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VOORWOORD 
Winterpret wordt georganiseerd rond het thema van de ontmoeting. Openheid, 
diversiteit en gevoel voor samenzijn kenmerken namelijk de Belgen in het 
algemeen en de Brusselaars in het bijzonder. Door ontmoetingen maken we 
meer kennis met onszelf en de andere: we komen in contact met culturen, 
geschiedenissen, verschillen, generaties… Winterpret 2019 beklemtoont 
deze wens om onze stad te bekijken met een warm hart.

Van 29 november tot 5 januari is dit niet te missen evenement terug in het 
centrum van Brussel; meteen de garantie voor een gezellig moment met 
delicatessen in de straten van het stadscentrum en voor verwondering op de 
Grote Markt dankzij een gloednieuw klank- en lichtspel en een schitterende 
Kerstboom. 
Ook op het programma: het traditionele reuzenrad, de overdekte schaatsbaan, 
de chalets, de draaimolens en talrijke activiteiten voor groot en klein, zonder 
de artistieke inbreng en verlichting te vergeten die de hoofdstad in een 
unieke sfeer dompelen. Dit jaar is de eregast 55 cm groot om precies te zijn: 
Manneken-Pis viert zijn 400 jaar met tal van feestelijke activiteiten.

De Stad Brussel doet elk jaar steeds meer inspanningen om een evenement 
te creëren dat nog kwalitatiever en evenwichtiger is, voor de inwoners en 
de talrijke bezoekers die van overal komen. Vorig jaar trok dit ondertussen 
onmisbaar geworden evenement meer dan 2,5 miljoen mensen. Een succes 
dat ook de hotels en de handelaars van het centrum met plezier delen gezien 
hun opvallend toenemend aantal klanten. 

Om de magie van Winterpret ook naar de wijken te brengen, houdt het 
mobiele dorp Winter Pop bovendien halt in vier wijken van de stad.  
Elk weekend wordt er gratis animatie aangeboden in samenwerking met 
lokale verenigingen en andere lokale spelers. Woonwagens, lichtslingers, 
vuurkorven, allerlei artiesten, muziek, spelen... Winter Pop brengt voor het 
derde opeenvolgende jaar de magie van Winterpret naar vier wijken van de 
Stad Brussel. 
 
De stad zal vijf weken lang schitteren. Laat ons samenkomen om dit feest 
te vieren! 

Delphine Houba, 
Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote evenementen van de Stad Brussel

www.winterpret.be
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1.  WINTERPRET, ONTMOETINGEN EN 
SAMENZIJN 

Van vrijdag 29 november tot zondag 5 januari omarmt 
de zachte, blije sfeer van Winterpret het hart van Brussel 

en haar bezoekers van overal. 

Feeërieke verlichting, kwalitatieve culturele activiteiten, ludieke 
animatie voor groot en klein, tal van nieuwigheden... en een 
Kerstmarkt die tot de top van Europa behoort met delicatessen 
en originele geschenkideeën. 

De 19e editie viert bovendien de verjaardag van Manneken-Pis, 55 cm groot, 
die dit jaar rimpelloos 400 kaarsjes uitblaast. De enige echte brusseleir 
wordt de eregast van Winterpret!
Groot en klein zullen dus vijf weken lang onvergetelijke momenten van 
samenzijn beleven! 

Winterpret is met zijn 2,9 miljoen bezoekers het niet te missen eindejaarevenement 
in Brussel. Het trekt voor de gelegenheid zijn feestkledij aan en viert op 
topniveau, tussen traditie en vernieuwing.

Een massa nieuwigheden wachten de bezoekers op! De Stad Brussel en de 
organisatoren maken er namelijk een erezaak van om elk jaar nieuwe, 
originele animatie te brengen. Net de combinatie van een feeërieke 
Kerstmarkt en een grote variëteit aan activiteiten maakt dit evenement 
zo uniek: het hoort bij de top van Europa. 

Voor deze 19e editie komt er een hightech koepel op het Muntplein. In 
deze verrassende faciliteit bezegelen audiovisuele voorstellingen en 
films op 360°, concerten en gezinsactiviteiten het huwelijk tussen 
beeld- en geluidskunsten en nieuwe technologieën, wat zorgt voor 
een immersieve ervaring. 

Twee videomappings, op de gevels van de Sint-Katelijnekerk en het casino 
Viage, geven ruimte aan audiovisuele creativiteit en veranderen de gebouwen 
in beeldende kunstwerken.

Er staan ook grote klassiekers op het menu: een prachtig klank- en lichtspel, 
de majestueuze Kerstboom, de levensgrote kribbe op de Grote Markt, de 
schaatsbaan, het reuzenrad, de verlichting in het stadscentrum, de verschillende 

tentoonstellingen, talrijke voorstellingen en fanfares... En de befaamde 
Kerstmarkt met 250 chalets, echte schatkamers met oog- en 

tongstrelende parels.

Voor het derde jaar op rij zullen de rondtrekkende dorpen van Winter 
Pop de feërieke feestsfeer naar 4 Brusselse wijken brengen. 

Kers op de taart, de eregast is dit jaar een echte brusseleir! Wie anders 
dan Manneken-Pis kon deze prestigieuze functie bekleden, net nu hij  
400 winters jong is! 

Winterpret verlicht van 29 november tot 5 januari het centrum van de 
hoofdstad met een aantrekkingskracht die alleen maar blijft stijgen. 

  2.  EEN 400 JAAR JONGE EREGAST! 
Winterpret ontvangt dit jaar een heel speciale eregast! 
De 55 cm grote Manneken-Pis, symbool van het gevoel voor humor en 
onafhankelijkheid van de inwoners, let al sinds 1619 op de hoofdstad. Het is dus 
vanzelfsprekend om hem op het vijf weken durende, populaire evenement uit te 
nodigen om er zijn 400e verjaardag degelijk te vieren. 

De ongelooflijke kleerkast van het ketje van Brussel vertelt ons hoe universeel 
de kindertijd is, vol mogelijkheden, een open boek dat alle kanten uit kan. Daarin 

schuilt ongetwijfeld de geheime reden waarom de Brusselaars 
zo gehecht zijn aan hun manneken en waarom hij zo 

populair is bij bezoekers uit de hele wereld, die 
hem massaal (elke dag meer dan 30.000) komen 
bewonderen, wat van hem de tweede attractie van 

de hoofdstad maakt. Het bewijs dat men niet groot 
van gestalte moet zijn om een groot icoon te zijn!

Het is één van de verhalen die Manneken-Pis ons vertelt. 
Onze eerste burger toont vooral het lot van het Brusselse 
volk, dat van de Spaanse tijd tot de Oostenrijkse, Franse 

en Hollandse tijd zijn autonomie moest behouden en zijn 
weg moest banen in de geschiedenis. 

