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ENJOY THE CITY : GRATIS CULTURELE ANIMATIE OP DE GROTE MARKT DEZE ZOMER. 

 

Brussel, 15 juli 2021 - De Stad Brussel pakt deze zomer uit met een tweede editie van Enjoy the City om haar 

inwoners en de economische spelers een hart onder de riem te steken. Tussen 17 juli en 8 augustus zal de 

Grote Markt elke zaterdag en zondag het toneel zijn van een groot aantal artistiek getinte activiteiten. 

Daarmee maken we de heropening van de terrassen en de koopjesperiode in het stadscentrum nog net iets 

leuker. 

 

Afgelopen zomer, in volle pandemie, werd de eerste editie van Enjoy The City georganiseerd op initiatief van Fabian 

Maingain, Schepen van Economische zaken, Werkgelegenheid, Smart City en Administratieve Vereenvoudiging. Het 

opzet was om de Brusselse winkeliers en burgers te steunen, evenals de zwaar getroffen Belgische artiesten. 

 

Die ervaring is voor herhaling vatbaar dit jaar, vindt de Schepen: "Na het succesvolle initiatief van 
vorig jaar resulteerde het programma van deze tweede editie uit in een waardevolle samenwerking 
tussen onze Brusselse artiesten en de spelers van de evenementensector. Met een gevarieerd 
artistiek programma willen we de heropening van de terrassen en de koopjesperiode nog niets leuker 
maken en van Brussel uw bestemming maken deze zomer". 

 

Elke zaterdag en zondag tussen 17 juli en 8 augustus 2021, van 12.00 tot 20.00 uur, zal de Grote Markt in het 

teken staan van een ander thema: 

- op 17 en 18 juli: betoverende luchtshows snijden het publiek de adem af; 

- op 24 en 25 juli: sfeer in de stad met BMX-shows, live painting en hiphop-dansdemonstraties; 

- op 31 juli en 1 augustus: een hele rits ongewone en huiveringwekkende voorstellingen verrassen de bezoekers; 

- tijdens het laatste weekend van 7 en 8 augustus: "XXL"-figuren en steltlopers kleuren het mooiste plein ter 

wereld. 

 

Enjoy the City heeft alle ingrediënten van die typisch Brusselse gemoedelijke sfeer! 

 

Meer info op www.hellosummer.be. 

 

 

 

 
CONTACTGEGEVENS: 

 

Stad Brussel: 

Adélaïde De Patoul, kabinet van de Schepen van Economische zaken, Werkgelegenheid, Smart City en Administratieve Vereenvoudiging, 

Adelaide.DePatoul@brucity.be, +32 (0)490 14 12 59 

 

Organisatie: Brussels Major Events vzw, Marina Bresciani, m.bresciani@bemo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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