PERSBERICHT
Brussel, 25 november 2021 - Voor de vierde keer zullen de gezellige woonwagens van Winter Pop de magie
van Kerstmis over zoveel mogelijk mensen verspreiden: de Marollen, Neder-over-Heembeek, het
Ambiorixplein en Laken zullen deze vrolijke karavaan gedurende vier opeenvolgende weekends
verwelkomen. Het begint morgen!
Sinds enkele jaren doet de Stad Brussel het mogelijke om haar evenementen beter te verspreiden over de stad om
zo ook feestelijke activiteiten aan te bieden buiten het centrum en al haar inwoners te bereiken. Dit zorgt er ook
voor een vlottere stroom van bezoekers naar het centrum.
Sinds de eerste editie in 2017, is het succes van Winter Pop blijven groeien, mede dankzij mooie samenwerkingen
met lokale verenigingen.
Dit jaar zijn het de Marollen die de dans openen. Ze ontvangen het rondtrekkend dorp met haar gezellige
programmatie op de Kapellemarkt, van vrijdag 26 tot en met zondag 28 november. Een Covid Safe Ticket zal
vereist zijn.
Vanaf dit eerste weekend worden er tal van activiteiten georganiseerd: creatieve workshops, gezelschapsspelletjes,
animaties, vuur- en schaduwshows, ritjes met de paardenkoets, voordrachten, initiaties in de circuskunsten...
Concerten, DJ-sets, koren en fanfares zorgen voor de muzikale omlijsting.
Lekkere hapjes en een mooi aanbod aan dranken zullen de kleine honger stillen en de grote dorst lessen.
De Winter Pop woonwagens zullen vervolgens hun vreugdevolle reis voortzetten:
- van vrijdag 3 tot en met zondag 5 december op het Peter Benoitplein in Neder-over-Heembeek;
- van vrijdag 10 tot en met zondag 12 december op het Ambiorixplein in Brussel;
- van vrijdag 17 tot en met zondag 19 december in de Tuin van de Rechtvaardigen in de Tivoliwijk in Laken.
Elke vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 21.00 uur en elke zondag van 14.00 tot 19.00 uur.

Alle informatie en details op https://winterpop.plaisirsdhiver.be/nl/
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