
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Persbericht 
 
Brussel, 31 augustus 2020 – De Stad Brussel was vastbesloten om diverse sectoren te ondersteunen 
die getroffen werden door een ongekende gezondheidscrisis, en kan nu een positieve balans 
opmaken van het zomerfestival. Op zondag 30 augustus heeft Hello Summer zijn parasols 
dichtgevouwen en zijn ligzetels opgeborgen, volledig in overeenstemming met de 
veiligheidsvoorschriften.  
 
Deze zomer hebben maar weinig evenementen de hoofdstad geanimeerd. Ondanks de moeilijkheden als 
gevolg van de gezondheidscrisis, de verstrenging van de maatregelen onderweg en de soms extreme 
weersomstandigheden is de Stad Brussel erin geslaagd haar zomeractiviteiten opnieuw uit te vinden door te 
bewijzen dat onze hoofdstad springlevend is. 
 
“In deze moeilijke tijden waren innovatie en solidariteit de sleutelwoorden. De Brusselaars en andere 
bezoekers konden genieten van talloze ontspanningsmomenten dankzij het talent van onze artiesten en 
technici, onze verenigingen, onze handelaars en de inwoners”, bevestigt Philippe Close, Burgemeester van 
de Stad Brussel. 
 
In het kader van Hello Summer namen 625 artiesten en 21 organisaties deel aan het feest, blij en dankbaar 
om weer op het podium en voor het publiek te staan. Gedurende 45 dagen fleurden ze op 37 verschillende 
plaatsen 186 evenementen op. Ze boden een royaal programma aan, variërend van muziek tot sport, 
kinderactiviteiten, toneel, circus, kunstprojecten… 
 
Van 6 tot 30 augustus werden op de esplanade van de Congreskolom 2.925 bezoekers geteld. 
Vaux-Hall lokte van 3 juli tot 23 augustus 7.897 bezoekers die de diverse spektakels bijwoonden die werden 
aangeboden voor alle doelgroepen. 
 
Dankzij 100 jobstudenten en 20 technici konden de evenementen in de beste omstandigheden verlopen. 
Met een glimlach en een vriendelijk woord zorgden de teams ervoor – geholpen door duidelijke en zichtbare 
bewegwijzering – dat de veiligheidsregels overal in een feestelijke sfeer werden nageleefd. 
 
“De Stad Brussel levert al jarenlang inspanningen om haar evenementen dynamischer te maken door de 
nadruk te leggen op samenwerking met verenigingen, kunstenaarscollectieven, andere vzw’s die actief zijn 
in de betrokken sectoren, de buurtbewoners, … Dat was in het bijzonder het geval deze zomer. De 
Cultuurdienst van de Stad Brussel en Brussels Major Events hebben de handen in elkaar geslagen. De 
verenigingen en sportclubs die actief zijn in de wijken en die kunnen bogen op heel veel ervaring op het 
terrein, hebben ook samengewerkt met de organisatoren om de bewoners een stralende zomer ‘op maat’ 
aan te bieden. We mogen fier zijn: we hebben in twee maanden tijd meer dan 200 culturele evenementen 
georganiseerd, in omstandigheden die sommigen moeilijk achtten. Onze Stad heeft getoond dat cultuur wel 
degelijk van de partij was tijdens deze aparte zomer”, aldus Delphine Houba, Schepen van Cultuur, Toerisme 
en Grote Evenementen. 
 
Straten, pleinen, wijken, terrassen… Deze zomer hulde Hello Summer de Stad Brussel in een ontspannen 
sfeer, helemaal in het teken van delen en creativiteit.  
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Stad Brussel: Grégory Escouflaire, Kabinet van de Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen, 

gregory.escouflaire@brucity.be, +32 (0)485 94 06 58 
Organisatie: Brussels Major Events vzw, Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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