
 

 
 
 
 
 

PERSBERICHT 
 
Brussel, 27 juli 2021 - Van dinsdag 3 tot en met zondag 22 augustus kunt u in het kader van Hello Summer 
genieten van ‘Back On Stage’. Een evenement waarbij de muziek, de artiesten en de Brusselse en Belgische 
organisaties centraal staan! Afspraak op de esplanade van de Administratieve wijk, achter de 
Congreskolom. Dit evenement op initiatief van de Stad is een echt teken van steun voor de cultuur- en 
muzieksector.  
 
Om Belgische en Brusselse artiesten een podium te bieden, strijkt ‘Back On Stage’ van dinsdag 3 tot zondag 22 
augustus (behalve op maandagen) neer op de esplanade van de Administratieve wijk, achter de Congreskolom.  
 
"Voor het tweede jaar op rij wordt de activiteit van de hele muzieksector sterk getroffen. Deze zomer willen wij de 
podiumberoepen opnieuw steunen door hen de kans te bieden om deel te nemen aan een evenement zoals ‘Back 
On Stage’. ‘Back On Stage’ is dus het Brusselse zomerevenement bij uitstek dat iedereen die liveconcerten zo hard 
mist, weer in vervoering zal brengen!”, aldus Delphine Houba, Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote 
Evenementen van de Stad Brussel. 
 
Met inachtneming van de gezondheidsregels zullen duizend toeschouwers, genietend van een cocktail en heerlijke 
hapjes, kunnen applaudisseren voor gevestigd of aanstormend talent - en dat alles in een ontspannen sfeer. 
 
Van dinsdag tot en met zaterdag (van 17 tot 22 uur) en op zondag (van 14 tot 19 uur) kunt u genieten van een 
gevarieerd en kwaliteitsvol programma, dat de rijkdom en culturele diversiteit van onze hoofdstad weerspiegelt. 
 
Er treden 40 artiesten op, zoals Sharko, Sacha Toorop, Alex Lucas, Leo Fifty Five, Morgan, en vele anderen. Een 
dj zorgt voor de sfeer tussen de concerten door.  
 
De vrijdagen zijn gewijd aan het project ‘Club Open Air’ dat op 6 augustus van start gaat. Op dit eerste evenement 
zijn, naast het publiek, alle vertegenwoordigers van de uitgaanssector uitgenodigd. We wijzen erop dat vanaf 13 
augustus het Covid Safety Ticket van kracht wordt. 
 
Wat de zondagen betreft, is de affiche speciaal afgestemd op de jongeren, met onder meer Raconte-moi tes 
émotions (van Mousta Largo) en Bandits. 
 
Back on Stage is dus een kwaliteitsvol eclectisch muziekprogramma om de Brusselse zomer muzikaal te 
vieren! 
 
Gratis - Van dinsdag 3 tot zondag 22 augustus (behalve op maandagen) in de Administratieve wijk, achter de 
Congreskolom, 1000 Brussel. 
 
Alle details op www.backonstage.hellosummer.be en www.hellosummer.be 
 
 
 
 
CONTACT:  
 
Stad Brussel: 
Sophie Mincke, kabinet van de Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen, Sophie.Mincke@brucity.be, +32 (0)490 14 07 97 
 
Organisator: Brussels Major Events vzw, Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
 


