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VOORWOORD 
 
Van 30 november tot 6 januari keert Winterpret terug naar het centrum 
van de Stad Brussel. Op het programma: het traditionele reuzenrad, de 
schitterende Kerstboom, de overdekte schaatsbaan, de chalets en verlichting, 
en natuurlijk de artistieke voorstellingen en animaties die deze unieke sfeer 
aan Brussel verlenen. Winterpret betekent gegarandeerd gezellig kuieren 
in de straten van het stadscentrum met een hapje en een drankje, en een 
wow-effect op de Grote Markt met een gloednieuw klank- en lichtspel. 
De Stad Brussel doet elk jaar steeds meer moeite om een evenement te 
creëren voor de inwoners en de vele bezoekers van overal ter wereld dat 
nog kwalitatiever en harmonieuzer is,. Vorig jaar kwamen er meer dan 
2.5 miljoen mensen naar dit niet meer te missen evenement. Een succes dat 
ook de hotels en winkeliers met plezier delen gezien hun toenemend aantal 
klanten. Dit jaar stellen we een land in de kijker dat meteen doet denken 
aan de kerstsfeer, de feestverlichtingen en de eindejaarsfeesten: Finland. 
Kom samen met ons genieten van de magie tijdens het grote openingsfeest 
op 30 november en/of de vijf daaropvolgende weken.  

Om de magie van Winterpret ook naar de wijken buiten het stadscentrum te 
brengen, wordt op mijn initiatief sinds vorig jaar Winter Pop georganiseerd, 
een mobiel dorp. Het dorp verhuist elk weekend naar een andere wijk en 
biedt gratis animaties in samenwerking met lokale verenigingen. Dit jaar 
strijken de mobilhomes, lichtslingers, vuurkorven en artiesten neer in de Wijk 
van de Squares, daarna in de Marollen, dan in Neder-Over-Heembeek 
en tot slot in Laken om de magie van Winterpret naar alle uithoeken van 
Brussel te brengen. 

Karine Lalieux, 
Schepen van Cultuur, Toerisme  

en Grote Evenementen van de Stad Brussel
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INHOUD
1.     NOORDERLICHT OP WINTERPRET 

Nieuwigheden en grote klassiekers op het grote eindejaarsevenement

2.   HET MOOISTE PLEIN TER WERELD VIERT OP TOPNIVEAU 
Het klank- en lichtspel, de Kerstboom, de kribbe... de grote markt viert feest

3.   THE DOME, ER WAAIT EEN NIEUWE WIND IN DE VOETGANGERSZONE!  
Een ongelooflijke virtuele realiteitservaring... en meer dan dat! 

4.   FINLAND DOET HET HART VAN BRUSSEL NOG SNELLER SLAAN 
Winterpret uit het Hoge Noorden 

5.   HET STADSCENTRUM VERLICHT 
Verlichting op elke hoek van de straat in het stadscentrum 

6.   ‘LICHT OP DE HANDEL’  
Steeds meer straten betrokken bij dit mooie initiatief

7.   WINTER POP  
Een mobiel dorp voor feest in de wijk

8.   CULTUURPLEZIER 
Een kwalitatief programma met voor elk wat wils

9.   TOPPERS 
De grote klassiekers van winterpret

10.   FEEËRIEKE ATTRACTIES 
Er is keuze tussen vernieuwing en traditie!  

11.   DE SFEERVOLLE KERSTMARKT 
De chalets zijn echte schatkamers

12.   PRET VOOR DE ALLERKLEINSTEN   
Activiteiten voor de kinderen

13.   MOBILITEIT, TOEGANKELIJKHEID EN PBM  
14.   PRAKTISCHE INFORMATIE 
15.   PLAN VAN HET PARCOURS 
16.   PARTNERS
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18 1.  NOORDERLICHT OP WINTERPRET

De zachte en fijne sfeer op Winterpret, van 30 november tot 6 januari,  
omarmt bezoekers van overal voor het 18e opeenvolgende jaar: feeëriek licht 
uit het Hoge Noorden, culturele en ludieke activiteiten, lekker eten en drinken, 
ideeën voor originele geschenken en nieuwigheden zorgen voor onvergetelijke 
momenten van samenzijn.

Winterpret is met zijn 2.5 miljoen bezoekers het niet te missen evenement 
van het jaar in Brussel. Het trekt voor de gelegenheid zijn feestkledij aan  
en viert het eindejaar op topniveau, tussen traditie en vernieuwing.

Er staan grote klassiekers op het menu: een prachtig klank- en lichtspel 
op de Grote Markt, de majestueuze Kerstboom, de levensgrote kribbe, 
de schaatsbaan, het reuzenrad, de feeërieke verlichting, de verschillende 
tentoonstellingen en voorstellingen tijdens het evenement. En de Kerstmarkt 
met 250 chalets, echte schatkamers met oog- en tongstrelende parels. 
Maar ook tal van nieuwigheden voor groot en klein! 

De Stad Brussel en de organisatoren maken er namelijk een erezaak van 
om elk jaar nieuwe activiteiten te brengen. Het zorgt voor de sterkte en 
het unieke van dit evenement, dat bij de toppers van Europa hoort. 

Voor deze 18e editie komt er een hightech koepel in de 
voetgangerszone. In deze verrassende « The DOME » bezegelen 
audiovisuele voorstellingen op 360°, films, concerten en 
gezinsactiviteiten het huwelijk tussen beeld- en geluidskunsten 
en nieuwe technologieën, voor een unieke ervaring. 
Twee videomappings op de gevels van de Sint-Katelijnekerk 
en Viage, geven ruimte aan audiovisuele creativiteit en 
veranderen de gebouwen in tijdelijke kunstwerken.

Ook in de Ortsstraat is er sprake van een virtuele reis: 
Finland zet er houten huisjes neer in een ongelooflijke 
en betoverende wereld.
Zelfs de Smurfen zijn enkele uren van de partij!

Van 30 november tot 6 januari verlicht Winterpret 
het hart van de hoofdstad, die zijn uitstraling al 
heeft bewezen. 

