


Summer 1070
De Anderlechtse apero’s waar iedereen op wachtte!

Juni - september 2018 

Vraagt u zich af waar u in Anderlecht van de zomer kunt genieten? Van 30 juni tot 29 
september baadt het Dapperheidsplein elke zaterdag in een uitgelaten zomerse sfeer en 
dit doet zowel groot als klein dansen. Summer 1070 is “the place to be”: bars, foodtrucks, 
dj’s, concerten en een op en top zomerse vibe.

Dit evenement wordt georganiseerd op initiatief van het college van burgemeester en 
schepenen van Anderlecht en moet het centrum van de gemeente, en in het bijzonder 
het Dapperheidsplein, herdynamiseren. Het feestelijk evenement richt zich vooral op 
mensen tussen de 30 en de 50 die zich met het gezin en/of vrienden willen vermaken.

Elke zaterdag van 15u tot 22u

Summer 1070 gaat op zaterdag 30 juni officieel van start met “Tropical Breeze”. Veertien 
zwoele  zaterdagen lang hebben we mooie verrassingen in petto. De animatie voor groot 
en klein varieert in functie van de thema’s. Foodtrucks serveren allerlei lekkers en bars 
maken in een gemoedelijke sfeer de meest verrukkelijke cocktails klaar. Kinderen kunnen 
zich gratis in de zomerse minidisco van DTD Studio en in een speelruimte uitleven, onder 
het wakend oog van animatoren. Om u tegen de zon en regen te beschermen, zijn er 
parasols en feesttenten voorzien.
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Thema’s voor deze zomer

    • 7 juli : Flowerpower
      We maken een tijdreis naar de flowerpower in een sfeer die de festivals van Wood-
stock en Coachella oproept! De Anderlechtse rockband The Tribute treedt op om 17u en 
de hele zomeravond lang houden dj’s de sfeer erin.
      
    • 14 juli : French kiss 
      Naar aanleiding van de nationale feestdag van onze zuiderburen staat de avond in 
het teken van Franse chansons.
      
    • 21 juli : We are Belgium
      Voor onze eigen nationale feestdag gaan we voluit voor een sfeer 100% “made in 
Belgium” met de alomtegenwoordige zanger Dan Peeters, zangeres Syla K, maar ook de 
in Brussel wereldberoemde DJ Sigarenband.
      
    • 4 augustus : White Party
     Crazy Sir G, de DJ van “Extravadance” op zaterdagavond tovert het Dapperheidsplein 
om tot een stukje Ibiza en Saint-Tropez.

De thema’s van de volgende edities wordt op de Facebookpagina “Summer 1070” uit 
de doeken gedaan. Like de pagina “Summer 1070” om geen enkele ster te missen (Ma-
demoiselle Luna, Crazy Sir G, DJ 
Lilo, Lyya Rock, Deejay O, Steven 
King, Syla K. en heel wat an-
deren). U verneemt er alles over 
elk evenement, net als foto’s 
en reportages van de voorbije 
edities.  



OPROEP VOOR TALENT UIT ANDERLECHT

De gemeente Anderlecht en de organisatoren van 
“Summer 1070” willen lokaal talent promoten. Dj’s, dansers 
en performers in spe kunnen van Summer 1070 gebruik 
maken om hun zichtbaarheid te verhogen. Stuur een 
mailtje naar summer1070team@gmail.com en wie weet, 
als het binnen een van de thema’s past en de agenda’s 
het toelaten, wordt u een van de sterren van Summer 
1070.

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Matthias Baert, persattaché van de gemeente 

Anderlecht
 Via 02 558 09 91