Brussel, tegenwoordig een gemengde en multiculturele stad, houdt ons dankzij 
ons Manneken-Pis met de duizend-en-één kostuums een spiegel voor van 
kosmopolitisme op stadsniveau. 
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XMAS PARTY @ GRAND-PLACE - special guest : 
Manneken-Pis

Op 19 december zal een Brusselse DJ met internationale faam de 
Grote Markt doen daveren met actuele en tijdloze hits: Daddy K, pionier en 
spilfiguur van de Belgische hip-hop beweging, komt draaien op het prestigieuze 
balkon van het Stadhuis en samen met het publiek zijn 30 jaar loopbaan vieren 
en de 400 jaar van een andere Brusselaar, meer bekend op een andere manier.
De inwoner van Molenbeek is de eerste urban artiest die, vorig jaar in februari, 
bekroond werd met de erkenningsmedaille van de Stad Brussel voor de promotie 
van de hoofdstad in de hele wereld.
Met meerdere successen op zijn actief waaronder de bekende gimmick ‘Vous 
êtes fous!’ verzamelt de artiest internationale titels en mixt hij in clubs wereldwijd. 
Hij presenteert ook de grootste radio-uitzending hip-hop/RNB in België voor 
Radio Contact, de officiële Franstalige partner van deze avond met een 
populaire toets.

MNM zal eveneens deel uitmaken van dit groot feest : een getalenteerde “Start 
to DJ”-winnaar zal net voor Daddy K aan de draaitafels staan om het publiek op 
de Grote Markt in de juiste mood te brengen.

Info: Op donderdag 19.12, van 19.30 tot 21.00 u., Grote Markt.

Een Kerstboom in het zwart-geel-rood 
voor de verjaardag van het ketje van Brussel

Om Manneken-Pis te vieren wordt de boom versierd met de kleuren van de 
Belgische vlag. Naast meer dan 120 kerstballen en een 1,5 km lange slinger 
worden er ook 50 houten figuurtjes van Manneken-Pis en bollen met het ketje 
opgehangen. 

Op zoek naar Manneken-Pis op Winterpret

Van 29 november 2019 tot 5 januari 2020 kunnen bezoekers op zoek gaan naar 
het jongetje, wiens afbeeldingen verstopt zijn op het parcours van Winterpret. 
Daarvoor wordt een grote schattenjacht georganiseerd, beschikbaar via een 
geolocatie-applicatie die spelers van alle leeftijden helpt bij hun zoektocht om 
aanwijzingen te vinden, mysteries op te lossen en voor de grootste doorzetters, 
beloningen in de wacht te slepen met de afbeelding van de bekende mascotte 
van Brussel. Dit ludieke parcours geeft spelers ook de gelegenheid om 
trekpleisters van het centrum van Brussel te (her)ontdekken die soms worden 
miskend door het grote publiek.

Alle details vind je op de site van Winterpret: www.winterpret.be

Teken een kostuum voor de 400 jaar van Manneken-Pis! 

Musea en scholen van Brussel nodigen jonge Brusselaars uit om een nieuw 
kostuum te maken voor het ketje. Elke lagere school van de Stad kan een project 
indienen in de vorm van een tekening of prototype. Ruimte voor verbeelding!
Het gekozen project zal door de officiële naaister worden omgezet in een 
kostuum ‘400 jaar’, dat bij de prestigieuze kleercollectie komt na een plechtigheid 
op 7 mei 2020.
Een tentoonstelling zal ook alle projecten van de scholen tonen.

Herdenkingsmunt ‘400 jaar Manneken-Pis’

De Belgische koninklijke munt en de Nederlandse koninklijke munt hebben  
het nieuwe muntstuk van 2,5 euro uitgebracht om deze vermaarde verjaardag te 
vieren. Ze is verpakt in een gekleurde coincard en is al wettelijk in België.

Het stuk is verkrijgbaar op www.herdenkingsmunten.be.

3.  HET MOOISTE PLEIN TER WERELD 
SPEELT OP TOPNIVEAU

De Kerstboom

Dit jaar schenkt de stad Stavelot een schitterende spar aan de Stad Brussel 
als herdenking aan de solidariteit van deze laatste bij de slag van de Ardennen 
in 1945. Hij komt in het midden van de Grote Markt, wat van deze toplocatie 
één van de vele, niet te missen attracties van Winterpret maakt. Tussen het 
Natuurpark van de Hoge Venen, waartoe de stad behoort, en de hoge vallei van 
de Amblève, die erdoor stroomt, is Stavelot een van de groene gemeenten van 
de Haute Ardenne. Van de oppervlakte van 8500 hectaren is maar liefst 49,7% 
bebost. Goed voor ongeveer acht miljoen bomen! 
 
Het hele bos van Stavelot is PEFC-gecertificeerd(*). De Nordmann-den (Abies 
nordmanniana) die in het hartje van Brussel zal staan, is ongeveer 50 jaar oud 
en heeft zijn opvolging al verzekerd aangezien hij al twee jonge planten heeft 
voortgebracht. Bovendien zal de stad Stavelot, in overeenkomst met de eigenaar 
van het terrein waar de kerstboom groeide, een Nordmann van dezelfde kwaliteit 
planten.  

De boom wordt op 20 november gekapt om de dag nadien in speciaal 
konvooi naar de hoofdstad te worden gebracht, waar hij een plaats krijgt 
naast de traditionele kerststal op ware grootte.
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Om Manneken-Pis te vieren wordt de prachtige conifeer versierd met de kleuren 
van de Belgische vlag. Op zondag 24 november lossen 8 mannen gedurende 
10 uur elkaar af om de spar te versieren met 40 rode lichtjes, 120 bollen met de 
nationale kleuren en een 1,5 km lange schitterende slinger. Er worden ook 50 
kleine Manneken-Pis in gehangen en dat om de 400 jaar van ons favoriete ketje 
te vieren! 
Dit symbool van de eindejaarsfeesten bij uitstek zal trots pronken in het midden 
van het klank- en lichtspel, dat bezoekers kunnen meemaken vanaf 29 november, 
tijdens de inhuldiging van Winterpret, rond 17.30 u.
(*) PEFC is een niet-gouvernementele organisatie die actief is op het vlak van certificatie voor duurzaam 
bosbeheer en waarvan het label garandeert dat de boom afkomstig is van duurzaam beheerde bossen.

Come, be Welcome!, het klank- en lichtspel op de Grote Markt

De gevels van de Grote Markt zijn geklasseerd werelderfgoed van de Unesco 
en worden al jaren permanent verlicht. De groep lichtontwerpers magic monkey 
heeft er, in samenwerking met de Brusselse componist Charles de Moffarts, 
een 360° klank- en lichtspel gecreëerd rond het thema kennismaking en het 
verrijkende van ontmoetingen. Kom samen lachen, dansen en je verwonderen 
in het feeërieke decor van het mooiste plein ter wereld, te meer door een 
hypnotiserend lichtspel en een originele geluidscompositie. 

Met de medewerking van:
Creatie: magic monkey, Daphné Delbeke & Marc Largent
Geluidscompositie Charles & Chris de Moffarts
Lichtoperator: Jimmy Stas

Info: Van 29.11.19 tot 05.01.20, vanaf 17 u., duur: 8 minuten
-   Van zondag tot donderdag : om het uur, laatste show om 22 u. 
-   Op vrijdag en zaterdag : om het half uur, laatste show om 22.30 u. 
-   Op dinsdag 31.12 : laatste show om 18.00 u.

4.  THE DOME, ONTMOETINGEN 
EN EEN ONTDEKKINGSREIS 

 
Vorig jaar stond The Dome voor het eerst in het centrum. Deze immersieve 
hightech faciliteit op 360°, waar kortspeelfilms en diverse voorstellingen werden 
vertoond, kende een groot succes.