2.  HET MOOISTE PLEIN TER  
WERELD VIERT OP TOPNIVEAU

De Kerstboom
In het midden van de Grote Markt komt een prachtige Kerstboom, 
waardoor deze toplocatie één van de vele, niet te missen attracties van 
Winterpret is. Deze fijnspar (picea abies) is een geschenk van het Waals 
gewest. Hij wordt pas de dag ervoor omgehakt en met een speciaal 
konvooi naar Brussel vervoerd en op 22 november naast de traditionele, 
levensgrote kribbe gezet. Deze schitterende, 22 meter hoge naaldboom 
komt uit het westelijke deel van het Hertogenwoud. Dit bos wordt duurzaam 
beheerd volgens de PEFC-principes, een niet-gouvernementele organisatie 
die toeziet op het evenwicht tussen de economische, ecologische en sociale 
functies van het bos.

De versieringen worden op 24 en 25 november met vier vrachtwagens naar 
Brussel gebracht. Niet minder dan acht mensen zullen de boom versieren 
met 200 witte en blauwe Kerstballen, een 1.8 km lange, witte slinger en een 
veertigtal blauwe lichtparels. Deze gala-outfit heeft de kleuren van Finland, 
“celebrated country” van deze editie. 
Dit symbool van de eindejaarsfeesten zal trots pronken in het midden  
van het klank- en lichtspel, dat bezoekers kunnen ontdekken vanaf  
30 november rond 17u30, tijdens de inhuldiging van Winterpret.

(*) PEFC is een niet-gouvernementele organisatie, actief in de certificering  
voor duurzaam bosbeheer; het label garandeert dat de boom uit 
duurzaam beheerde bossen komt.

Een betoverend klank- en lichtspel
Op de gevels van de Grote Markt, geklasseerd als UNESCO-
werelderfgoed en al jaren voorzien van permanent licht, zal een 
betoverende voorstelling worden geprojecteerd op 360° met het 
thema noorderlicht, voor een reis naar de grenzen van het Hoge 
Noorden. Rillingen gegarandeerd!

Info: Van 30.11.18 tot 06.01.19.  
Duur: ongeveer 15minuten
Van maandag tot donderdag:: van 17u tot 22u, om het uur.
Vrijdag, zaterdag en zondag: van 17u tot 22u30, om het half uur.
Uitzonderingen op maandag 24, dinsdag 25 en maandag 31 december:  
uren te bevestigen. 
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3.  « THE DOME »,  
ER WAAIT EEN NIEUWE WIND  
IN DE VOETGANGERSZONE! 

 
De wind uit het Hoge Noorden brengt tal van nieuwigheden mee... en welke! 
Tijdens Winterpret komt er « the DOME », een hightech koepel die de 
moderne look van de gloednieuwe voetgangerszone nog wil versterken.  
In deze verrassende structuur worden werken opgevoerd en audiovisuele 
voorstellingen gegeven in samenwerking met de Société des Arts 
Technologiques (SAT) van Montréal. Laat je onderdompelen in dit nieuwe 
concept, een illustratie van de perfecte combinatie van beeld- en geluids-
kunst en nieuwe technologieën ! Na eerdere exposities in Nantes, Den 
Haag, Berlijn, Parijs, Dubai, Metz en Straatsburg, komt het nu tot leven 
tussen de Beurs en het De Brouckèreplein als voorbeeld van de perfecte 
combinatie van beeld- en geluidskunst en nieuwe technologieën.
 

Een totaalbeleving 
Deze audiovisuele vertoning op 360° is de grootste nieuwigheid van  
het evenement, zowel qua structuur als qua concept. Bezoekers kunnen er 
shows en voorstellingen bewonderen, speciaal bedacht in de ‘SATosfeer’  
(de permanente koepel van SAT in Montréal), met andere woorden sublieme 
en in Brussel ongeziene beeld- en geluidscreaties. 
Bovendien worden er tal van andere activiteiten georganiseerd in 
samenwerking met lokale spelers: filmvoorstellingen, concerten, verschillende 
thema-avonden, optredens van artiesten, diverse voorstellingen en een 
speciaal programma voor kinderen en gezinnen...
 Deze unieke beleving toegankelijk voor iedereen neemt de toeschouwers 
van 30 november tot 6 januari mee op een magische ontdekkingsreis voor 
je onderbewuste.

Info: « The DOME », Anspachlaan, tussen  
het De Brouckèreplein en de Bisschopsstraat.
Toegankelijk voor alle leeftijden.
Prijs:
Film: 8 €
Optreden of avond: 10 €
Optreden + avond: 15 €
Kinderen tot 12 jaar: 6 €
Reserveren is niet nodig.

4.  FINLAND DOET HET HART VAN 
BRUSSEL NOG SNELLER SLAAN

De zuivere lucht van het Hoge Noorden is dit jaar te merken op Winterpret: 
Finland toont zijn charmes in een warme sfeer.

Er zijn veel redenen om verliefd te worden op Finland en de Finnen,  
van wie wordt gezegd dat ze de gelukkigste mensen van de wereld zijn. 
In dit magische land van de duizend meren is de natuur de onbetwiste 
koningin met haar noorderlicht dat de hemel doet oplichten. De sneeuw in 
de winter trekt heel wat reizigers aan, maar alle vier de seizoenen hebben 
onmiskenbare charmes. De landschappen zijn adembenemend  
op elk moment van het jaar!

Vijf weken lang zal de regio Kainuu het land vertegenwoordigen in de 
Ortsstraat, die uitgeeft op het Beursplein.

Een microhuisje van hout, niet groter dan een parkeerplaats, wordt zeker 
één van de hoofdattracties van het dorp. In het ‘Huis van de Stilte’, bedacht 
door het architectenbureau Casagrande Laboratory, kunnen bezoekers een 
virtuele reis maken in de volle natuur, meer specifiek het Hossa National Park.

Verder zijn er ook vuurkorven, een tent uit Lapland, Kerstbomen, muziek, 
delicatessen en lokale ambachtelijke producten… en vanaf 8 december 
komt de echte Kerstman op bezoek. Want dat hij uit  Finland komt, dat staat 
vast. De verlichting en de kleuren op de Kerstmarkt van Brussel zijn ook voor 
hem onweerstaanbaar! Deze VIP-genodigde zal opvallen door een originele 
versiering en tal van verrassingen. 

