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OOK DE BELGISCHE SMURF NEEMT DEEL AAN DE GLOBAL GREENING  

 

17 maart is zoals elk jaar St. Patrick’s Day, de nationale 

feestdag van Ierland en zijn patroonheilige. Ter 

gelegenheid van de ‘Global Greening’ zullen meer dan 

400 emblematische sites en UNESCO 

Werelderfgoederen groen oplichten. Elk jaar worden 

nieuwe sites aan de deelnemerslijst toegevoegd. In 

2020 zijn dat bijvoorbeeld Madison Square Garden in 

New York, het gigantisch beeld van het Kissing Couple 

in Amsterdam en het Smurfenstandbeeld in Brussel. 

België zal 13 groen verlichte monumenten tellen: in 

Brussel, het Stadhuis, BOZAR, de Anspachgalerij, de 

Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen en het leuke 

Smurfenstandbeeld. Elders in België; het Provinciehuis 

in Antwerpen ; de Burg en het stadhuis in Brugge ; de 

Rijselpoort in Ieper ; het Irish College in Leuven ; het 

Belfort van Bergen ; het stadhuis van Dinant  en het 

Keltisch kruis van Fontenoy.  Manneken Pis zal naar 

jaarlijkse traditie op 15 en 17 maart gehuld zijn in 

traditionele Ierse klederdracht.  

Een indrukwekkende wereldwijde line-up  

De ‘Global Greening’ line-up voor 2020 telt meer dan 400 iconische sites en monumenten. 

Onder de nieuwkomers bevinden zich Madison Square Garden in New York, het Caerphilly 

Castle in het zuiden van Schotland, het National Theatre in Londen, de Dubai Frame, het 

Giant Beaver standbeeld in het Canadese Beaverlodge, de reuze hockeystick op Vancouver 

Island, het Kissing Couple XXXL in Amsterdam en de reuze Smurf in Brussel.  

Een aantal beroemde monumenten behoort tot de vaste deelnemerslijst: het Sydney Opera 

House, de Sacré Cœur in Parijs, het kasteel van Doornroosje in Disneyland Parijs, de 

Niagara-watervallen in Canada, de London Eye in Londen, het beeld van Christus de 

Verlosser in Rio de Janeiro en het Empire State Building in New York.    

Savage beauty: Connemara brengt een wervelende show 

Gans Ierland feest mee in het groen ter gelegenheid van St Patrick’s Day. Maar één regio in 

het bijzonder zal in de schijnwerpers lopen dankzij een buitengewoon artistiek schouwspel.  

Van 14 tot 17 maart zullen de meren en bergen van Connemara verlicht worden door de 

Finse kunstenaar Kari Kola, die gekend is omwille van zijn creaties met kunstlicht in 

natuurlijke landschappen. ‘Savage Beauty’ is een sprookjesachtige lichtinstallatie die zich 

uitstrekt over 5 km. Ze maakt deel uit van zo’n 200 culturele projecten in het kader van 

‘Galway culturele hoofdstad 2020’.  

Het landschap zal op majestueuze manier worden verlicht door Kari Kola in een 30 minuten 

durend spektakel: subtiele schaduwen en gekleurde morphings zullen de overweldigende 

schoonheid van de Ceann Garbh bergketen in de verf zetten. Een uniek schouwspel om niet 

te missen! 
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De Belgische Greening: van Manneken Pis tot de Smurf over het hele land 

Danielle Neyts, Tourism Ireland in België, verheugt zich over het enthousiasme voor de 

Global Greening: “Elk jaar neemt het aantal deelnemende Belgische en buitenlandse sites 

toe.  In België kunnen we dit jaar rekenen op de deelname van maar liefst 13 sites. De 

verlichtingen worden verwezenlijkt dankzij het akkoord en de medewerking van de betrokken 

steden en dankzij de Ierse ambassade in België. Ik wil hen alvast van harte bedanken voor 

hun steun. De Greenings zijn de uitdrukking van de vriendschap en de samenwerking tussen 

de Ieren en de verschillende landen. Ze versterken de banden met de Ierse diaspora en 

verspreiden de cultuur en de traditie over de hele wereld. Dit wereldwijde evenement 

versterkt de reputatie van Ierland en wakkert de nieuwsgierigheid van een groeiend aantal 

bezoekers aan om het eiland te ontdekken. St. Patrick's Day is een unieke gelegenheid om 

Ierland, zijn cultuur en gastvrijheid op internationaal niveau te promoten."  

De verlichtingen in België op 17 maart (vanaf 20u): 

• Het Stadhuis van Brussel   

• Manneken Pis in Brussel: op 15 en 17 maart (‘s namiddags) 

• Het Smurfenstandbeeld in Brussel (MOOF Museum naast de Hortagalerij) 

• BOZAR in Brussel  

• De Anspachgalerij in Brussel 

• De Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen 

• Het stadhuis van Dinant 

• Het Belfort van Bergen  

• Het Keltisch Kruis van Fontenoy   

• Het Provinciehuis in Antwerpen   

• de Burg en het stadhuis in Brugge  

• De Rijselpoort in Ieper 

• Het Irish College in Leuven: op 14 maart  

 

Foto’s in hoge resolutie : https://we.tl/t-WF5OBWQqfE 

Video van de Global Greenings : https://youtu.be/9N5c0RbpU54 

De lijst van deelnemende sites aan de wereldijde ‘Global Greening’:  

https://www.tourismireland.com/Press-Releases/2020/February/Tourism-Ireland-announces-Global-

Greening-line-up 

Global Greening TV Sequences: VNR / b-roll beschikbaar op aanvraag. 

Persinfo en beeldmateriaal: 
Tourism Ireland       Public relations Tourism Ireland 
Danielle Neyts       Laurence Hannon 
02/643.21.21       0479/63.00.02 
dneyts@tourismireland.com     laurence.hannon1@gmail.com  
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Foto 1: Manneken Pis; Foto 2: BOZAR; Foto 3: Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen © Tourism Ireland 

   4.                   5.              

Foto 4: De Burgplaats en het stadhuis in Brugge ; Foto 5: Irish College Leuven © Tourism Ireland 
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Foto 7: Sydney Opera ; 8: Giant Beaver-Beaverlodge ; Foto 9: Kissing Couple XXL-Amsterdam©Tourism Ireland 


