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Persbericht 

 

De nieuwe editie van de cultuurgids BRUSSEL 2023 wordt speels, praktisch en sympathiek. Hij is helemaal 

opnieuw uitgedacht om nog inspirerender en aantrekkelijker te worden. De onmisbare uitgave voor kunst- 

en cultuurliefhebbers ligt op 25 november weer in de boekhandel met de agenda van grote 

tentoonstellingen en evenementen die u in 2023 niet mag missen. Dit jaar is begonnen, dankzij het 

uitgebreide aanbod en de feestelijke viering van de 130e verjaardag van de Art Nouveau. 

 

De gids BRUSSELS 2023 is de enige uitgave die alle culturele actualiteit van de hoofdstad voor een heel jaar 

samenbrengt. Hij richt zich zowel naar de Brusselaars als naar de expats die klaar staan om op ontdekking 

te gaan en op zoek zijn naar een andere benadering van de stad. Het doel is dubbel: de essentie niet 

missen met tegelijkertijd wat zijsprongetjes om de platgetreden paden te verlaten. 

 

BRUSSELS 2023 bundelt een selectie van 100 evenementen en culturele uitstappen die zijn gekozen uit 

hun kwaliteit van originaliteit. Tentoonstellingen, voorstellingen, festivals, concerten… maar ook originele, 

geheime of verrassende locaties: de selectie werd gemaakt door tien cultuurjournalisten die interessante 

en gepassioneerde zijn door Brussel: Sarah Schug, Sarah Crew, Guy Duplat, Estelle Spoto, Liz Newmark, 

Michael Bellon, Mylène Mistre-Schaal, Laura Jones en Richard Harris. 

https://mailchi.mp/beculture/guide-culturel-de-bruxelles-497747?e=a65c2a31b8
http://www.fondationpourlesarts.be/


 

 

Een agenda per maand vult de uitgave aan om vakanties in een oogopslag voor te bereiden.  

 

BRUSSEL 2023 is als cultuurgids uniek in zijn soort. Het is een initiatief van de Stichting voor de Kunsten en 

werd gerealiseerd in samenwerking met visit.brussels en met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. 
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