Tijdens het weekend vullen we het programma aan met muzikale animaties. 
Zo zullen bezoekers typisch Finse instrumenten, zoals de ‘kantele’, kunnen 
ontdekken, maar ook de fameuze Finse tango kunnen dansen, een 
spetterende variant van de originele uit Argentinië die zeker tal van 
nieuwkomers zal verleiden: wie niet waagt, niet wint!

Facebook en Instagram 
@WinterWonders18Finland#kainuu
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175.  HET STADSCENTRUM VERLICHT

Oli-B en Dirty Moniteur brengen de gevel  
van de Sint-Katelijnekerk tot leven!
Na het logo van Brussel Bad creëerde de Brusselse Oli-B dat van Winterpret, 
wat de twee grootste evenementen van de Stad onder dezelfde noemer brengt. 

Hij is bekend om zijn kleurrijke universum, combineert felle tinten en 
abstracte vormen op een evenwichtige manier en brengt zo een unieke 
emotie teweeg bij de toeschouwer. Om zijn abstracte werken te creëren 
gebruikt Oli-B verschillende technieken zoals acryl, spray, computer... 

Zijn universum inspireerde het Belgische collectief Dirty Monitor en heeft 
geleid tot een fascinerende ontmoeting. Een gloednieuwe videomapping stelt 
namelijk de majestueuze bouwstijl van de gevel van de Sint-Katelijnekerk in de 
kijker. De grafische taal van ’Oli-B komt tot leven dankzij de vaardigheden 
en de creativiteit van de studio-pionier in audiovisuele animatie, met een 
internationale reputatie als het beste visitekaartje.

Winterpret is vereerd met deze samenwerking, een nieuw voorbeeld  
van de kwaliteit en de enorme creativiteit van onze lokale artiesten.

Info: Elke woensdag van 17u tot 22u30, om de 30 minuten (duur: 10 min).

Lichtshow op de gevel van het Grand Casino Brussels 
Viage
Op de Anspachlaan komt er nog een gevel tot leven, dit keer onder de 
vakkundige handen van Starloops: die van Viage. De videomapping zal 
deze podium- en speelzaal openbaren. De ramen en de gevel zullen tonen 
welke feestelijke activiteiten er plaatsvinden. 
In het Grand Casino Brussels Viage worden de tradities nageleefd en 

krijgen ze pit met enige glamour en een onverwachtse toets: concerten, 
diverse voorstellingen, trefpunt voor fijnproevers… 

Info en tickets: www.viage.be
Videomapping: van donderdag tot zondag, van 17u30 tot 22u,  

om de 30 minuten.
Voorstellingen: alle vrijdagen van 30.11 tot 21.12  
en op zaterdag 01.12. 
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Net als vorig jaar vormt de binnenplaats van het stadhuis een buitengewone 
locatie voor een multimediavertoning Aurora Borealis die je helemaal 
onderdompelt en eer betoont aan het gastland. 
Het hoge noorderlicht zal hier bij het vallen van de avond te zien zijn onder 
een sterrenhemel. Kleurrijke sluiers zullen de kracht, de schoonheid en de 
grootsheid van de natuur onthullen als een goed bewaard geheim.

Uren : van 17u tot 22u.

De bomen en de pleinen van de Kerstmarkt worden verlicht met 
‘Noorderlicht’. Omringd door takken vol dwarrelende sneeuw zal een 
7,50m hoge, majestueuze boom van ijs met zilver-fonkelende takken het 
middelpunt van de belangstelling zijn en zal deze tevens een schuilplaats 
voor de bezoekers vormen. De zogenaamde ‘Zwarte Toren’, achter de Sint-
Katelijnekerk, wordt voor de gelegenheid in het wit getooid. Er komen twee 
lichtbogen, zevenentwintig libellen van ijs op de hoek van het plein, een podium 
met het allure van een kleine iglo voor de koren en een Mongoolse yoert. 

6.  LICHT OP DE HANDEL  
De Stad Brussel investeert steeds meer om de hoofdwijken van het stadscentrum  
te verlichten in de winterperiode. Op deze 6e editie zullen niet minder dan  
123 winkelstraten en -lanen, waaronder 13 nieuwe, schitteren van het licht. 
-   De Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuwwijk, doorgaans Congreswijk genoemd, krijgt 

zeventien gouden kronen en een zeven meter hoge Kerstboom van goudlak.
-   Vier nieuwe, vierkante luchters in de Stoofstraat verrijken de verlichting rond  

de Grote Markt.
-   In de Dansaart-wijk komen er zilverkleurige vlokken met een diameter  

van 2 meter boven een deel van de Van Arteveldestraat.
-   Na de Hoogstraat krijgen 400 meters van de Blaesstraat ook een feesttenue: 

er worden achttien lichtgordijnen opgehangen tot aan het Vossenplein, waar 
de bomen verlicht worden tot groot genoegen van de brocantehouders en 
antiquairs! 

-   Vijfendertig bogen verlichten samen het parcours over bijna 2.2 km tussen het 
Rogierplein en de Zuidlaan. Dankzij een mengeling van reflecterende stoffen en 
weldoordachte lichtstroken brengen ze zowel dynamiek als zuiverheid (door het 
bedrijf Leblanc).

-   De zestig bomen van de voetgangerszone worden ook verlicht met lichtstaven.

Info: Afspraak op 27.11 om 17u30 voor de inhuldiging van ‘Licht op de handel’. 
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7.  WINTER POP :  
EEN MOBIEL DORP  
VOOR FEEST IN DE WIJK  

Vorig jaar stelde de Stad Brussel een nieuw initiatief voor: Winter Pop.  
Dit mobiele, gezellige dorp had veel succes bij de bewoners van de wijken 
waar het halt hield. 

Dit jaar, ter gelegenheid van Winterpret en gedurende vier opeenvolgende 
weekends, komen de mobilhomes van Winter Pop naar het Ambiorix 
Square, de Marollen, Neder-Over-Heembeek en Laken.

Er worden tal van ludieke en creatieve activiteiten voor groot en klein 
georganiseerd, in samenwerking met de lokale verenigingen: workshops, 
initiaties, concerten, fanfares, dansen, draaimolens, koren om mee te 
zingen, sprookjes, lichtanimaties, eten en drinken...

Het dorp Winter Pop brengt zo de sfeer van Winterpret naar het centrum 
van deze vier wijken van de Stad Brussel om de betovering van de feesten 
met iedereen te delen.

