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Dit jaar viert de Stad Brussel ook de muziek ! 

Brussel, 19 juni 2015 –  Ter gelegenheid van het «Fête de la Musique» dat doorgaat van 19 

tot 21 juni, openen de culturele centra van de Stad Brussel hun deuren met een volledig 

gratis muzikaal programma, op initiatief van Karine Lalieux, Schepen van Cultuur van de 

Stad Brussel. Dit jaar zullen tijdens het weekend de culturele centra de Rijke Klaren, Cité 

Culture en het Huis van Creatie de muziek vieren van in het stadscentrum tot in Laken.    

Ieder jaar verwelkomt Brussel het grote concert van het « Fête de la Musique », 

georganiseerd door de Federatie Wallonië-Brussel. « Voor deze editie 2015 wou ik de 

stedelijke culturele centra betrekken bij de festiviteiten om het gratis muzikale aanbod in de 

stad uit te breiden. Hun uitzonderlijke heropleving wordt bewezen door de zeer mooie 

programmaties. Dit project sluit rechtstreeks aan bij mijn wens om een gratis of goedkoop 

cultureel aanbod tijdens het weekend te voorzien voor de gezinnen, onder het label Curio 

City» onderstreept Karine Lalieux, Schepen van Cultuur. Naast het grote podium in het 

Jubelpark zullen er ook podia opgetrokken worden in de Modelwijk, op het Emile 

Bockstaelplein en in de Rijke Klarenstraat. 

Bij het Cultureel Centrum de Rijke Klaren (24 Rijke Klarenstraat, 1000 Brussel), in 

samenwerking met Reggaebus, zal het feest losbarsten vanaf zaterdag, van 14 uur tot 22 uur 

met een volledige reggaeprogrammatie : projecties, debat, concerten in open lucht met 

Forward Fever, Unlisted Fanatic, la Face B en de Reggaebus Soundsystem. Op zondag zal de 

Belgische zangeres Geneviève Laloy een concertspectakel « Allumettes » geven om 15 uur 

en dit met een zondags en familiaal sfeertje. 

Cité Culture (Dikke Beuklaan, 1020 Brussel) zal op zondag een buitenpodium opstellen en zal 

de muziek vieren in al zijn facetten om alle leeftijden en alle oren te bekoren. De artiesten 

Kouma Kang (wereldmuziek), Les Z’enfwoirés (pop/rock), Sakina (Afro-Europese gezangen), 

Amalgama (flamenco) en het koor Polyfolies treden gratis op tussen 14 uur en 18 uur. 

Het Huis van Creatie (Emile Bockstaelplein) viert eveneens op zondag zijn laatste « Dimanche 

à la Maison » van het seizoen in muzikale sfeer. Voor deze speciale editie « Fête de la 

Musique » worden alle ateliers van het Huis van Creatie geopend en nodige de artiesten van 

het afgelopen jaar het grote publiek uit voor een muzikale « Grand Déballage » : ateliers en 

voorstellingen van khmèrdansen avec Kunthea Ken, Hip-Hop Break met Ypoon Chiem, 

fotografie met Jean Phillipy, piano met Kaat De Windt en Serge Delantsheer, visuele kunst 

met Ulla Hase en Lucie Lanzini, muziek met Dizôrkestra en Jean-Jacques Duerinckx en veel 

meer. Enzo Fathi zal het spektakel « Moby Dick » vertonen van 16 uur tot 19 uur. Vanaf 19 

uur starten de concerten : Thibet (Belgische pop), Choukbwa Libeté (tradionele Haitiaanse 

muziek), Bargou 08 (tradionele Tunesische muziek) en Going (Belgische jazz/rock). En tijdens 

de hele namiddag kan je spelletjes spelen, ping-pongen of de leeshoek verkennen met 

lekkere degustaties en dit alles in een warme en creatieve sfeer. 
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