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Brussel, 23 december 2016 

 

Happy Brussels, de niet te missen feestpas voor oudejaarsavond! 

Het Brusselse nachtleven sluit aan bij het imago van de stad: bruisend, eclectisch en gezellig. De 

Europese hoofdstad telt immers ontelbare bars, discotheken en thema-avonden die de 

feestgangers verleiden met hun nu eens hartelijke dan weer elektrische sfeer. Maar soms is het 

moeilijk om te kiezen uit deze waaier aan mogelijkheden, zeker voor oudejaarsavond. En daarom 

opent de pas Happy Brussels van visit.brussels en PLAY vzw nu al voor de derde keer de deuren 

van de beste feestjes, zodat de fuifbeesten 2017 feestelijk en vrolijk kunnen inzetten.  

 

Liefhebbers van techno, tech-house, underground, dance, r’n b hiphop, jazz of bollywood fusion? Zin 

om nieuwjaar te vieren in een club, een bar of op een ongebruikelijke plek? Zie je het wel zitten om tot 

in de vroege uurtjes van het ene te gekke feestje op het andere te belanden? De pas Happy Brussels rolt 

de rode loper uit voor alle feestvierders die op zoek zijn naar aparte ervaringen en niet te missen plaatsen 

om de overgang naar 2017 te vieren. Op de lijst staan onder andere FUSE New Year’s Eve, Stereo & 

Leftorium NYE 2017 in de Stereo, Deep in House NYE 2017 in de Horta Galerij, Acid New Year in de 

Wild Gallery, Los Ninos New Year’s Eve in de Bodega, de feesten in Madame Moustache, de Mirano 

Continental en op nog heel wat andere locaties.  

Naast de toegang tot 14 van de beste nieuwjaarsfeesten omvat de pas ook nog alles om een verblijf vol 

ontdekkingen helemaal compleet te maken. Happy Brussels geeft immers ook een aantal adressen van 

hippe bars en ongebruikelijke plaatsen waar je kunt beginnen met feesten; de pas geeft toegang tot het 

Atomium, de niet te missen architecturale reus en het symbool van de hoofdstad van Europa; hij omvat 

een toegang tot de tentoonstelling over Jim Jarmusch en een plaats voor een vertoning in de bioscoop 

Galeries. Ten slotte omvat de pas ook nog enkele extra pleziertjes zoals een lekkere wafel.  

Op 31 december kunnen de houders van de pas hun “Happy Package” gaan ophalen tussen 10 en 22 uur 

in het BIP (Koningsplein 11, 100 Brussel). Vanaf 20 uur is er een aperitief voorzien om de marathon 

van de niet te missen feestavond van het jaar goed in te zetten! 

Meer informatie over de inhoud van de pas en de aankoop ervan (60 euro) vindt u op 

www.happy.brussels.  
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