Info
-   Op vrijdag 30 november, zaterdag 1 en zondag 2 december 

op het Ambiorix Square;
-   Op vrijdag 7, zaterdag 8, en zondag 9 december  

op de Kapellemarkt, in de Marollen;
-   Op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 december  

op het Peter Benoitplein van Neder-Over-Heembeek;
-   Op woensdag 19, donderdag 20, vrijdag 21, en zaterdag 22 december  

op het Willemsplein, te Laken.

Uren
-   Alle vrijdagen en zaterdagen: van 16u tot 22u
-   Alle zondagen: van 14u tot 19u
Behalve op het Willemsplein (Laken):
-   Woensdag 19 en zaterdag 22: van 14u tot 21u
-   Donderdag 20 en vrijdag 21: van 16u tot 21u
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18 8.  CULTUURPLEZIER

Winterpret is ook de gelegenheid om in te gaan op het cultureel aanbod 
in het stadscentrum.

Van Gogh - The Immersive Experience
De Beurs wordt enkele weken lang het toneel van de moderne tijden,  
meer bepaald voor het werk van Vincent Van Gogh.

De kunst van de grote Nederlandse schilder wordt er getoond met de meest 
recente virtuele projectietechnologie die de bezoeker 360° onderdompelt  
in het werk en het levensverhaal van de artiest. 
Een didactisch parcours toont ook het getormenteerde leven van de schilder,
van de jaren die hij doorbracht in het klooster tot die in Arles, via geheimen
uit brieven die hij schreef aan zijn broer Theo. Het klank- en lichtspel 
georkestreerd door Dirty Monitor neemt de toeschouwer mee via de vertrouwde 
schilderijen van Vincent Van Gogh, wat van dit cultureel moment een 
ontroerende totaalbeleving maakt.

VAN GOGH : THE IMMERSIVE EXPERIENCE : een duik van 360°  
in de wereld van één van de grootste genieën van de vorige eeuw. 

Info: Tot 06.01.2019 – Beurs, Beursplein, 1000 Brussel
www.expovangogh.be

Uren
-   Tijdens Winterpret: van 11u tot 22u, laatste toegang om 21u. 
-   Behalve op 24 en 31.12: van 10u tot 16u, laatste toegang om 15u.
-   Op 25.12 en 01.01.19: van 13u tot 18u, laatste toegang om 17u. 

Tarieven
-   Maandag – vrijdag: Volwassenen: 14,50€ - Senioren en studenten: 11,50€ 

Kinderen van 5 tot 17 jaar: 9,50€ 
Family Pass (2 volwassenen & 2 kinderen): 39€

-   Weekend en feestdagen Volwassenen: 16,50€ - Senioren en studenten: 13,50€ 
Kinderen van 5 tot 17 jaar: 11,50€ 
Family Pass (2 volwassenen & 2 kinderen): 46€

-   Groepen (min. 10 pers.) & scholen: Voordeeltarieven 

Info en reservaties : info@kimochi.be
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Wat zou Kerstmis zijn zonder de koren die hun sfeerliederen doen 
weerklinken? Voor de derde opeenvolgende keer vertolken koren en 
zanggroepen de ziel van Kerstmis in het hart van de stad. ‘Bozar Music’, 
’Koor en Stem’ en ‘À Cœur Joie’ bundelen hun krachten op Winterpret  
om stem te geven aan het project ‘Winter Vox’.  
Van Christmas Carols- tot Gospeltradities, via het kerklied en Pop:  
het programma is veelbelovend en gevarieerd. Er zullen ook momenten  
van samenzang worden gehouden voor het publiek.

Info: Wekelijkse afspraak aan de zogenaamde ‘Zwarte toren’, achter  
de Sint-Katelijnekerk: Op zaterdagen en zondagen van 14 tot 18u. 

Licht- en feeststoeten 
Er zijn schitterende lichtparades gepland in de straten van het stadscentrum. 
Deze lichtstoeten komen voorbij de Beurs, de Grote Markt, de Munt, Sint-
Katelijne en de Vismet. Ze bieden een bijzonder en poëtisch intermezzo aan 
verwonderde bezoekers die de weelde van de Kerstmarkt komen ontdekken. 

Info: Alle zaterdagen, van 18u tot 20u:
-   08.12 : Les Notolychnus door het Gezelschap Dro-lig
-   15.12 : Mariage Fantastique door Theater Tol
-   22.12 : The White Wings par Close act
-   29.12 : Le Carrosse-cœur
-   05.01 : The Arcadians door Contraband

CENTRALE for contemporary art 
Tentoonstelling RESISTANCE 
De Stad Brussel viert de 50e verjaardag van 1968, een breukperiode met 
uiteenlopende uitdagingen en een symbolisch jaar voor de kunst en de 
maatschappij. De CENTRALE vervult voor deze gelegenheid haar opdracht 
van openbaar kunstcentrum en buigt zich, via de tentoonstelling RESISTANCE, 
over de manier waarop kunst heeft bijgedragen aan de maatschappelijke en 
politieke uitdagingen die deze halve eeuw hebben bewogen.
De tentoonstelling brengt een dialoog tot stand tussen de werken van ‘68 
en hedendaagse werken van Belgische en internationale artiesten. Op die 
manier zet ze deze fantastische artistieke periode in de kijker, die nog steeds 
van belang is voor de hedendaagse kunst.
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Hoogtepunten (van eind november tot 6 januari):
-   Alle dagen: doorlopende filmvoorstellingen  

in de zaal OPEN ACADEMY (gratis);
-   30.11: Second RITCS Arts & Politics Symposium: One Struggle? (EN) 

Eco-feminism versus the Anthropocene? With Lieven de Cauter;
-   05.12: Vernissage Zizi Lazer @ CENTRALE.lab;
-   12.12: CENTRALE Cinema – Ernest-Pignon-Ernest.

Info: van 27.09.2018 tot 27.01.2019 @ CENTRALE for contemporary art 
44, Sint-Katelijneplein 44, 1000 - www.centrale.brussels

Brussels Vintage Market – Xmas edition
De Brussels Vintage Market, ondertussen een traditie, maakt in december 
twee afspraken in de prachtige Sint-Gorikshallen: 

-   Op zondag 2 december kunnen bezoekers een schattenjacht houden  
op de traditionele vintagemarkt: kleding, accessoires, decoratie, retro klein 
meubilair, platen…maar ook originele creaties van Brusselse designers. 
Sinterklaas doet er zijn ronde om 16u! Met snoepjes en koekjes voor 
groot en klein!

