
 

 

 

 

 
YO. BRUSSELS HIP-HOP GENERATIONS 

 
Van de straat tot in het rode pluche van het Paleis voor Schone Kunsten: BOZAR en 

visit.brussels brengen een ode aan de hiphopcultuur met een interactief project.  

 
28.06 – 17.09.2017  

Feestelijke opening: 27.06 vanaf 19u 

 

(c) BOLDatwork 
 

YO. Brussels Hip-Hop Generations schetst de ontstaansgeschiedenis en evolutie van 
35 jaar hiphop in Brussel: een complex, levendig en bevlogen verhaal. De vier 
belangrijkste artistieke disciplines staan centraal: breakdance, rap, D-jaying en 
graffiti. Foto’s, documenten, videoprojecties, objecten en uniek archiefmateriaal 
afkomstig van de pioniers uit de jaren ’80 tot de huidige generatie geven de bezoeker 
een beleving van de typische ‘flow’ die hiphop kenmerkt. De bezoekerservaring staat 



centraal: in de gratis toegankelijke ruimtes kan iedereen zelf aan de slag. 
 
Om het publiek helemaal onder te dompelen in de levendige hiphopscène, 
organiseert BOZAR de hele zomer door omkaderende events – van dj battles, artist 
talks, danscreaties tot graffiti workshops. Verschillende partners in Brussel sluiten 
zich aan en zorgen deze zomer mee voor een urban festivalsfeer in de hoofdstad. 
 
Deelnemende artiesten 
Rap: Phil One, Benny B,  CNN,  De Puta Madre, Bigshot, Starflam, Defi J, Akro, Pitcho, James Deano, 
Veence Hanao, Baloji, Scylla, La Smala, Caballero & Jeanjass, Roméo Elvis, Damso, Stromae, Stikstof, ... 
Dance: Youssef El Toufali, Dynamic Rockers, Funky Belgian'z, Tirock, The Cage, Julien Carlier, Yassin 
Mrabtifi, Yiphun Chiem, Bencock, Alex, Karimbo, Serge Lawson, ... 
DJing, Beatmaking & Beatboxing: Daddy K, Grazzhoppa, Smimooz,  Odilon, Lefto, Supafly Dj's, NoZa, 
Street Fabulous, HMD, ... 
Graffiti: Kool Koor, Shake, Rage, Arme, RAB, CNN, Bigshot, BYZ, Sozyone Gonzalez, Narsix, Blancbec, 
Defo, Eyes B, Bonom, Bootlegz... 

  

 
 

 

 

(c) Maïté Renson 

HIPHOP IN BRUSSEL 

Hiphop ontstond in de jaren ’70 in Afro-Amerikaanse getto’s 
in New York, in het overwegend blanke Amerika. Het was een 
kreet van jongeren die zich niet in de dominante 
maatschappelijke waarden herkenden. Al snel werd deze 
nieuwe tegenbeweging door jongeren over heel de wereld 
omarmd. 
 
Aan het begin van de jaren ’80 krijgt hiphop voet aan de 
grond in België, en ontwikkelt zich in Brussel een eigen scène 
op informele en soms zelfs clandestiene wijze. Breakdance 
treedt als eerste op de voorgrond, al snel volgen de overige 
disciplines: graffiti, dj, rap. De generaties volgen elkaar op, 
adolescenten worden volwassenen en de beweging 
transformeerde en innoveerde zichzelf. De artistieke 
disciplines zijn mettertijd steeds professioneler geworden en 
hebben zich verstrengeld met andere artistieke stromingen 
zoals elektronische muziek, street art of zelfs het Franse 
chanson. Hiphop zit vandaag niet meer in zijn nichevakje, 
maar heeft overal vertakkingen in de mainstream. Dit brengt 
meteen een grote uitdaging met zich mee: hoe authentiek 
blijven als tegencultuur en tegelijk deel worden van de 
dominante cultuur? Artiesten als Bonom, Stromae, James 
Deano of Pablo Andres startten in de undersgroundscène 
maar braken uit en slagen er in de hiphopmentaliteit te 
vertalen naar andere disciplines. 
 