Dat heeft de Stad Brussel aangespoord om het avontuur over te doen met de 
bedoeling een heel heterogeen publiek te bereiken dankzij een nog ruimer en 
gevarieerd programma. Het wordt een ontmoetingsplaats waar je heel wat kan 
ontdekken.

Ook hier komt dit thema aan bod door te beklemtonen wat de Brusselaars 
en de Belgen in het algemeen kenmerkt: openheid, diversiteit en gevoel voor 
samenzijn. 
Gezinnen en kinderen, amateurs en professionals van digitale kunsten, 
Brusselse culturele spelers en kunstenaars... Iedereen vindt er zijn gading.

The Dome, bestaande uit twee koepels met een verschillende grootte, komt op 
het Muntplein te staan. 

Een structuur van 14 meter diameter en 8 meter hoog op 150 m2 biedt plaats aan 
nieuwe technologieën waarmee de Belgische en internationale knowhow in de 
kijker wordt gesteld. Het publiek kan er genieten van verschillende immersieve 
voorstellingen, en dit in comfortabele poefs op de grond. Toeschouwers komen 
binnen via een eerste, meer cosy koepel met een gedempt decor van zetels, 
tapijten en planten en waar ze iets warms kunnen drinken na de sessie. 

De programmering van de editie 2019 richt zich tot alle doelgroepen:

kinderen krijgen er educatieve en ludieke tekenfilms over thema’s als milieu, 
dieren, wetenschappen enz., een Sinterklaasfeest, evenals ATELIER 360° 
ontwikkeld door MUS-E(*) in de vorm van initiaties digitale kunsten. 
Er worden ook workshops georganiseerd voor scholen, in samenwerking met 
het European Union Space Programme(**), dankzij het project Copernicus, het 
Europese programma voor aardobservatie. 

Voor jongeren en volwassenen, brengt The Dome immersieve 
documentaires, fictiefilms en auteursfilms.
Het is ook sterk gericht op de samenwerking met verschillende internationale 
festivals. Met een verzorgd programma betoont het eer aan het beste op het 
gebied van 360° technologie in Europa: het Jena Fulldome Festival (Duitsland) 
brengt de winnende films van haar laatste editie en de Berliner Festspiele 
(Duitsland) stelt de samenwerking in de kijker tussen experimentele elektronische 
artiesten en beeldende kunstenaars. 
Op vrijdag- en zaterdagavond komen Brusselse en internationale talenten hun 
kunsten en praktijken tonen in live voorstellingen.

Op momenten dat er geen activiteiten zijn gepland in The Dome, kunnen 
bezoekers bovendien schitterende satellietbeelden van de Aarde bekijken, 
aangeboden door het European Union Space Programme(**). 

Deze unieke ervaring neemt toeschouwers van alle leeftijden mee op een echte 
ontdekkingsreis, van 29 november tot 5 januari. 

Info: The Dome, Muntplein. Toegankelijk voor alle leeftijden.
Het hele programma is binnenkort beschikbaar op de site www.winterpret.be

-   -   -   



P0
12

20
19

P0
13

Prijs
-   Projecties voor kinderen < 12 jaar: 5€ (geen reservering)
-  Projecties (> 12 jaar) en voorstellingen: 10€ (geen reservering)
-  Workshops voor kinderen, initiaties digitale kunsten (8 tot 12 jaar): 12€ 
-   Workshops voor scholen, initiaties digitale kunsten (8 tot 12 jaar): 8€ 

(groepen van 20 kinderen en hun begeleider)
-   Workshops voor scholen Copernicus (8 tot 12 jaar):  

groepen van 25 kinderen en hun begeleider : gratis
Voor de workshops is reservatie verplicht: info@bmeo.be - 02/318.64.70
Alle info op www.winterpret.be
(*) MUS-E is een tweetalig platform waarmee artiesten hun praktijken onder meer binnen het bereik 
van kinderen brengen. Meer info op www.mus-e.be.
(**) Het EU ruimteprogramma zorgt voor oplossingen om globale uitdagingen aan te gaan zoals 
duurzaamheid, klimaatverandering, veiligheid, noodgevallen en mobiliteit. De toonaangevende 
ruimteprogramma’s van de EU (Copernicus, Galileo en Egnos) spelen een sleutelrol in de activiteiten 

van ons dagelijks leven dankzij innovatieve diensten die voldoen aan de behoeften van 
burgers wereldwijd.

5. HET STADS-
CENTRUM VERLICHT

INLIGHT UNITY en de gevel van de Sint-
Katelijnekerk komt tot leven! 

Topattractie op Winterpret: een gloednieuwe videomapping brengt 
de majestueuze bouwstijl van de gevel van de Sint-Katelijnekerk in een 

totaal ander licht. 
De dynamische, kleurrijke, grafische en originele vertoning speelt deze editie 

met de cirkel, symbool van eenheid en van de levenscyclus, zonder begin en 
zonder einde, constant in verandering. Het vertrekpunt bij uitstek om De Ontmoeting 

te vieren. De vorm ervan wordt gebruikt in de meeste tradities en nodigt uit om 
kennis te maken met verschillende beschavingen, culturen en geschiedenissen.  

Deze videomapping werd ontwikkeld en gerealiseerd door Milosh Luczynski, 
beeldend en intermediakunstenaar, light-artist, ontwerper van monumentale 
multimedia-installaties. Hij is beeldend kunstenaar van opleiding en boetseert 
creaties als zijnde aparte beeldende werken, echte levende fresco’s. Als 
pionier van VJing in Europa in de jaren 1990 werkte hij aan de zijde van tal 
van hedendaagse elektronische muzikanten. Zijn werken worden al meer dan 
twintig jaar wereldwijd uitgevoerd: het Palais de Tokyo in Parijs, The Museum 
of Contemporary Art in Chicago, Kunsthause Baselland in Bazel, het Museum 
van moderne kunst in Warschau, alsook talrijke Lichtfestivals (Lyon, Singapore, 
Gent, Cascais, Skopje, Shenzen…)

Met de medewerking van: Concept en realisatie: Milosh Luczynski 
Motion design: Jean Baptiste Boiteux - Matthieu Foulet 
Muziek: A Man Called Adam // Creative producer: Luz Mando
Info videomapping INLIGHT UNITY: Vanaf 17 u., om het half uur
- van zondag tot donderdag, laatste mapping om 22 u. ;
- op vrijdag en zaterdag, laatste mapping om 22.30 u. ;
- op 24 en 31.12, laatste mapping om 18 u. 

Lichtshow op de gevel van het Grand Casino Brussels Viage

Op de Anspachlaan komt de gevel van het Grand Casino Brussels Viage tot leven 
dankzij de expertise van Loom Prod. Deze studio uit Rijsel is een doorwinterde 
producent van videomappings en brengt In My Opinion, een sprankelende, 
levendige en kleurrijke ervaring. Dit op maat gemaakte werk breekt het gebouw 
van het Grand Casino Brussels Viage af en bouwt het dan weer op. 
Zo belicht het de bouwstijl ervan dankzij de betovering van het 
manuscript en 3D effecten. 

Het bewijs dat alles kan in het Grand Casino 
Brussels Viage! Dit complex in het centrum 
van Brussel biedt bezoekers een modern 
kader van meer dan 14.500 m² en een 
feestelijke, ontspannen sfeer. 