-   Op zondag 9 december, Christmas Designers Market: een speciale 
editie in het teken van de eindejaarsfeesten voor de grootste markt van 
ontwerpers van de hoofdstad! Meer dan 50 exposanten tonen er hun 
creaties: juwelen, lampen, papierwaren, decoratie, kleding, accessoires, 
allerlei voorwerpen... Een must om het ideale geschenk te vinden!

Info: De twee data: van 12u tot 19u - gratis toegang 
www.brusselsvintagemarket.be

Museum van de Stad Brussel – Huis van de Koning: 
Tentoonstelling ‘The Grand-Place to be’
Twintig jaar geleden kwam de Grote Markt van Brussel op de werelderfgoedlijst 
van de Unesco. Ter gelegenheid van die verjaardag houden het Museum van 
de Stad Brussel, sinds 1887 gevestigd in het Huis van de Koning, en de Cel 
historisch erfgoed, een unieke tentoonstelling over deze toplocatie.  
Ze is georganiseerd rond het monumentale standbeeld van Sint Michiel, 
een windwijzer uit de 15e eeuw. Er komen tal van thema’s aan bod die 
te maken hebben met de geschiedenis, de architectuur, het behoud en de 
opwaardering van het plein. 
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Kunstwerken, archiefdocumenten en zeldzame archeologische voorwerpen 
worden voor het eerst samengebracht. Ook de restauratiewerken worden 
belicht dankzij werkdocumenten, foto’s, werktuigen en originele onderdelen 
van de gevels.

Info: Van 04.10.2018 tot 11.03.2019. 
Huis van de Koning, Grote Markt - van dinsdag tot zondag, van 10u tot 17u.
Gesloten op maandag, op 25.12 en op 01.01.
www.museedelavilledebruxelles.brussels

Kleerkast van Manneken-Pis
Manneken-Pis is ongetwijfeld de grootste ster van Brussel! Hij heeft meer 
dan 1000 kostuums en krijgt er regelmatig nieuwe kleren bij. Het is het 
enige standbeeld ter wereld met een dergelijke kleerkast en dat meer dan 
130 dagen per jaar wordt aangekleed. Het museum over hem toont bijna 140 
buitengewone kostuums uit de hele wereld, ingedeeld in verschillende thema’s. 

Info: Eikstraat, 1000 Brussel - van dinsdag tot zondag van 10u tot 17u.
Gesloten op maandag, op 25.12 en op 01.01.

Mode en Kant Museum  
« Back Side - Fashion from Behind »
Deze intrigerende tentoonstelling toetst de perceptie die we hebben van 
onze rug en die van anderen: de pracht en praal van een sleep, de last  
van een rugzak, de sensualiteit van een diepe uitsnijding of de belemmering 
van een sluiting. ‘Back Side - Fashion from Behind’ brengt met meer dan 
zeventig kledingstukken en accessoires - van de Parijse haute couture via het 
uniform en de dwangbuis tot de hedendaagse prêt-à-porter - een collectie 
samen die ons een ander verhaal over mode vertelt.

Info: Van 08.11.2018 tot 31.03.2019
Mode en Kant Museum, Violetstraat 12 – 1000 Brussel
www.museemodeetdentelle.brussels
Van dinsdag tot zondag van 10u tot 17u,  
Gesloten op maandag, op 25.12 en op 01.01.

Kerstmis en de kathedralen - ‘Les Sonneurs de Noël’ 
Er heerst een ijzige stilte rond de kathedralen. De grote klok zwijgt... 
Wat een drama voor de klokkenluider! Er moet zo snel mogelijk een 
oplossing worden gevonden om Kerstmis in te luiden!
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Atypische en mysterieuze personages nemen de toeschouwers mee  
in een audiovisuele spiraal van magie, illusie, humor, poëzie en dans  
voor een fantastisch avontuur op zoek naar de klank van de Kerstklok.
‘Les Sonneurs de Noël’ is een odyssee vol hoop die het publiek van  
alle leeftijden terugvoert naar de onschuld van de kinderjaren.

Info: Sint-Jacob-op-de-Koudenbergkerk in Brussel.
Van 02 tot 05.01.2019 - voorstellingen om 17u00, 18u15 en 19u30 
Duur van de voorstelling: 45 min. Een creatie van Luc PETIT naar een idee 
en tekst van Michel TEHEUX. Productiedirectrice: Anne ROELANDT.  
Een productie van de VZW ‘les Nocturnales’.
www.noeldescathedrales.be / info@nocturnales.be / +32 471 19 73 17

9. TOPPERS
‘De Bike Parade’ opent de feestelijkheden  
tijdens een feeërieke INHULDIGING!
Op vrijdag 30 november geeft de inhuldigingsshow van Winterpret een 
voorsmaakje van het evenement van het jaar 2019, zijnde de Grote Start  
van de Ronde van Frankrijk die plaatsvindt in Brussel om de 50 jaar te vieren 
van de overwinning van Eddy Merckx op de Grote Tour. De ‘Bike Parade’ 
wordt een mix van dansen, geïnspireerd op sprookjes, en wonderbaarlijke 
creaties op de fiets die groot en klein doen dromen. Personages zullen van  
de Grote Markt tot het reuzenrad, als een sierlijk stadsballet, rondzwieren 
in een feeërieke en tijdloze dans. Het stadscentrum wordt het decor van een 
droom die vervliegt naarmate de optocht vordert. Spektakel gecreëerd door 
het Gezelschap Theater Tol www.theatertol.com 

Info: Op vrijdag 30 november, afspraak op de Grote Markt vanaf 17u.

Het Leffe-paviljoen, een must voor de liefhebbers!
Leffe verwelkomt je in het hart van Winterpret om de verschillende variëteiten 
van dit unieke bier te proeven, in een warme sfeer. Je krijgt de gelegenheid 
om het hele gamma van de bekende brouwerij te ontdekken en meer te leren 
over de oorsprong van Leffe en over het brouwproces, het resultaat van een 
unieke erfenis en passie van de brouwers. Bovendien heeft Leffe verrassingen 
in petto voor nieuwsgierige bezoekers van Winterpret!

