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Brussel, 26 juli 2021 - Leefbaarheid is al enkele jaren een belangrijk thema voor de Stad Brussel, die 
opnieuw haar wil bevestigt om gratis lokale evenementen in de wijken te organiseren. Summer Pop 
strijkt achtereenvolgens neer in Laken, Neder-Over-Heembeek en Brussel, telkens voor een lang 
weekend.  

Van 29 juli tot 15 augustus doet Summer Pop - een zonnig rondtrekkend dorpje in de traditie van de 
dorpsfeesten - drie weekends na elkaar telkens een andere wijk van de Stad aan. 

In samenwerking met het verenigingsleven wordt een kwalitatief en ludiek programma voor alle 
leeftijden aangeboden. Het is de bedoeling uitwisselingen en ontdekkingen aan te moedigen: initiaties 
in verschillende sporten en dansen, culturele animaties, activiteiten voor kinderen, creatieve en 
participatieve workshops, muziek, shows, ... 
 
"Met Summer Pop willen we de inwoners de kans bieden om samen met familie of vrienden een 
moment van ontspanning te beleven dankzij een rijk programma, samengesteld met de lokale 
verenigingen, de buurthuizen, de artiesten, de culturele centra, de jeugdhuizen en de 
sportclubs. Nabijheid is dus het sleutelwoord van dit project”, aldus Delphine Houba, Schepen van 
Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen. 
 
Laken opent de festiviteiten nu donderdag 29 juli om 14 uur op het Joseph Benoît Willemsplein. 
Tot en met zondag 1 augustus kunnen groot en klein hun hart ophalen: shows, een fresco maken op 
de grond, een workshop vliegers bouwen, sportinitiaties, kennismaking met scheikunde en zelfs een 
archeologische expeditie waarbij dinosaurusskeletten ontdekt worden! 
 
Uren: 

- Donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag 31.07: van 14 tot 22 uur 
- Zondag 01.08: van 14 tot 20 uur 

 
Van donderdag 5 tot en met zondag 8 augustus is het de beurt aan Neder-Over-Heembeek om de 
feestactiviteiten van Summer Pop te verwelkomen op de Versailleslaan, vlakbij het 
politiecommissariaat. 
 
Voor het laatste weekend wordt dit gezellige dorp geïnstalleerd op het Anneessensplein, in het 
hartje van Brussel, van donderdag 12 tot en met zondag 15 augustus. 
 
 
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 


