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Evenementen in overvloed om het nieuwe schooljaar te animeren
Dit jaar kunt u in september onmogelijk naast de hele waaier aan activiteiten in de
hoofdstad kijken. Van muziek tot stripverhalen over gastronomie: de hele maand lang
worden er uiteenlopende activiteiten georganiseerd voor klein en groot.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar biedt Brussel meer dan ooit een hele waaier aan
mogelijkheden voor uitstapjes en activiteiten om te profiteren van een aangenaam moment
van ontspanning met vrienden of familie. Hier volgt een selectie.
Stripfeest & Balloon’s Day Parade
Sinds de oprichting in 2010 is het Stripfeest een niet te missen afspraak geworden voor alle
liefhebbers van het stripverhaal. Klein en groot, liefhebbers of specialisten, allemaal delen ze
een passie voor de negende kunst en hier komen ze elk jaar samen om te genieten van de vele
activiteiten die aangeboden worden.
Plaats: Warandepark en BOZAR
Datum: 01/09-03/09
Meer informatie: www.fetedelabd.brussels
Weekend van het Belgische bier
“Lachen hoort bij de mens zoals bier bij het vat”, zo schreef Alphonse Allais. Deze uitspraak
lijkt wel geschreven voor België, het referentieland voor dit brouwsel dat bij alle
gelegenheden gedronken wordt. Een verzameling historische voertuigen en
brouwerijkarretjes, de voorstelling van nieuwe bieren, proeverijen en concerten: genoeg om
het glas te heffen met een glimlach om de lippen!
Plaats: Grote Markt Brussel
Datum: 01- 03/09
Meer informatie: http://www.belgianbrewers.be/nl/events/belgian-beer-weekend173/article/concept
Design September
In navolging van wat gedaan wordt in Milaan, Montreal of Kortrijk, is ook Brussel een
ontmoetingsplatform geworden voor Belgische en buitenlandse designers, met dat verschil
dat de Brusselse manifestatie een maand duurt in plaats van een week! Debatten, bezoeken
aan ateliers, stadswandelingen en marktjes voor leuke vondsten trekken heel wat
verschillende mensen aan en op deze manier wordt de plaats van Brussel tussen de
wereldwijde designhoofdsteden bevestigd.
Plaats: Verschillende plaatsen in Brussel
Datum: September 2017
Meer informatie: www.designseptember.be

Brussels Design Market
De Brussels Design Market, opgericht in 2002, is een rommelmarkt die exclusief gewijd is aan
design en dan meer in het bijzonder aan de producties van de jaren ’50 tot het begin van de
jaren ’80. Een honderdtal exposanten, beroepsmensen en liefhebbers uit heel Europa stellen
meubels en objecten voor in de ontspannen sfeer van een grote brocante.
Plaats: Tour et Taxis
Data: 23-24/09/2017
Meer informatie: http://www.designmarket.be
Marni Jazz
Tijdens deze 14de editie van het festival, waar de drum in de kijker zal staan, wordt één op twee
concerten een première! De bezoekers kunnen er kennismaken met “(The Mystery of) KEM",
het splinternieuwe project van globetrotter Stéphane Galland en de Indische fluitspeler Ravi
Kulur. De niet te missen pijler van de Belgische en internationale scene, Bruno Castellucci,
zal in een kwintet spelen met onder andere saxofonist Joe Higham. Funk, groove en kracht
met de Fransman Manu Katché aan de zijde van Ivan Paduart en Quentin Dujardin; en Paco
Séry, de geniale drummer van Ivoorkust, voor een uitzonderlijke slotavond.
Plaats: Théâtre Marni
Data: 07-16/09
Meer informatie: www.theatremarni.com/MARNI-JAZZ-FESTIVAL-1087
B-Est Jazz Fest
Muzikale ontmoetingen in het kader van het voorzitterschap van Estland van de Raad van de
Europese Unie en van de 100ste verjaardag van de Republiek Estland. Om het eerste
voorzitterschap van de Europese Unie te vieren, stelt Estland zich voor aan de wereld met een
cultureel programma in België en Luxemburg. Het hele programma vindt u hier.
Plaats: Flagey
Data: 12-13/09
Meer informatie: www.flagey.be/nl/group/3733-b-est-jazz-fest-2017
Brussels Gallery Weekend
In september viert de Brussels Gallery Weekend zijn 10de verjaardag. De voorbije tien jaar is
het aantal opmerkelijke instituten, ruimtes in beheer van kunstenaars en galerijen blijven
toenemen in Brussel. Hetzelfde geldt voor het aantal kunstenaars, curatoren en andere
culturele producenten die de stad ingenomen hebben om bij te dragen tot het dynamische
landschap van de hedendaagse kunst. Dit jaar sluiten 12 nieuwe galerijen zich aan bij het
evenement.
Plaats: verschillende Brusselse galerijen
Data: 07-10/09
Meer informatie: www.brusselsgalleryweekend.com

