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Brussel, 24 november 2022 

 

Het Bright Festival strijkt opnieuw neer in Brussel, van 16 tot 19 
februari 

Het niet te missen lichtspektakel Bright Festival zorgt ook deze winter weer voor licht in 
het duister. Op het programma: drie routes dwars door verschillende Brusselse gemeenten 
met een twintigtal originele artistieke installaties. Dit jaar gaat het parcours ook door de 
gemeente Schaarbeek. En dat is nog niet alles! Ook art nouveau wordt - zowel letterlijk als 
figuurlijk - in de spotlights gezet. In verschillende musea loopt er een off-programma om 
deze vier oogverblindende avonden af te ronden.  

Het Brussels Bright Festival doet de hoofdstad schitteren van 16 tot 19 februari 2023. De 
nieuwe editie van dit niet te missen evenement laat haar licht schijnen over verschillende 
wijken via drie routes: Royal, European en Schaarbeek. Langs de verschillende routes zijn 
boeiende en poëtische monumentale werken van nationale en internationale kunstenaars te 
bewonderen. Die vier winterse avonden zien er meteen vrolijker uit!   
 
Nieuw 
Er zijn niet alleen nieuwe, verrassende installaties. Het festival is dit jaar ook aanwezig in de 
gemeente Schaarbeek.  Bezoekers uit binnen- en buitenland kunnen deze buurt in een heel 
ander licht ontdekken. Ook het architecturale art-nouveau-erfgoed in Brussel wordt letterlijk 
en figuurlijk in de schijnwerpers gezet.   
 
Uiteenlopende activiteiten  
Vier avonden met een uitzonderlijk programma. Het wordt wellicht lastig kiezen voor de 
bezoekers van alle leeftijden: lichtinstallaties, nocturnes in musea, rondleidingen... Een 
'nachtelijke' ontdekking van de straten van de hoofdstad belooft uit te groeien tot een 
ervaring voor alle zintuigen.     

Op initiatief van Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
en Elke Van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken, coördineert 
visit.brussels de organisatie van dit evenement in het hart van de hoofdstad.  
 
"Ik ben er trots op dat Bright Festival, georganiseerd door visit.brussels, is uitgegroeid tot 
een belangrijk toeristisch evenement in ons Gewest. De Brusselaars, maar ook de bezoekers 
van ons Gewest, kunnen opnieuw gedurende vier dagen de verschillende wijken doorkruisen 
en zich laten verbazen door het architecturale art-nouveau-erfgoed, en de werken van zowel 
Brusselse als internationale kunstenaars, waarvan de meeste nooit eerder te zien waren. Ik 
wens iedereen een prachtige wandeling door de Brusselse straten toe, en een fijne editie 
2023 van het Bright Festival", aldus minister-president Rudi Vervoort.  



 

 

  
"Tijdens de huidige energiecrisis hebben we allemaal nood aan momenten vol ontmoetingen 
en vreugde. Ik wil het Bright Festival bedanken omdat het de Brusselaars de kans geeft om 
opnieuw te dromen. Ik ben ook blij dat we samen met visit.brussels en de artiesten hebben 
kunnen werken met duurzame technologie, om zo het energieverbruik van dit prachtige 
festival te verlagen.", zegt Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Elke Van 
den Brandt.  
  
"Schaarbeek heeft een lange traditie van lichtfeesten dankzij het festival Citizen Light. Het 
was dan ook vanzelfsprekend om deel te nemen aan het gewestelijke initiatief Bright Festival 
en Schaarbeek ook buiten haar grenzen te laten schitteren. De gemeente heeft bovendien 
een rijk art-nouveau-erfgoed. Dit is de gelegenheid om het in de kijker te zetten tijdens dit 
evenement, waarvan ik zeker weet dat het de ogen van het publiek zal doen fonkelen," besluit 
Cécile Jodogne, burgemeester van Schaarbeek.   
 

Het Bright Festival is al enkele jaren ecologisch verantwoord dankzij verschillende 
initiatieven: 

 de gekozen kunstenaars hanteren veelal een ecologisch verantwoorde strategie; 
 de geselecteerde projecten werken met energiezuinige verlichting of energie uit 

hernieuwbare bronnen; 
 het festival is makkelijk met het openbaar vervoer bereikbaar en stimuleert 

alternatieve mobiliteit en wandelen langs de routes.   

Sinds 2021 financiert Bright Festival koolstofarme projecten om de emissies te neutraliseren 
die niet konden worden gereduceerd  (waterkrachtproject en bosbeschermingsproject). 

Meer info: www.brightfestival.brussels  

Perscontact: Noémie Wibail – n.wibail@visit.brussels  
 


