punten aangegeven; 

- het is belangrijk een fysieke afstand te bewaren van 1,5 m en geregeld je handen te wassen: langs het hele traject 

staan distributeurs met hydroalcoholische gel. 

 
CONTACT: 
Stad Brussel: 
- Adélaïde De Patoul, kabinet van de schepen van Economische zaken, Adelaide.DePatoul@brucity.be, +32 (0)490 14 12 59  
- Maïlys Charlier Zenari, kabinet van de schepen van Cultuur, Toerisme en Grote evenementen, mailys.charlierzenari@brucity.be, +32 (0)490 14 07 90 
Organisatie: Brussels Major Events vzw - Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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