Art on Paper
Art on Paper is een kunstsalon dat gewijd is aan de hedendaagse tekenkunst. Het betreft een
medium in volle opmars dat zich onderscheid door een toegankelijkheid – zowel esthetisch
als financieel. Art on Paper wil artistieke voorstellen presenteren die de variëteit en de
diversiteit van de hedendaagse benaderingen van de tekenkunst weerspiegelen en die
wortelen in de specificiteit van de grafische expressie.
Plaats: BOZAR
Data: 07- 10/09
Meer informatie: http://www.artonpaper.be/
eat! BRUSSELS, drink! BORDEAUX
Op 7, 8, 9 en 10 september wordt het Warandepark opnieuw het theater van het festival eat!
BRUSSELS, drink! BORDEAUX Een twintigtal Brusselse chefs gaan achter het fornuis staan
om het publiek kennis te laten maken met hun kenmerkende gerecht. Als begeleiding bij
deze lekkere gerechten zullen een vijftigtal wijnboeren en handelaren uit de Bordeaux een
ruim assortiment wijnen voorstellen die de diversiteit, de kwaliteit en de toegankelijkheid
van de Bordeauxwijnen illustreren. Ideaal om de zintuigen van de bezoekers en liefhebbers
van lekker eten en drinken te prikkelen!
Plaats: Warandepark
Data: 07-10/09
Meer informatie: www.eat.brussels
Nuits Sonores & European Lab Brussels
Nuits Sonores en European Lab Brussel bereiden hun 1e editie voor met de ambitie een
veeleisend en innovatief stadslabo te creëren te midden van de onafhankelijke culturen en
Europese denkpisten, van de artistieke en intellectuele drukte. Het festival en het forum willen
aansluiten bij de stad Brussel door de verschillende gemeenschappen te verenigen en de
lokale spelers en kunstenaars van deze dynamische en kosmopolitische scene samen te
brengen. Nuits Sonores en European Lab Brussel willen in deze bijzondere Europese
hoofdstad gedurende 4 dagen en 4 nachten een open, georganiseerd, apart en constructief
cultureel evenement organiseren dat toegankelijk is voor iedereen.
Plaats: Verschillende plaatsen in Brussel
Data: 14 - 17/09
Meer informatie: http://nuits-sonores.be/
BOZAR Electronic Arts Festival
Het Bozar Electronic Arts Festival is een uniek jaarlijks evenement in België. Het betreft 2
weken die in het teken staan van elektronische culturen. Of het nu gaat om muziek,
audiovisuele installaties, prestaties of workshops, het festival wil kunstenaars in de kijker
zetten die deze disciplines laten leven en het heeft heel wat mooie verrassingen en
opwindende innovaties in petto.
Plaats: BOZAR
Data: 14 -30/09
Meer informatie: http://www.bozar.be/nl/activities/109905-bozar-electronic-arts-festival

De Nocturnes van de Brusselse musea – vanaf 14/09
We zijn weer vertrokken voor een seizoen van nocturnes in de Brusselse musea! Vanaf 14
september kunt u elke donderdagavond minstens 5 musea (opnieuw) ontdekken in een
ontspannen sfeer en tegen een democratische prijs (gratis/1,50/3€). Zo kunt u genieten van
de culturele rijkdom van Brussel tijdens uitzonderlijke geleide bezoeken, activiteiten voor
klein en groot, animaties te midden van de collecties en tijdelijke tentoonstellingen. Leuke
momenten gegarandeerd samen met uw gezin, met vrienden of collega’s.
Plaats: BOZAR
Data: 14/09 - 07/12
Meer informatie: https://brusselsmuseumsnocturnes.be/nl/
Week van de Mobiliteit & autoloze zondag
Elk jaar is de Week van de Mobiliteit een gedroomde gelegenheid om de duurzamere
transportmodi uit te testen. Fiets, carpooling, te voet. De autoloze zondag in Brussel is de
grootste autovrije zone van Europa geworden, maar het is in de eerste plaats een echt
volksfeest. Een stad zonder auto’s bruist van het leven, sprankelt en is verrassend
aangenaam.
Plaats: verschillende plaatsen in Brussel
Data: 16-22/09
Meer informatie: www.brussel.be/week-van-de-mobiliteit-en-autoloze-zondag-2017
Bike Brussels
Het Salon Bike Brussels wordt georganiseerd tijdens de Week van de Mobiliteit en het
omvat de Autoloze Zondag van Brussel op zondag 17 september 2017. Deze dag brengt
honderden fietsers naar de straten van Brussel!
Plaats: Tour et Taxis
Data: 16-22/09
Meer informatie: www.provelo.org/nl/agenda/event/bike-brussels-2017
Meer informatie op www.agenda.brussels
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