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Een Street Art festival deze zomer aan het kanaal !  

 

Brussel, 12 juni 2015 – Meer dan dertig Belgische Street Art-artiesten zullen samenkomen te 

Brussel van 2 tot 10 juli ter gelegenheid van het Internationaal Street Art festival, Kosmopolite Art 

Tour. Zij zullen meer dan 2000 m² gezamenlijke muurschilderingen realiseren langs het kanaal. Het 

K.A.T., een organisatie van het collectief Farm Prod en de vzw Chez Zelle, zullen nadien aanmeren 

in Louvain-La Neuve en Aalst. Brussel is de eerste stad die het festival, met de steun van Karine 

Lalieux, Schepen van Cultuur van de Stad Brussel, ontvangen. Het festival zal ook deel uitmaken 

van Brussel Bad door middel van diverse activiteiten.   

Het Kosmopolite Art Tour (K.A.T.) zal de Brusselse muren langs het kanaal in kleur zetten. De 

Brusselse editie wordt opgedragen aan Belgische artiesten : Oli-B, Denis Meyers, Parole, Steve 

Locatelli, Defo, Dzia, Hell’o Monsters, HMI, Pantone, Propaganza…Een tentoonstelling, een graffiti 

atelier, begeleide bezoeken maar ook muzikale animaties, skateboard, breakdance en projecties 

zullen worden voorgesteld aan de festivalgangers (zal deels plaatsvinden op de site van Brussel Bad). 

De gelegenheid voor het publiek om artiesten te ontmoeten met verschillende schilderkunsten, hun 

werktechnieken en nieuwe vormgevingen de ontdekken. 

« Ik heb Farm Prod vorige zomer gesteund voor de realisatie van de muurschildering Canal Pixel 

People op het Citroëngebouw. Gesterkt door dit succes zijn wij zeer blij om opnieuw samen te werken 

aan een veel groter project. Street Art is een discipline die ik graag steun en ontwikkel op het 

grondgebied van de Stad Brussel aan de zijde van de artiesten. Dit gratis festival in open lucht biedt 

de mogelijk aan de Brusselaars en aan de talrijke bezoekers van Brussel Bad om de wereld van de 

Street Art en zijn talrijke disciplines te ontdekken » onderstreept Karine Lalieux, Schepen van Cultuur.  

Samengesteld door de werkgroepen Mac Crew (Parijs), Farm Prod (Brussel) en Aerosol Bridge Club 

(Amsterdam) in 2009, heeft het festival het doel om internationale uitwisselingen te ontwikkelen 

tussen Street-artiesten, alle disciplines inbegrepen, en de Street Art aan een breed publiek voor te 

stellen. Het festival is uitgenodigd in 3 steden en daarna buiten de Europese grenzen : Rio de Janeiro, 

Sao Paulo, Casablanca of nog Jakarta.  

Het K.A.T. komt terug in België na twee edities in 2010
 
en 2012 tussen Brussel en Louvain-La-Neuve. 

Deze nieuwe editie zal aanmeren in Brussel, in Louvain-La-Neuve (van  31 juli tot  7 augustus) en in 

Aalst (van 18 tot 20 september). Het doel is om dit jaar een ware verbinding te creëren tussen de 

drie gewesten. De gezamenlijke muurschilderingen zullen de tijdens de zomer gerealiseerd worden 

onder het thema « utopie ». Het Brusselse programma eert de Belgische artiesten. Louvain-La-Neuve 

ontvangt internationale artiesten (Isaac Cordal, The Weird, Tyrsa…) en Aalst, de drie Europese 

collectieven die aan de basis liggen van het K.A.T alsook alleen Belgische artiesten.  

 



 

 

Kosmopolite Art Tour - Brussel 

van 2 tot 10 juli  

Inhuldiging op 2 juli om 18 uur, La Vallée 

Gratis 

Langs het kanaal van Brussel 

 

Perscontact  

Kosmopolite Art Tour BELGIUM 

Caroline Vercruysse, 0488/98.70.33 – vercruyssecaro@gmail.com  

Schepenambt van Cultuur van de Stad Brussel  

Audrey Poels, 0485/57.09.98 – audrey.poels@gmail.com 

 