De tradities worden nageleefd, maar ook gekruid 
met een vleugje glamour en verrassing: naast het casino 
zijn er concerten, voorstellingen, heerlijke gerechten en bars ter 
beschikking van het publiek. Dit jaar nog brengt het Grand Casino 
Brussels Viage The Great Gatsby, een voorstelling die toeschouwers 
onderdompelt in de magie van de dolle jaren. Deze show, ideaal voor het 
eindejaar, kan ook worden gecombineerd met een diner en een DJ set om een 
unieke avond af te sluiten. 

Met de medewerking van: C - Loom Prod, société coopérative d’intérêt collectif 
(SCIC) verbonden aan Video Mapping European Center dat talrijke talenten 
groepeert en artistieke, technische, logistieke competenties qua productie en 
beheer bundelt.
Info videomapping In My Opinion: vanaf 17 u., om het half uur 
- van zondag tot donderdag, laatste mapping om 22 u. ;
- op vrijdag en zaterdag, laatste mapping om 22.30 u. ;
- op 24 en 31.12, laatste mapping om 18 u. 

Info en tickets The Great Gatsby: www.viage.be
Van 2 november tot 21 december, van donderdag tot zaterdag
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6. BRUSSELS BY LIGHTS
De Stad Brussel doet er elk jaar alles aan om de 

belangrijkste wijken van het centrum van de hoofdstad 
in de winterperiode te doen stralen dankzij de verlichting. 

Zo bevestigt ze inzet voor dit project, opgestart in 2014. 

Bij deze 7e editie veranderen de Commerces en lumière 
van naam: ze worden Brussels By Lights. Dit project breidt 
steeds meer uit en omvat dit jaar 131 straten en winkelstraten, 

waaronder 9 nieuwe. 

In 2019 komt de wijk De Wand in Laken in de kijker te staan. Ze krijgt een nieuw 
verlichtingsproject en een complete vernieuwing van het elektriciteitsnetwerk 
(met 28 nieuwe kabels). Verschillende straten, waaronder de bekende de 
Wandstraat, worden versierd met een gloednieuw en dynamisch motief. De 
bomen van de Wannekouterlaan worden ook versierd met hanglantaarns. 

Het stadscentrum wordt ook niet vergeten. Naast het verderzetten van  
de programma’s die aangevat werden in 2018, zoals de verlenging van 
de verlichting van de Zuidstraat en de Hoogstraat, is de Stad ingegaan 
op de vraag van nieuwe wijken zoals het Bloemenhofplein, 
waar een 6 meter hoge ster in 3D komt. Het elektriciteitsnetwerk 
van de Sint-Jacobwijk werd ook vernieuwd, een project waarbij  
14 straten betrokken zijn en dat wordt afgesloten na negen maanden 
werkzaamheden. Het De Brouckèreplein krijgt ook een blikvanger in 
de vorm van een 4m50 hoge Kerstbal met glinsterende kleuren. De 
gelegenheid om een selfie te nemen in het magische kader van de 
35 fonkelende bogen die de lanen van het centrum opsieren. 

Submergence, een immersief lichtspel

Brussels By Lights huldigt het winterseizoen 2019 in met een immersief lichtspel 
dat de trappen van de Kunstberg kleurt: Submergence. Het is ontworpen door het 
Engelse bedrijf Squidsoup en het komt naar Brussel na een denderend succes 
in Londen en in Dubai. Bezoekers worden op het ritme van omhullende muziek 
ondergedompeld in een oceaan van hanglichten. In deze tijdloze ruimte zal het 
lichtspel versmelten met alle menselijke warmte. Een sublieme mengeling van 
geluid, kleuren en intensiteit biedt je twaalf minuten lang een bijna kosmische 
ervaring die je niet mag missen! 
Info: van woensdag 27.11 tot zondag 05.01, van 11 tot 01.00 u.. Gratis toegang.
Afspraak op 27.11 om 18.30 u. voor de inhuldiging van Brussels By Lights - 
Dynastiepaleis, Kunstberg.
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7. WINTER POP : EEN MOBIEL DORP 
BRENGT HET FEEST NAAR VIER WIJKEN
De Stad Brussel wil de evenementen decentraliseren om het stadscentrum meer 
bewoonbaar te houden en om feestelijke activiteiten te bieden aan inwoners van 
andere wijken. Dit gebeurt al enkele jaren met Winter Pop en vorige zomer met 
Hello Summer.

Ter gelegenheid van Winterpret brengen kleine, gezellige woonwagens van 
Winter Pop de magie van de feesten naar het grote publiek. 

Dit mobiel dorp kent overal waar het neerstrijkt een groot succes en dit sinds 
de eerste editie in 2017. 

Dit jaar komt het gedurende vier opeenvolgende weekends naar het 
Ambiorixsquare, de Marollen, Neder-Over-Heembeek en Laken.

In samenwerking met lokale verenigingen wordt een 
massa ludieke en creatieve animaties voor groot en 

klein georganiseerd: workshops, voorstellingen, 
initiaties, videomappings, concerten, fanfares, dansen, 
draaimolens, koren, tekenfilms, sprookjes, feestelijke 

stoeten… Bovendien kan je er iets eten, soms in 
samenwerking met de handelaars van de wijken.

Op sommige plaatsen met een opmerkelijke architectuur 
worden ook rondleidingen georganiseerd.

Het dorp Winter Pop brengt de sfeer van Winterpret naar het 
hart van de wijken van de Stad Brussel.

Infos 
-  Alle vrijdagen en zaterdagen: van 15 tot 21 u.
-  Alle zondagen: van 14 tot 19u.
 
-  Ambiorixsquare: 29 en 30.11 en 1.12;
-  Kapellemarkt, in de Marollen: 6, 7 en 8.12:
-  Peter Benoitplein, in Neder-Over-Heembeek: 13, 14 en 15.12;
-  Willemsplein, in Laken: 20, 21, 22.12. 
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8. CULTUURGENOEGENS
Winterpret is ook de gelegenheid om in te gaan op het cultureel aanbod in 
het stadscentrum.

Museum van de Stad Brussel – Huis van de Koning

Zaal Manneken-Pis – permanente tentoonstelling

Een zaal in het Stadsmuseum is gewijd aan de bekende fontein waar Manneken-
Pis troont en aan zijn bewogen geschiedenis. De geschiedenis wordt er gebracht, 
van de 15e eeuw tot heden, van dit monument op de hoek van de Stoofstraat 
en de Eikstraat en een must voor alle nieuwsgierigen. De eeuwenlange rage 
rond het ketje van Brussel wordt er ook onthuld, met uitleg over het complexe 
verschijnsel dat tot op heden nog altijd iets geheimzinnigs heeft bewaard.

Tentoonstelling The Grand-Place to be 
van 04.10.2019 tot 05.01.2020

De tentoonstelling The Grand-Place to be legt alle geheimen bloot van deze 
iconische plek van de architectuur en van het Brusselse leven, geklasseerd als 
UNESCO-erfgoed. Het originele, vijf meter hoge standbeeld van Sint-Michiel, 
voor de gelegenheid speciaal verplaatst, leidt de bezoeker langs zeldzame 
en ongeziene stukken. Schilderijen, voorwerpen en foto’s illustreren de 
bewogen geschiedenis, de verschillende functies en toepassingen, alsook de 
verbouwingen van het plein van de 12e eeuw tot op heden. De restauratiewerken 
worden voor het eerst getoond aan het publiek. Een echte kijk achter de schermen 

van het mooiste plein ter wereld!  

