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Irisfeest innoveert en pakt uit met een gloednieuw, gemengd programma
Het Irisfeest vindt zichzelf opnieuw uit voor de editie van 2021. Het 32-jarig bestaan van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gevierd volgens een nieuwe formule die is aangepast aan
de geldende gezondheidsmaatregelen. In het weekend van 8 en 9 mei en de daaropvolgende
dagen valt er een programma met zowel online- als offline-evenementen te ontdekken.
Evenementen met een 100% Brussels DNA die jong en oud zullen bekoren, aangeboden in
samenwerking met tal van instellingen en artiesten uit het gewest.
Het Irisfeest is terug met een nieuwe formule waarin originele activiteiten en digitale evenementen
worden gecombineerd. Het idee is om de Brusselaars en de Belgen samen te brengen voor de
verjaardag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een ode aan de creativiteit en tevens een kans
om de Brusselse troeven te (her)ontdekken.
Hier vind je het programma in grote lijnen. Het zal wellicht simultaan evolueren met de
gezondheidsmaatregelen.


Ontdek de Brusselse bezienswaardigheden met Belgische artiesten
Verschillende concerten die speciaal voor het Irisfeest op emblematische plaatsen in de
hoofdstad zijn opgenomen, worden online uitgezonden. Een buitengewoon Belgisch
programma. In coproductie met RTBF.



Brussels Card Discovery te winnen
Het Irisfeest, in samenwerking met Brussels Museums, zet de nieuwe Brussels Card
Discovery in de kijker. Een unieke kaart waarmee je drie musea kunt bezoeken tegen een
zeer voordelige prijs. Tijdens het Irisfeest kunnen er vele kaarten worden gewonnen.
Meer info over de Brussels Card Discovery: https://visit.brussels/nl/lists/discovery



Rondleidingen
De Brusselse organisaties voor rondleidingen helpen het publiek de wijken van de
hoofdstad te verkennen. Op het programma staan thema’s als streetart, artnouveaugebouwen, ongewone plaatsen, lokale initiatieven, duurzame projecten,
enzovoort.



Met stadsspelen de Brusselse wijken in
Het publiek krijgt gratis toegang tot twee virtuele schattenjachten dankzij de smartphoneapplicatie ‘totemus’. Een uitgelezen kans om meer te weten te komen over Brussel en de
verborgen schatten in de Europese wijk en de Flageywijk



Brusselse humor in de kijker
Het Irisfeest zendt, in samenwerking met het Brusselse collectief What The Fun Production,
een reeks komische filmpjes uit over het leven in Brussel, geschreven door Fanny Ruwet en
Dena in samenwerking met jonge Brusselse en Belgische humoristen. Een ideale
gelegenheid om het beste van de Brusselse en Belgische stand-upcomedy te ontdekken.



Ontdek de gewestelijke instellingen van openbaar nut (ION’s)
Verschillende gewestelijke ION’s organiseren activiteiten voor kleine groepen, om zo een
inkijk te geven in hun dagelijkse werking. Er zijn onder meer fietstochten langs
stadsontwikkelingsprojecten, demonstraties door de brandweer en je kan gaan
plasticvissen in een kajak op het kanaal.



Het ULB-dorp aan See-U
Een twaalftal stands van de Université Libre de Bruxelles verwelkomen de bezoekers in een
familiale en feestelijke sfeer. De Franstalige universiteit stelt er zijn projecten voor. Je maakt
er kennis met de experimenten van de FabLabs, het Réseau des Musées de l’ULB, en het
Schola ULB-project omtrent gelijke kansen op school. Vergeet ook niet deel te nemen aan
een van de sportactiviteiten van ULB Sports!

"Vandaag beleven we nog steeds bijzondere en moeilijke tijden als gevolg van de crisis. Maar met
de veerkracht en de moed van de Brusselaars en de vaccinatie die aan de gang is, kunnen we
eindelijk het licht aan het einde van de tunnel zien. Hoewel het Irisfeest ook dit jaar weer een
speciaal tintje zal hebben, ben ik blij dat visit.brussels een aantal leuke activiteiten heeft kunnen
organiseren waaraan de burgers in alle veiligheid kunnen deelnemen. Ik wens alle inwoners van
onze mooie streek een prachtig Irisfeest. Laten we Brussel vieren zoals het hoort en zoals het
verdient, door elkaar te blijven beschermen. En afspraak in 2022 waarin we elkaar ditmaal ook fysiek
kunnen ontmoeten.” zegt minister-president Rudi Vervoort.
Meer informatie en toegang tot het programma vind je via www.irisfeest.brussels (website wordt
regelmatig bijgewerkt)

Perscontact: Noémie Wibail: + 32 490 49 43 84 – n.wibail@visit.brussels