P
01
9

20
18

W
in

te
rp

re
t

W
in

te
rp

re
t



P
02
0

P
02
1

P
D
H

P
D
H

20
17

20
17

P
02
0

20
18

P
02
1

20
18

10. FEEËRIEKE ATTRACTIES

De schaatsbaan 
De ijspiste is voor de tweede keer overdekt, voor meer comfort, en schaatsers 
worden begeleid door bedreven animatoren.

Kleine kinderen kunnen zich in alle veiligheid op het ijs wagen in een zone 
van 60m², speciaal voor hen. Er worden ook glijders ter beschikking gesteld 
om vast te maken aan je schoenen. Ouders en begeleiders kunnen zonder 
schaatsen op het ijs om hun kinderen te helpen indien nodig.
Reserveren hoeft niet, behalve voor scholen van 18 tot 23 december, enkel 
‘s morgens. De schaatsbaan is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers met 
een begeleider, op het ijs en daarbuiten. 

Info: Tot 06.01.2019
-  Alle dagen van 12u tot 22u (laatste toegang om 21u)
-  24 en 31.12: 12u tot 18u (laatste toegang om 17u)
-   25.12 en 01.01: 12u tot 22u (laatste toegang om 21u)

Tarieven (huur van schaatsen inbegrepen):  
-  volwassenen 8€ 
-  12 > 17 jaar 7€ 
-  < 12 jaar 5€ (afgeraden aan kinderen onder de 6 jaar).
De organisatoren stellen voor om de piekuren te vermijden en eerder  
te komen op maandag, dinsdag en donderdag van 12u tot 17u.
-   Groepstarieven (vanaf 10 personen):  

volwassenen - 7€ 
12 > 17 jaar 6€ / < 12 jaar - 4€

Het reuzenrad
Deze superattractie van Winterpret biedt een fantastisch zicht op bruisend 
Brussel en de feeërieke feestverlichting van het stadscentrum.  
De tweeënveertig cabines gaan tot 55 meter hoog. Ook voor personen 
met een beperkte mobiliteit: voor hen is er namelijk een speciaal uitgeruste 
cabine voorzien.

Tarieven: volwassenen 7€ / onder de 12 jaar 5€

Wereld Aids Dag
Het preventieplatform AIDS en partners zetten zich nogmaals in ter 
gelegenheid van de Wereld Aids Dag. 

Er zullen rode lintjes en voorbehoedsmiddelen worden uitgedeeld op 
Winterpret om eraan te herinneren dat de strijd tegen AIDS meer dan  
ooit een prioriteit blijft aangezien er in België elke dag 3 personen 
seropositief worden bevonden. 

Op 1 december, van 14u tot 19u30, organiseert de vereniging ook een 
feestelijk evenement op de Kiekenmarkt: Braziliaanse percussie, goochelen, 
bowling tegen de SOA’s in een reuzencondoom, profielfoto’s, gratis HIV 
opsporing… en, om 18u, een ongelooflijke DJ set van Todiefor!

Ook het Zero Discriminatie project wordt opgestart. De uitdaging is een 
maximum aantal foto’s te verzamelen van handen die een nul vormen 
omdat elke persoon met het HIV virus recht heeft op een leven zonder 
discriminatie. Afspraak op www.zero-discrimination.be om een foto te 
posten (al dan niet anoniem) op Facebook, Instagram of op de site, in  
de fotogalerij. Elke deelname telt voor een wereld met Zero discriminatie!

Meer info op www.preventionsida.org

Make-A-Wish
De missie van Make-A-Wish Belgium South is de wensen van zwaar 
zieke kinderen te realiseren om hen hoop, kracht en vreugde te geven.

Ze doet dit traditiegetrouw en gesteund door haar jarenlange ervaring, 
Aan de schitterende Kerstboom op de Grote Markt kan je een magische 
ster kopen om er een wens of een droom op te schrijven. 

Zo help je een wens waar te maken van één van de kleine prinsen 
en prinsessen voor wie het leven geen lachertje is. En je steunt hun 
inspanningen om de behandelingen dapper te doorstaan!

Info
Grote Markt, zaterdag 15.12 van 11u tot 21u  
en zondag 16.12 van 11u tot 18u.
Make-A-Wish Belgium South  
02/420.22.24 - info@makeawishsud.be
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Christmas Thriller
Er is ook een nieuwe attractie naast het rad: een spooktrein  
die groot en klein doet huiveren. Kippenvel gegarandeerd! 
Tarief: 4€

Dream Space – virtual reality
Bezoekers aan Dream Space beleven ongelooflijke virtuele ervaringen 
vanuit hun knusse en comfortabele zetels, gemonteerd op sporen: 
ontmoetingen met mummies en draken, een spookhuis, een ruimtetocht,  
een ritje met de Kerstslee… Meer dan levensechte ervaringen voor ieders 
smaak en voor alle leeftijden!
Tarief:  vanaf 5€

De Draaimolens van Andrea
Deze draaimolens zijn in de loop der jaren een vaste waarde geworden. 
Reuzekameleon, gevleugeld paard, zeepaardje... De fantasiefiguren zijn 
volledig handgemaakt en bieden kinderen een betoverende rit in de 
wonderbaarlijke en poëtische wereld van Jules Verne.
Tarief:  2,5€

De Smurfen komen Sinterklaas te hulp! 
De Sint zou heel graag een verrassing geven aan alle brave kinderen 
op Winterpret. Maar hij heeft het zo druk...! Gelukkig zijn er dit jaar 
woordvoerders die hem kunnen helpen: Smurfen lopen rond in de straten 
van het stadscentrum en stoppen aan de Beurs om snoep uit te delen.  
Ze zijn zo blij met deze belangrijke opdracht dat ze uit hun dak gaan en 
zelfs enkele pasjes van hun bekende ‘Smurfdans’ zullen placeren om groot 
en klein te entertainen. Ze beloven ons nu al een leuk en gezellig moment! 
 