Info: Museum van de Stad Brussel – Huis van de Koning:
Van dinsdag tot zondag van 10 tot 17 u., 
Gesloten op maandag, op 25.12 en op 01.01.
www.museedelavilledebruxelles.brussels

De kleren van Manneken-Pis

Manneken-Pis, wiens originele standbeeld bewaard wordt in het Museum van 
de Stad Brussel, viert dit jaar zijn 400 jaar. Het gaat ongetwijfeld om de grootste 
ster van Brussel! Hij heeft meer dan 1000 kostuums en er komen regelmatig 
nieuwe kleren bij deze al ongelooflijke collectie. Het is het enige standbeeld ter 
wereld met een dergelijke kleerkast en dat meer dan 170 dagen per jaar wordt 
aangekleed. Het museum over hem toont bijna 150 buitengewone kostuums uit 
de hele wereld, ingedeeld in verschillende thema’s. 

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

Deze winter maakt CENTRALE diverse afspraken: :

CENTRALE for contemporary art. Roger Ballen, ‘The Theatre of 
the Ballenesque ‘ // Ronny Delrue, ‘Correspondances ‘

CENTRALE biedt een ongeziene dialoog tussen twee artiesten, twee originele 
werken.
Roger Ballen, een van de belangrijkste Amerikaanse fotografen van zijn 
generatie, al meer dan dertig jaar gevestigd in Zuid-Afrika, dompelt ons onder in 
zijn aparte wereld, die hij The Theatre of the Ballenesque noemt.
Ronny Delrue, Belgisch beeldend kunstenaar, tekenaar en beeldhouwer, 
brengt zijn persoonlijke werken: Correspondances, het resultaat van creatieve 
uitwisselingen met artiesten uit de hele wereld, waaronder Roger Ballen.
Via foto’s, video’s, installaties en tekeningen onthult deze dialoog de specifieke 
kenmerken en verwantschappen van beide artiesten: het onbewuste aftasten via 
de creatie. Deze twee projecten gaan gepaard met een bijzondere samenwerking 
met grote Belgische instellingen: de Ancienne Belgique (Brussel), die zijn 40 
jaar viert in 2019 en het S.M.A.K. (Gent).
Info: van 14.11.2019 tot 14.03.2020
CENTRALE for contemporary art, Sint-Katelijneplein 44 - 1000 Brussel
Geopend van woensdag tot zondag, van 10.30 tot 18 u. Gesloten op 25.12 
en op 01.01. LA CENTRALE - www.centrale.brussels

CENTRALE.box. Mathieu Harel Vivier, ‘Prendre coutume’.

De Franse artiest (winnaar Watch this Space, Biennale de l’art 
contemporain du réseau 50° Nord, France-Belgique) heeft 
belangstelling voor Nieuw-Caledonië. Door de ligging in de 
Koraalzee en in de Zuidelijke Stille Oceaan, door de mijnuitbating, 
maar ook door de culturele smeltkroes en tradities is het hele 
Caledonische grondgebied georganiseerd rond stromen die tal 
van activiteiten beïnvloeden en die een apart landschap vormen. De 
artiest wil gebruiken uit de kanak-traditie verplaatsen naar hoe beelden in 
de tentoonstellingsruimte te gebruiken. Foto’s, beeldhouwwerken, geluids- en 
beeldopnames worden gebracht in de CENTRALE.box (ook in Espace 36 te 
Saint-Omer en in samenwerking met het Centre Régional Photographique te 
Douchy-les-Mines).

Info: van 14.11.2019 tot 12.01.2020
CENTRALE.box, Sint-Katelijneplein 44 - 1000 Brussel
Geopend van woensdag tot zondag, van 10.30 tot 18 u. 
Gesloten op 25.12 en op 01.01
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CENTRALE.lab. Doris Boerman, ‘Skin’

Haar ervaring binnen verschillende disciplines (dans, design) wekte bij Doris 
Boerman (geboren in Arnhem, Nederland, in 1988) de interesse voor allerhande 
vormen en modellen van presentatie en representatie. Werken in verschillende 
contexten en de presentatieruimte betrekken bij het concept, zijn nieuwe 
belangrijke aspecten van haar artistieke aanpak. De kunstenares is gefascineerd 
door de dualiteit tussen gemaakt en authentiek, privé en openbaar, autonome 
kunst en toegepast design. Vorig jaar legde Doris Boerman zich toe op de 
overlappende aspecten tussen de persoon als presentatiemodel van zichzelf en 
de tentoonstellingsruimte als presentatiemodel van de kunst. De overlapping van 
materiële aspecten, bijvoorbeeld van kledij en verf, van decoratieve aspecten 
zoals juwelen of lijsten en het vergelijken van de tentoonstellingsmuur met de 

huid van een persoon, behoren tot haar visuele woordenschat. Sinds kort 
integreert ze performance in haar werk met als doel performers en het 

getoonde werk te verbinden.

Info: van 14.11.2019 tot 12.01.2020
CENTRALE.lab, Sint-Katelijneplein 16 - 1000 Brussel

Geopend van woensdag tot zondag: van 10.30 tot 13 u. 
en van 13.30 tot 18 u. Gesloten op 25.12 en op 01.01.

Mode - en Kantmuseum – ‘Beautiful Lace & Carine Gilson’

De stukken van het Huis Carine Gilson, gedragen door bekende actrices en 
gefotografeerd door de top, combineren knowhow en moderne inbreng. Haar 
handtekening: inleg van kant. In deze nieuwe tentoonstelling, één van de eerste 
in zijn soort, onthult de Brusselse ontwerpster wat haar inspireert; ze vertelt over 
haar samenwerkingen en put uit de reserves van het museum om Brusselse 
kant te maken, met name in de lingerie. Een verrassende ontmoeting tussen 200 
jaar kantgeschiedenis en 30 jaar creatie couturelingerie… van kant!!

Info: tot 19.04.2020 - Violetstraat 12 – 1000 Brussel
Van dinsdag tot zondag van 10 tot 17 u. 
Gesloten op maandag, op 25.12 en op 01.01 
www.museemodeetdentelle.brussels

‘Sois Belge et Tais-Toi!’, een voorstelling die je goed doet! 

Voor het 22e opeenvolgende jaar toont Sois Belge et Tais-Toi! het komische 
potentieel van een vaak surrealistisch land. Het resultaat is vaak absurd, vaak 
pikant, maar altijd gek en relevant. Ze lachen met alles en iedereen.
De voorstelling vindt plaats vlakbij de Grote Markt, in de prestigieuze zaal  

La Madeleine, van 30 november tot 21 december en op oudejaarsavond. 

Dankzij een partnership met enkele befaamde restaurants 
van het stadscentrum, kunnen toeschouwers er voor of na 
de voorstelling eten. Ook een VIP formule met walking dinner is 
mogelijk.

Info: Vanaf 30.11 in Brussel 
(La Madeleine, Duquesnoystraat 14 – 1000 Brussel) 
en overal in België tot 01.04.2020. 
www.soisbelge.be

Brussels Craft Days

Op deze Brusselse iconische plaats, zijnde de Sint-Gorikshallen, stelt een 
dertigtal studenten en oud-studenten van het Institut Jeanne Toussaint (Campus 
Arts & Métiers) hun werken lederwaren, juwelenontwerp en confectie tentoon. 
Bezoekers kunnen kennismaken met de wereld van de Brusselse ontwerpers 
van morgen en de lokale ambachten promoten door een uniek Kerstgeschenk 
te geven.