Hoewel de codes van hiphop doorheen de tijd veranderd zijn, 
blijft de ziel ervan identiek: de dynamische energie van een 
stedelijke tegencultuur. YO. Brussels Hip-Hop Generations 
vertelt voor de eerste keer een alternatieve geschiedenis van 
Brussel, van de straat en van de diverse inwoners die de stad 
kleuren. Het is dan ook een belangrijke mijlpaal dat een 
instituut als het Paleis voor Schone Kunsten, dat in de 
begindagen nog de breakdancers uit de aanpalende 
Ravensteingalerij weerde, vandaag zijn deuren wijd opent 
voor de Brusselse hiphopscène. Dit project is een eerbetoon 



 

aan deze vaak miskende, maar complexe, gediversifieerde en 
rijke cultuur met haar verschillende generaties en disciplines. 

 
 

 

 

Fresco van Eyes-B, (c) Eyes-B 

YO. BRUSSELS HIP-HOP 
GENERATIONS 

YO. Brussels Hip-Hop Generations geeft de bezoeker een 
totaalervaring van de Brusselse hiphopgeschiedenis. De 
expo is historisch en thematisch opgedeeld in vier decennia. 
De cultuur wordt ontrafeld aan de hand van de vier 
bepalende artistieke disciplines: graffiti (beeldende kunst), 
rap (literatuur), D-jaying (muziek) en breakdance (dans). De 
curatoren Adrien Grimmeau en Benoît Quittelier nemen de 
bezoeker mee op sleeptouw doorheen een boeiend 
parcours, een ontdekkingstocht langs vergeten grote 
namen, mysterieuze pioniers, wereldkampioenen en 
popsterren van vandaag. Speciaal voor YO. Brussels Hip-Hop 
Generations maken verschillende artiesten nieuwe creaties, 
zoals een geluidsinstallatie van Grazzhoppa, een dansvideo 
van Alex The Cage & Tirock of graffitimurals van Shake en 
Rage. De bezoekerservaring staat centraal: in gratis 
toegankelijke interactieve ruimtes kan iedereen de hele zomer 
lang terecht om te dansen op het breakdancetapijt in de 
Hortahal, een rap te improviseren in de rapboots of een 
graffitisignatuur achter te laten op de golden wall. 
 
De expo start bij de pioniersjaren ’80, waar het vooral draait 
om jongeren die plezier willen maken en die hun plek in de 
openbare ruimte opeisen. De Ravensteingalerij, het 
Muntplein, het plein voor de basiliek van Koekelberg… zijn in 
deze beginjaren dé hotspots bij uitstek voor bboys. Het is het 
tijdperk van legendarische rappers zoals Benny B of de groep 
BRC (Brussels Rap Convention). De do-it-yourself mentaliteit 
van hiphop uit zich in de zelf geknutselde graffitispuitbussen 
en volgetekende schoolschriften. Deze zalen bevatten uniek 
materiaal uit de persoonlijke archieven van de pioniers en 
enkele grote graffitimurals. 
 
In de jaren ‘90 krijgt het tegendraadse imago van hiphop 
vorm. Hier staat het conflict centraal: het is de periode van 
geëngageerde protestraps van groepen als De Puta Madre, 
CNN (Criminels non négligeables), Starflam (anagram van 
‘Malfrats’) en Bigshot. Intussen verschijnt de ‘tag’ in het 
straatbeeld en op treinen, met publieke debatten in de media 
over vandalisme tot gevolg. 
 
Hiphop schudt in de jaren 2000 zijn underground imago af en 
wordt een niche, met zijn eigen merkkledij, winkels en 
artiesten. Deze periode  staat in het teken van de 
professionalisering van de sector. Verschillende artiesten 
gaan solo en behandelen in hun werk persoonlijke thema’s, 
zoals Baloji die rapt over zijn Afrikaanse roots. In deze 
exporuimtes is er veel aandacht voor de productie van 
videoclips, die in deze periode een hoge vlucht neemt. 
Artiesten als Bonom, die startten op de straat en vandaag 
tentoonstellen in kunstinstellingen, presenteren hun werk. 
 