Info: Kleine Smurfenstoet op woensdag 05.12. Vertrek om 15u  
op de Vismet, ter hoogte van nr. 40 van de Baksteenkaai. Samenkomst  
aan de Beurs rond 15u45 voor de snoepbedeling en een feestelijk dansje.

Na deze unieke afspraak vinden bezoekers de kabouters terug in het 
Smurfenavontuur. Dankzij adembenemende technologieën langs een 
parcours van 1500m² worden bezoekers er blauwe kaboutertjes en beleven 
ze een buitengewoon avontuur. Met het gezin of met vrienden: een verhaal 
om te beleven, te zien en te horen! 

Info: Smurfenavontuur, tot 27.01.2019 in Brussels Expo, Paleis 2. 
Van dinsdag tot zondag, van 10u tot 18u - laatste toegang om 17u.
Gesloten op maandag (behalve in de schoolvakantie)
www.smurfexperience.com
Sinterklaas en de organisatoren bedanken het Smurfenavontuur,  
RTL en Daoust.

11. EEN SFEERVOLLE KERSTMARKT
De Kerstmarkt van Winterpret, in het centrum van Brussel, is de perfecte  
mix van traditie en moderne inbreng. In het stadscentrum staan er vijf weken 
lang 250 houten chalets: de gedroomde gelegenheid om onze mooie 
hoofdstad in de winter te (her)ontdekken. Het zijn schatkamers met oog- en 
tongstrelende parels: je kan er specialiteiten uit de hele wereld proeven en 
je vindt er het originele geschenk voor anderen of voor jezelf. De feeërieke 
verlichting ‘s avonds, de kleurrijke versieringen en een warme sfeer zorgen 
voor magische momenten samen die jeugdherinneringen oproepen.

Herbruikbare bekers
De Stad Brussel en de organisatoren maken duidelijk hun wens kenbaar  
om het volume afval, veroorzaakt door Winterpret, te verminderen en zo het 
evenement in het algemeen netter te maken. Het systeem van herbruikbare 
bekers wordt opnieuw ingevoerd in samenwerking met Ecocup: wijnglazen, 
champagnefluiten en andere glazen worden vervangen door herbruikbare 
bekers. Voor elke beker wordt een waarborg van 1€ gevraagd.

De Zwarte Toren
De ‘Zwarte Toren’ achter de Sint-Katelijnkerk is één van de best bewaarde 
overblijfselen van de eerste omwalling van Brussel gebouwd in het begin 
van de 13e eeuw. Op deze plaats komt een echt klein dorp, ondertussen 
een niet te missen halte op Winterpret. 
Québec heeft er meerdere chalets, met bereidingen op basis van ahorn en 
andere, typische producten met een ongeëvenaarde smaak, zoals onder 
andere de legendarische Poutine.
Op deze betoverende locatie staan ook enkele Mongoolse handelaars die, 
na het succes van vorig jaar in het kader van het gastland, hun culinaire 
specialiteiten en artisanale producten aanbieden in een prachtige yoert.
Op het mooie plein voor de toren komt een podium in de vorm van een iglo 
waar koren de magie van de plek nog zullen vergroten met hun gezang.
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Het Muntplein 
In 2017 trok de specifieke sfeer op het Muntplein heel wat volk. Bezoekers 
zullen dus hetzelfde dorp herkennen na wat shopping in de buurt. 
Op de overdekte terrassen kunnen ze in alle comfort iets drinken of eten.
Met een leuk zicht op de schaatsbaan en aanstekelijke muziek. 

Het Muntplein verandert vijf weken lang van een drukke doorgang  
in een klein dorp waar het goed is om de flaneren.

Een kwaliteitslabel  
Het label voor ambachtslui-producenten is ook een herkenningspunt 
geworden voor de bezoekers. Handelaars met een label brengen  
hun knowhow en passie met hun mooiste realisaties.

De overdekte terrassen 
De overdekte terrassen vormen het ontmoetingspunt op het parcours.  
In deze beschermde, ingerichte, verlichte en verwarmde ruimtes kunnen 
bezoekers rustig zitten en bekomen. 

Netheid, een grote uitdaging voor de Stad Brussel  
en de organisatoren
Er zijn containers voorzien op het Muntplein, langs de Beurs en de site 
Bruxella 1238 en niet ver van een metrostation aan de Vismet voor afval  
van de handelaars. Ze worden één tot twee maal per dag geledigd. 
De zone van de activiteiten wordt elke dag schoongemaakt door 
gemechaniseerde ploegen.

De zones van de Grote Markt, Beurs en Vismet worden gelijktijdig 
schoongemaakt, vanaf 6u30.

Zodra de site schoongemaakt is en de chalets open zijn, nemen stappende 
teams het over om voor het onderhoud van de site te zorgen en de openbare 
vuilnisbakken te ledigen.

In de week is een aanwezigheid gegarandeerd tot 20u00.  
In het weekend staan de schoonmaakploegen paraat tot 22u00. 
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12. PRET VOOR DE ALLERKLEINSTEN
Daar is de winter en zoals elk jaar bereidt de Antenne van het Jonge Kind 
zich voor om de bezoekers te ontvangen op ‘Pret voor de allerkleinsten’!

Op deze 10e editie zijn er tal van activiteiten gepland voor hen en hun 
ouders. Muzikanten en een toneelgezelschap bevorderen hun creativiteit 
dankzij een gevarieerd en kwalitatief programma. 

Er komt ook een ruimte speciaal voor de ouders om hun baby te verschonen 
en te voeden, met de mogelijkheid om zuigflessen op te warmen. 
Deze cocon biedt gezinnen een gezellig samenzijn in de feeërieke sfeer  
van Winterpret.

Alle activiteiten zijn gratis en worden begeleid door professionals.  
Om de kwaliteit ervan in een ontspannen sfeer te garanderen,  
is het echter verplicht je vooraf in te schrijven.

Info: Antenne van het Jonge Kind, Sint-Katelijneplein 17-18, 1000 Brussel 
Tel: 02/279 36 32 - petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Van 28.11 tot 23.12, op woensdagen en in de weekends.