Info: van 13 tot 29.12, van 14 tot 20 u. (gesloten op 25.12)
Sint-Gorikshallen, Sint-Goriksplein 1 – 1000 Brussel
Vernissage op donderdag 12.12 vanaf 19 u.
Gratis toegang 

19e Brussels Mediterraan Filmfestival

Het Brussels Mediterraan Filmfestival is een van de culturele evenementen 
die van onze hoofdstad een open, kleurrijke en verdraagzame stad 
maken.
Het vindt al jarenlang plaats in de Kruidtuin, maar heeft een 
nieuwe stek om haar 30 jaar te vieren. Van 29 november tot 
7 december neemt Cinemamed namelijk de zalen in van 
Cinema Palace. In dit centrum van de auteursfilm wordt 
een unieke selectie aangeboden van fictie en documentaires, 
kort- en langspeelfilms, afkomstig uit landen van het Middellandse 
Zeegebied. Het Festival is een plaats voor contacten, diversiteit en 
uitwisseling van ideeën; het biedt ook tal van debatten en ontmoetingen, 
feestelijke avonden, concerten en gratis workshops en bovendien een markt om 
te proeven van het Mediterrane Zeegebied.

Info: van 29.11 tot 7.12.2019, Cinéma Palace, 
Cinéma Aventure en Bozar 
www.cinemamed.be
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9. TOPPERS
Feestelijke INHULDIGING, vrijdag 29 november vanaf 17.30 u.

De Lampadophores brengen een sierlijk stadsballet dat de straten van het 
stadscentrum verlicht tijdens de inhuldigingsvoorstelling van Winterpret, van de 
Grote Markt tot het reuzenrad.
Als een droom die vervliegt eens ze voorbij zijn, nemen acht lumineuze en 
briljante marionetten met verschillende gestaltes, vormen en persoonlijkheden 
de bezoekers mee naar hun wondere wereld van zang, dans en gezegdes van 
de wijde wereld. Drie pirouettes, een refrein... bezoekers geraken in de ban van 
hun lichtcirkel. Waar het zacht is: een ideaal begin van vijf magische weken. 

Op vrijdag 29 november, afspraak op de Grote Markt vanaf 17.30 u.
Voorstelling gecreëerd door Picto Facto.

Het Leffepaviljoen, verplichte halte op de Kerstmarkt!

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!

Wereldaidsdag - zaterdag 30.11.2019

Het preventieplatform AIDS en partners zetten zich nogmaals in ter gelegenheid 
van de Wereldaidsdag. 
Op zaterdag 30 november vanaf 14 u. worden er rode linten en condooms 
uitgedeeld. Het is namelijk belangrijk eraan te herinneren dat de strijd tegen 
het HIV/Aidsvirus meer dan ooit actueel is: in België krijgen dagelijks bijna drie 
mensen te horen dat ze seropositief zijn. 
Bovendien organiseert de vereniging een feestelijk evenement op de 
Kiekenmarkt van 14.00 tot 20.00 u.: Braziliaanse percussie, jongleren, bowling 
tegen SOI in het reuzencondoom, profielfoto’s, gratis opsporen HIV… en een 
DJ set van Liam Summers om 18.00 u. ! 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 of 
op Facebook en Instagram om een foto te posten (al dan niet anoniem). Ieders 
deelname telt voor meer steun aan mensen die met het HIV-virus leven! 

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, 2 weekends: zaterdag 07.12, van 11u tot 21u en zondag
08.12, van 11 tot 18 u. alsook op zaterdag 14.12 (zelfde uren als de twee dagen)
Make-A-Wish Belgium South 02/420.22.24 — bureau@makeawishsud.be

10. …EN NOG MEER FEESTELIJKE 
AFSPRAKEN!
Winter Vox, zang in de stad

Voor de vierde opeenvolgende keer al vertolken koren de ziel van Kerstmis in 
het hart van de stad! Dit jaar bundelen Bozar Singing Brussels en À Cœur Joie hun 
krachten op Winterpret om stem te geven aan het project ‘Winter Vox’. Professionals 
en amateurs vertolken de tradities van Christmas Carols, Gospel, sacrale liederen 
en Pop, op het ritme van drie groepen per dag. Een veelbelovend en gevarieerd 
programma. Mooie momenten van ontmoeting en samenzijn in het vooruitzicht!

Info: Alle zaterdagen en zondagen van 15.30 tot 19.00 u. aan de zogenaamde 
Zwarte toren, achter de Sint-Katelijnekerk.

Lichtstoeten en straatartiesten

Er zijn twee schitterende lichtparades gepland in de straten van het stadscentrum. Deze 
lichtstoeten bieden een bijzonder en poëtisch intermezzo aan verwonderde bezoekers 
die de weelde van de Kerstmarkt komen ontdekken. Er zijn ook straatartiesten van de 
partij op het parcours van Winterpret. Gekke komieken, soms gewapend met ongewone 
middelen of een rare schrijfmachine om lichtgevende teksten op de grond te schrijven, 
voor heel even: magische momenten voor groot en klein.
Programma
-   30.11: Nyx, door HH Productiesstraatartiesten van 17.30 tot 20.30 u.
-   14.12: Les Vérificateurs de Noël, Cie Créalid straatartiesten van 14.00 tot 18.00 u.
-   21.12: L’Attribut des Oiseaux Rares, Quartier de Nuitstoet vanaf 19.00 u.
-   28.12: Night colors, door Teatro Pavana – stoet vanaf 19.00 u.
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Feestelijke fanfares

Tien populaire, intergenerationele en leuke fanfares komen Winterpret 
inkleuren. Soms virtuoos, altijd vrolijk: opwindende ritmes volgen elkaar 
op dankzij een mix van instrumenten in een wervelwind van noten voor een 
moment van ontmoetingen en feest, tot grote vreugde van de voorbijgangers. 

… en de Fanfare van Bel RTL

Onze trouwe partner Bel RTL weet hoe hij het publiek het beste aanspreekt !  
Zijn fanfare, bestaande uit een vijftiental muzikanten volledig in het rood gekleed 
zal op het evenement rondtrekken op 27 december. 
Info: 
-   op donderdagen en vrijdagen van 05.12 tot 03.01, van 18.00 tot 20.00 u.
-   de fanfare van Bel RTL : op vrijdag 27.12 van 20 tot 22 u.

De welwillendheidsmachine

Dit jaar zullen bezoekers, met samenwerking van van het Quartier des 
Spectacles van Montréal, hun aanleg tot welwillendheid kunnen meten!  
Om afwijkend gedrag te voorkomen, onderzoeken en bestuderen onze 
gemeenschappen ons voortdurend. Maar wat zou er gebeuren als de algoritmes 
van de controlesystemen onze bereidheid tot goedheid zouden meten? Dat 
is de vraag die Ensemble Ensemble, een collectief van multidisciplinaire 
kunstenaars, zich stelt. Door zich te laten scannen door de enorme camera krijgt 
de toeschouwer een persoonlijke voorspelling van zijn altruïstische handelingen.
Een vrolijke uitnodiging om het gangbare wantrouwen te verwerpen! 
Credits: Creatie en productie: Ensemble Ensemble // Geluidsontwerp: DJ Mini 
Grafisch ontwerp : TagTeam. Een coproductie van het Office national du film 
du Canada en het Partenariat du Quartier des spectacles.