 

In de zalen van de jaren 2010-2017 breekt hiphop uit zijn 
niche en komt de brede variatie van de huidige scène tot bloei: 
van de rapteksten van Scylla, tot de ‘punchlines’ van Damso 
of de rijzende ster Roméo Elvis. De sociale media en de 
digitale wereld vandaag maken clips en beelden met één klik 
wereldwijd gedeeld kunnen worden, wat zorgt voor de wijde 
verspreiding van het hiphopfenomeen in de populaire cultuur. 

 
 

 
 

 

Cris Prolific, Defi J et Smimooz (c) Vivian Hertz 

EEN URBAN STADSFESTIVAL 

YO. Brussels Hip-Hop Generations wil de levendige 
hiphopscène een podium geven. Tijdens de nocturnes op 
donderdagavond blijft de expo open tot 21u en kan het publiek 
helemaal de hiphopsfeer opsnuiven dankzij talrijke gratis 
toegankelijke omkaderende workshops, performances, 
battles en ontmoetingen. Ook de gezellige summerbar is 
dan naar goede gewoonte open. Binnenkort is er meer nieuws 
en concrete data beschikbaar op de Facebookpagina van 
BOZAR. 
 
Tot slot wordt in heel Brussel een urban programmatie op 
poten gezet met betrokkenheid van jeugdhuizen, wijkcentra, 
vzw’s zoals Centre Bruxellois d’Action Interculturelle, Detours 
Festival, Souterrain Production of Stikstof en verschillende 
andere organisaties zoals Vaartkapoen, MIMA… 
 
YO. Brussels Hip-Hop Generations is één van de 
hoofdevenementen van MIXITY.brussels 2017. Dit 
festival  zet de diversiteit die het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest kenmerkt in de kijker met een stedelijk programma dat 
doorloopt tot oktober.  

 
 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

YO. Brussels Hip-Hop Generations 
28.06 – 17.09.2017 
 
BOZAR Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel 
Open: van dinsdag tot zondag, 10u > 18u (donderdag: 10u > 21u) 
Gesloten: maandag 
Geen nocturnes tussen 21 juli en 18 augustus 
 
Info & tickets 
+32 (0)2 507 82 00 – info@bozar.be - www.bozar.be 
 
Tickets: € 10 
Er zijn speciale kortingen voor jongeren: 
- 26 jaar: € 5 
12 – 18 jaar: € 4 
6 – 12 jaar: € 2 
- 6 jaar: gratis 
Elke woensdag voor –26 jarigen en werkzoekenden: € 2 
Op vertoon van een festivalbandje van Couleur Café of Brussels Summer Festival: € 5 
Combiticket met MIMA: € 10 
Voor het volledige overzicht zie www.bozar.be 
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Curatoren: Adrien Grimmeau en Benoît Quittelier 
Coproductie: BOZAR en visit.brussels in het kader van het themajaar MIXITY.brussels 2017 
Steun: Fédération Wallonie-Bruxelles, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaamse Gemeenschap, Service 
public francophones bruxellois, Centre Bruxellois d’Action Interculturelle, Vlaamse Gemeenschapscommissie. 
Partners: Red Bull, Viceland, BRUZZ, Studio Brussel, PURE, Chase, KEAKR, Engie Foundation. 
 
 

 

PERSCONTACT & INFORMATIE 

BOZAR 

Leen Daems – leen.daems@bozar.be – 0032 2 507 83 89 
 
BACK IN THE DAYZ 

Martin Vachiery – martin@backinthedayz.be - 0032 474 49 22 45 
Marie Delaby – marie@backinthedayz.be – 0032 498 97 57 50 

 

 

 
 

 

BOZAR - Paleis voor Schone Kunsten 

Ravensteinstraat 23 
1000 Brussel 
 
INFO & TICKETS: 
+32 2 507 82 00 | bozar.be  
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