Programma

-   Woensdag 28.11: - 15u30: Inhuldiging 
15u30-16u: ‘Bap’ door Mattina

-    Zaterdag 01 en zondag 02.12  
14u30-15u30 en 16u-17u:  
‘Ilot’ door Thomas en Elise 

-   Woensdag 05, 12 en 19.12 
16u30-17u30: ‘Musique en famille’  
door Les Jeunesses Musicales

-   Zaterdag 08 en 09.12 
14u30-15u30 en 16u-17u: ‘Cache-cache’  
door Théâtre de la Guimbarde  

-   Zaterdag 15 en zondag 16.12 
14u30-15u30 en 16u-17u: ‘Caban’  
door theater De Spiegel

-   Zaterdag 22 en zondag 23.12 
14u30-15u30 en 16u-17u:  
‘Pas la langue dans sa poche’ door het 
Gezelschap Accord d’Art

P
02
5

20
18

W
in

te
rp

re
t

W
in

te
rp

re
t



P
02
6

P
02
7

P
D
H

P
D
H

20
17

20
17

P
02
6

20
18 Alle toiletten langs het parcours van het evenement zijn ook vlot toegankelijk 

voor personen met een beperkte mobiliteit en dit dankzij speciale hellingen 
op maat. Vloeren en elektriciteitskabels worden aangepast voor vlottere 
verplaatsingen met een rolstoel. Op het Muntplein is de schaatsbaan 
toegankelijk dankzij een helling aan de ingang. Op het reuzenrad is een 
cabine voorzien voor rolstoelgebruikers en er komen aangepaste tafels op 
de overdekte terrassen in het midden van de Vismet. 

Alle info op winterpret.be
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13. MOBILITEIT,  
TOEGANKELIJKHEID EN PBM

Om de belangrijkste toegangswegen tot het stadscentrum te kennen, gelieve 
het verkeersplan van de Stad Brussel te raadplegen: www.bruxelles.be/
plan-de-circulation-pentagone. Het stadscentrum is tijdens Winterpret zowel 
bereikbaar met het openbaar vervoer als met de wagen, de fiets en de trein.
Om zich gemakkelijker te verplaatsen in het stadscentrum, zal er ook een 
interactief plan beschikbaar zijn op www.winterpret.com/mobiliteit.
De Stad Brussel en de organisatoren raden bezoekers aan om het openbaar 
vervoer te nemen en milieuvriendelijke transportmiddelen te gebruiken.

Milieumobiliteit is een prioriteit! 
Als reactie op de klimaatopwarming, maakt de Stad duidelijk haar bedoeling
kenbaar om te pleiten voor milieumobiliteit via verplaatsingsmiddelen met 
heel lage koolstofdioxide-uitstoten, openbaar vervoer en autodelen.

Er zullen (niet-bewaakte) fietsparkings beschikbaar zijn op alle plaatsen  
in het stadscentrum: de Beurs, de Munt en op de Vismet. Tochten, activiteiten 
en opleidingen gericht op het gebruik van de fiets in de winter, een workshop 
om fietsen te personaliseren met lichten en een groot Rad  
van Fortuin... Het stalen ros triomfeert!

Extra aandacht voor PBM 
De Stad Brussel besteedt al enkele jaren specifiek aandacht aan personen 
met een beperkte mobiliteit en gebruikt verschillende middelen om ervoor  
te zorgen dat de hele site van Winterpret vlot toegankelijk is voor hen.

De metrostations De Brouckère en Sint-Katelijne, uitgerust met liften, 
zijn toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit, net als de 
Interparking Schildknaap en Munt (met aangepaste parkeerplaatsen).  
In de omgeving van het Sint-Katelijneplein blijven alle parkeerplaatsen  
voor PBM behouden gedurende het hele evenement. 

•    Metro            
•   Tram             
•   Bus       
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TRAIN FANTÔME
SPOOKTREIN
GHOST TRAIN

DREAM 
SPACE

BULLE À CHAMPAGNE
CHAMPAGNEBUBBELGRAND ROUE

REUZENRAD
BIG WHEEL

PAVILLON LEFFE
LEFFE PAVILJOEN

VIDEO MAPPING

Sainte-Catherine
Sint-Katelijne

Tour Noire
Zwarte TorenMarché 

aux Poissons
Vismarkt

De Brouckè(e)re

De Brouckè(e)re
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PATINOIRE
SCHAATSBAAN
SKATING RINK

SPECTACLE SON & LUMIÈRE
SOUND & LIGHT SHOW
KLANK & LICHT SHOW

Place de  
la Monnaie
Muntplein

Grand-Place
Grote Markt

Aurora Borealis

Gare Centrale
Centraal Station

Bourse / Beurs

Monnaie
Munt

Ecuyer
Schildknaap

THE DOME

AURORA BOREALIS

VIDEO MAPPING

La Bourse
De Beurs

ARBRE DE GLACE
IJSBOOM

Sainte-Catherine
Sint-Katelijne
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15.   PRAKTISCHE
INFO
Van vrijdag 30.11.2018  
tot zondag 06.01.2019

Uren
Alle dagen van 12u tot 22u 
behalve op maandag 24 en 
31.12.2018: van 12u tot 18u

Parcours
Het 2.5 km lange parcours 
van Winterpret slingert door 
de hoofdstad: Grote Markt, 
Beursstraat, H. Mausstraat, 
Beursplein, Devauxstraat, Sint-
Katelijnestraat, Sint-Katelijneplein, 

Vismet, Zwarte Toren, 
Bisschopsstraat, 
Schildknaapstraat, 
Muntplein.

Hoe geraak je er: 
Zie site  
www.winterpret.be  
> tab ‘Toegang/
Mobiliteit’

Perscontact

Stad Brussel 

Maïté Van Rampelbergh,
Kabinet van de Burgemeester
maite.vanrampelbergh@brucity.be
+32 (0)498 48 37 13

Audrey Poels, 
Kabinet van Karine Lalieux, 
Audrey.Poels@brucity.be, 
+32 (0)485 57 09 98

Organisatie
Brussels Major Events
Marina Bresciani, 
m.bresciani@bmeo.be, 
+32 (0)478 22 61 59

16.   PARTNERS
De Stad Brussel en de organisatoren 
zijn blij te kunnen rekenen op de 
steun van dynamische partners. 
We willen hen allemaal van harte 
bedanken! 

Creatieve en ludieke activiteiten, 
georganiseerd dankzij hun 
medewerking, maken het evenement 
nog gezelliger en geven bezoekers 
een deugddoend gevoel.
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