Brussels Vintage Market - Xmas edition

De Brussels Vintage Market, ondertussen een traditie, maakt in december twee 
afspraken in de prachtige Sint-Gorikshallen: 
•  Op zondag 1 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 8 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 12 tot 19 u. - gratis toegang
www.brusselsvintagemarket.be

Zumba Flash Mob Party

Leerlingen van de groep Zumba Gold van de seniorendienst van de Stad Brussel 
organiseren elk jaar, de zaterdag voor Kerstmis en begeleid door hun leerkracht 
Jacques Husdens, een flash mob zodat het publiek kennis kan maken met deze 
discipline in een buitengewoon kader en in een goede stemming. Zumba Gold is 
een leuke discipline die zorgt voor een vrolijke en feestelijke sfeer, toegankelijk voor 
iedereen en vooral voor bejaarden. Dit jaar wordt een uur lang een giga Kerstzumba 
gehouden op het Europakruispunt, met een uitnodiging voor het publiek van alle 
leeftijden om mee te doen met de dansers voor deze fantastische remedie tegen 
een depressief gevoel en eenzaamheid. Amusement gegarandeerd!

Info: zaterdag 21.12 om 14.30 u., Europakruispunt. Geen inschrijvingen.
www.facebook.com/jacques.husdens

11. FEEËRIEKE ATTRACTIES
De schaatsbaan

Een nieuw decor voor de schaatsbaan! Inderdaad, de meest sportieve attractie 
van Winterpret vind je op het De Brouckèreplein. Voor meer comfort komt er 
een transparant dak boven de piste met een oppervlakte van 800m², groter dan 
de vorige jaren. Schaatsers worden begeleid door competente animatoren en 
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 of begeleiders hebben toegang tot een 
terras om de eerste stappen van hun kinderen te zien, of ze kunnen zonder 
schaatsen op het ijs als hun hulp nodig is. Reserveren is niet nodig, behalve 
voor scholen (zie info).
De schaatsbaan is ook toegankelijk voor rolstoelen met begeleider, op het ijs en 
daarbuiten. 

Info: van 29.11 tot 05.01
- Alle dagen van 12.00 tot 22.00 u. (laatste toegang om 21.00 u.)
- 24 en 31.12: 12.00 tot 18.00 u. (laatste toegang om 17.00 u.)
- 25.12 en 01.01: 12.00 tot 22.00 u. (laatste toegang om 21.00 u.)
-  Tarieven (huur van schaatsen inbegrepen): volwassenen 9€ / 12 > 17 

jaar 7€ / < 12 jaar 5€ (afgeraden aan kinderen onder de 6 jaar).
Reserveren kan vanaf nu, uitsluitend voor de periode van 16 tot 20 
december van 12 tot 17 u.: info@bmeo.be, 02/318 64 70.02/318 64 70.
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De organisatoren stellen voor om de piekuren te vermijden en eerder te komen 
op maandag, dinsdag en donderdag van 12 tot 17 u.

Het reuzenrad

Het reuzenrad biedt een ongeëvenaard zicht op Brussel en het bruisende 
stadscentrum: één van de niet te missen attracties van Winterpret. 
De 42 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 8€ / onder de 12 jaar 5€

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€

Ice Monster

Wereldwijd zijn er maar zeven exemplaren 
van en in Europa slechts één: op Winterpret! 

De 45 meter lange dinosaurus is ontworpen door 
een Amerikaans bedrijf (Le Seigneur des Anneaux, 

Harry Potter enz.) en heeft een geweldige eetlust; hij 
verorbert klein en groot tijdens zijn bliksemse tocht met speciale 

effecten. Rillingen gegarandeerd!

Tarief: 4€

12. EEN SFEERVOLLE KERSTMARKT
De Kerstmarkt van Winterpret in het centrum van Brussel, één van de toppers in 
Europa, 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. Tegen de avond 
toont deze ontmoetingsplaats zijn feeëriek gezicht: lichtjes, kleurrijke 
versieringen en de warme sfeer dragen bij tot unieke momenten 
samen. 

De Beurs

Als je van de Grote Markt komt, tref je de 
eerste chalets van de Kerstmarkt achter en 
in de Beursstraat, die uitpakken met allerlei 
lekkernijen en geschenkartikelen.
Belgische ambachtslui, met onder meer de trouwste 
deelnemers aan de Kerstmarkt, hebben er enkele kraampjes. 

Het Muntplein

Het Muntplein, ondertussen één van de favoriete plaatsen van de bezoekers, 
wordt gemoderniseerd om plaats te maken voor The Dome. De hightech 
faciliteit op 360° biedt nieuwe technologieën en verschillende immersieve 
voorstellingen voor een heel heterogeen publiek.
De brede en gevarieerde programmering maakt van het Muntplein een trefpunt, 
waar bezoekers ook een pakje frieten of een lekker, warm drankje kunnen 
versieren. Bovendien wordt er een uniek Kerstdecor van 50m² gemaakt door 
onze specialist. 

Het De Brouckèreplein

Maak dit jaar kennis met enkele veranderingen, zoals een gloednieuwe ruimte 
die de perfecte link vormt tussen het Muntplein en de Vismet: De Brouckèreplein. 
Ze werd onlangs ingericht tot voetgangerszone en biedt nu plaats aan de 
schaatsbaan, tal van chalets en zes overdekte terrassen om een gezellig dorp 
op te been te brengen. 

In de onmiddellijke nabijheid, tegenover het bpost kantoor aan het begin van 
de Anspachlaan, staan tal van ambachtenkraampjes waar je het water in de 
mond krijgt van de delicatessen en geschenkartikelen, alsook overdekte en 
verwarmde terrassen. 
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geledigd. Brussels Major Events, organisator van het evenement, 
voorziet een team om het afval van de handelaars van de chalets 
naar de daartoe ingerichte zones te brengen. De activiteitenzone 
wordt elke dag schoongemaakt door gemechaniseerde ploegen.
De zones van de Grote Markt, Beurs, de Brouckère en Vismet worden gelijktijdig 
schoongemaakt, vanaf 6.30 u.

Zodra de site schoongemaakt is en de chalets open zijn, nemen teams te 
voet 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 20.00 u. In het weekend staan 
de schoonmaakploegen paraat tot 22.00 u.

13. 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 11e 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. Deze cocon, vlakbij de Zwarte Toren, 
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 - christel.demeyer@brucity.be
Op zaterdagen en zondagen van 30.11 tot 22.12.

Programma

-   Inhuldiging: zaterdag 30.11 en zondag 1.12 : 0-3 jaar - 14.00-15.00 u. en 
16.00-17.00 u. : Raconte-moi…. Chat door Marianne Gielen

-   Zaterdag 7 en zondag 8 december: 18 maanden -3 jaar 
14.30-15.30 u. en 16.00-17.00 u. : Bap, door het gezelschap La Mattina

-   Zaterdag 14 en zondag 15 december: 0-3 jaar 
14.00-15.00 u. en 16.00-17.00 u. : ‘Caban’ door theater De Spiegel  

-   Zaterdag 14 december: 2,5-6 jaar @la Montagne Magique (Broekstraat 57, 
1000 Brussel) - 15.00 u. : Qui vive!, van Zététique Théâtre

-    Zaterdag 21 en zondag 22 december: 18 maanden -3 jaar  
14.30-15.30 u. en 16.00-17.00 u. : Seuil, door Thomas en Elise 

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.
Deze sfeervolle hoek biedt ook plaats aan enkele Mongoolse 
handelaars, die hun culinaire specialiteiten en artisanale producties 
bekend maken in een prachtige yurt.

