
 

 

PERSBERICHT 

Brussels, 5 februari 2017 

Bright Brussels Festival bracht 30.000 bezoekers in verwondering  

Van 2 tot 5 februari 2017 bood Bright Brussels Festival de bezoekers een prachtig spektakel. 

Langs de oevers van het kanaal konden ze 10 monumentale lichtinstallaties bewonderen.  
 
De Akenkaai liet zich van haar mooiste kant zien dankzij de 10 majestueuze installaties en de lichtstoet 

die tijdens deze 4 dagen voor animatie gezorgd hebben. Voor deze gelegenheid kwamen internationale 

en Belgische kunstenaars en gezelschappen naar de kanaalzone. Het was een mooie gelegenheid voor 

toeschouwers van overal om deze wijk eens vanuit een ander perspectief te leren kennen en om van het 

evenement te profiteren om lekker te smullen dankzij de 10 foodtrucks die er ook aanwezig waren.   
 
Bijna 30.000 bezoekers wandelden langs de Akenkaai op het ritme van de percussies van de parade 

Danbor Talka.  
 
Bright Brussels Festival was dus een mooie afsluiter van Bright Brussels Winter dat de omgeving van 

de kleine Brusselse ring oplichtte sinds 2 december. Op initiatief van de minister-president van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, en van de Brusselse minister van mobiliteit en openbare 

werken, Pascal Smet, coördineerde visit.brussels de plaatsing van deze monumentale installaties in het 

hart van de hoofdstad van Europa. 
 
Bright Brussels Festival werkte ook samen met het festival Citizen Lights in Schaarbeek. Op 2, 3 en 4 

februari verbond een gratis shuttle beide evenementen.  
 
Afspraak over een jaar voor Bright Brussels Winter en over twee jaar voor de volgende editie van Bright 

Brussels Festival.  
 
Bright Brussels Festival loopt nog tot vanavond, en dit tot middernacht. 

Voor meer informatie www.bright.brussels  
 

Perscontact: 
 
Kabinet van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort: 

Leonôr Da Silva +32 486 72 10 94 - ldasilva@gov.brussels 
 
Kabinet van de Brusselse minister van Openbare Werken, Pascal Smet: Marc Debont, 

woordvoerder - +32 473 98 08 75 - mdebont@gov.brussels  
 
visit.brussels: Noémie Wibail, coördinatrice persondersteuning - +32 490 49 43 84 

n.wibail@visit.brussels  
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