Op dit mooie plein komt een podium in de vorm van een iglo, waar 
zangkoren de magie van de plek nog zullen vergroten met hun liederen.

Een Kwaliteitslabel

Al vijf jaar is er een kwaliteitslabel voor ambachtslui-producenten die op 
Winterpret hun knowhow en passie brengen met hun mooiste realisaties. Het 
is ondertussen een herkenningspunt geworden en dit jaar gaat het naar een 
dertigtal deelnemers.

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

Herbruikbare bekers

De Stad Brussel en de organisatoren maken duidelijk hun wens kenbaar om 
het volume afval, veroorzaakt door de georganiseerde evenementen, te 
verminderen en zo de netheid in het algemeen te verbeteren.
Al drie jaar is een systeem van herbruikbare bekers van kracht op Winterpret: 
wijnglazen, champagnefluiten en andere recipiënten worden vervangen door 
herbruikbare bekers. Voor elke beker wordt een waarborg van 1€ gevraagd. 
Met deze aanpak kan ongeveer twee ton afval worden bespaard. 

Netheid, een grote uitdaging voor de Stad Brussel en de 
organisatoren

Er zijn containers voorzien op het Muntplein, langs de Beurs en op 
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 
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Baby Corner

Een warm plekje zal eveneens beschikbaar zijn op het De 
Brouckèreplein 4 (het gebouw dat deze zomer als Maison 
du Tour fungeerde), uitgerust met al het nodige om baby’s te 
verversen en melk of een maaltijd in alle rust op te warmen. 

Info: De Brouckèreplein 4 – 1000 Brussel
Elke dag van 12u tot 22 u.

Nog meer activiteiten voor kinderen

Het kleine podium aan de Zwarte Toren, vlakbij de Antenne van het Jonge 
Kind, wordt het toneel van diverse voorstellingen voor kinderen. 
Meer informatie volgt binnenkort.

Een megafeest in The Dome voor de komst van Sinterklaas! 

In The Dome zelf wordt een onvergetelijk feest gegeven voor alle kinderen!
Aan de vooravond van Sinterklaas kunnen kinderen uit hun dak gaan dankzij 
een DJ en ludieke animatie, met de buitengewone deelname van de Grote Sint.

Info: woensdag 4.12 van 14.00 tot 18.00 u. – The Dome, Muntplein
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14. MOBILITEIT
Om tijdens Winterpret naar het stadscentrum te komen raadt de 
Stad Brussel ten zeerste het gebruik van metro en trams, trein en fiets 
aan. Overdekte en beveiligde parkeerplaatsen zijn beschikbaar in de 
metrostations Beurs en De Brouckère.  

Alle info vind je op www.cycloparking.brussels.
Fietsen, steps of scooters huren kan via de diverse sites of app’s Villo!,  
Blue Bike, Swapfiets, Billy, Jump, Lime, Dott, Scooty, Poppy, Felyx… waarmee 
het mogelijk is te parkeren in de nabijheid van de Kerstmarkt (niet op de markt). 

De MIVB vraagt om het liefst metro’s 1 en 5 (stations Sint-Katelijne, De Brouckère, 
Centraal station) en trams 3 en 4 (stations Beurs, De Brouckère) te nemen.
Daarvoor zijn de site www.stib-mivb.be en de nieuwe app beschikbaar.

Vanaf 15.12 biedt de NMBS een nieuwe, voordelige formule. Meer info volgt 
half november. Tegen dan wordt een weekendbiljet aangeboden: je krijgt een 
korting van 50% op de prijs van het Standaardbiljet voor een heen/terugrit per 
trein. Info op www.belgiantrain.be/fr/tickets-and-railcards/weekend-ticket

Heb je toch een wagen nodig hebt om naar Winterpret te komen? Dan is het 
aangeraden te parkeren in de omgeving; info over deze parkeerplaatsen staat 
op de site www.parkandride.brussels.
De beschikbare parkeerplaatsen in het centrum van Brussel komen op de sites 
www.bruxelles.be/parkings en www.parking.brussels.
 
Om je vlotter te verplaatsen in het stadscentrum zal er ook een interactief plan 
beschikbaar zijn op www.plaisirsdhiver.com/mobilité.
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Extra aandacht voor personen met beperkte mobiliteit

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.

Alhoewel het gebruik van zekere metrostations bijstand vereisen, zijn de 
metrostations Beurs, De Brouckère en Sint-Katelijne, uitgerust met liften, 
zijn toegankelijk voor hen, net als de Interparking Schildknaap en Munt (met 
aangepaste parkeerplaatsen en liften). 

In de omgeving van het Sint-Katelijneplein blijven alle parkeerplaatsen voor 
PBM behouden voor de hele duur van het evenement. Er worden twee extra 
plaatsen voorbehouden voor hen op de Varkensmarkt, dichtbij het reuzenrad.
Wat de voorzieningen betreft, 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 kabeldoorgangen worden aangepast voor vlottere verplaatsingen 
met een rolstoel.
Op het De Brouckèreplein is de schaatsbaan toegankelijk dankzij een helling 
aan de ingang.

Op het reuzenrad is een cabine, toegankelijk voor personen in een rolstoel, 
voorzien en er komen aangepaste tafels op de overdekte terrassen in het 
midden van Vismet. 

Alle info op www.winterpret.be
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www.winterpret.be
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15. PRAKTISCHE 
INFO
Van vrijdag 29.11.2019  
tot zondag 05.01.2020.

Uren 

Alle dagen van 12 tot 22 u.  
behalve op dinsdag 24  
en 31.12.2019: van 12 tot 18 u.

Parcours

Tijdens Winterpret slingert het bijna 
2,5 km lange parcours door het 
centrum van de hoofdstad!

Ontdek de verschillende veranderingen 
dit jaar met nieuwe ruimtes, zoals het 
nieuwe De Brouckèreplein waar de 
schaatsbaan komt of vlakbij, het begin 
van de Anspachlaan waar tal van 
kraampjes zullen staan. 

Anderzijds behouden de klassiekers 
hun magische kracht voor de bezoekers: 
de Grote Markt, de Beursstraat, het 
Sint-Katelijneplein, de Zwarte Toren, de 
Vismet en het Muntplein, waar dit jaar 
The Dome zal staan.

Hoe geraak je er:  
www.winterpret.be  
> Toegankelijkheid/Mobiliteit

Perscontacten

Stad Brussel

Elfi Dombret,  
Kabinet van de Schepen van Cultuur, 
Toerisme en Grote Evenementen,  
elfi.dombret@brucity.be,
+32 (0)487 56 30 28
Maïté Van Rampelbergh
Kabinet van de Burgemeester,
maite.vanrampelbergh@brucity.be, 
 +32 (0)498 48 37 13

Organisatie

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

16. PARTNERS
De Stad Brussel en de organisatoren 
zijn blij dat ze 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 supergoed gevoel.

www.winterpret.be
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