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Vrijdag 3 september 2021 
 
Persbericht 
 

De Jaarmarkt van 
Anderlecht is terug!  

 

Na een afgelaste editie in 2020 omwille van de coronacrisis, kondigen burgemeester Fabrice 

Cumps en het voltallige schepencollege met trots de terugkeer van de traditionele Jaarmarkt van 

Anderlecht aan op dinsdag 14 september op het Dapperheidsplein en in het centrum van 

Anderlecht! 

 

De Jaarmarkt van Anderlecht is al bijna 200 jaar een niet te missen evenement in onze gemeente. Dit jaar 

is ze terug in een vernieuwd jasje. "Voor deze editie van 2021 wilden we de animaties en activiteiten 

vernieuwen, om zo een gemoderniseerde jaarmarkt aan te bieden die dichter bij de aspiraties van de 

Anderlechtenaren staat", aldus schepen van evenementen, Guy Wilmart. Een kinderboerderij en 

hondenshow vervangen de traditionele dierenwedstrijden. Daarnaast zijn er kraampjes, een rommelmarkt, 

straatkunstenfestival, kermis en vele andere animaties terug te vinden op het Dapperheidsplein en in het 

centrum van Anderlecht. Ontdek de volledige programmatie hieronder! 
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PROGRAMMA 

 

• Kinderboerderij: Centraal Park van 10u tot 18u 

• Ambachtsmarkt: De Formanoirstraat van 10u tot 18u 

• Hondenwedstrijd: koer van het Erasmushuis van 10u tot 13u 

• Hondendemonstratie door de politiezone Zuid: Anderlechtse-Weggevoerdestraat om 11u30, 

13u30, 15u30 en 17u  

• Rommelmarkt: Sint-Guido Straat van 10u tot 18u  

• Braderij: Wayezstraat, Dorpsstraat, Paul Jansonlaan, St-Guidocorso en Veeweidestraat van 10u 

tot 18u 

• Kermis: Dapperheidsplein   

 

Straatkunstenfestival 

 

Een straatkunstenfestival, georganiseerd door het Cultureel Centrum van Anderlecht, de Nederlandstalige 

Cultuurdienst en vzw Cirqu'Conflex, zal het Verzetsplein en de marktstraten tot leven brengen met 

verbazingwekkende shows en voorstellingen voor jong en oud. 

 

ANIMATIES Verzetsplein 

Adventures in Planet Love - 10:30 & 14:00  

Verkenning van verscheidene romantische ontmoetingen via dans, acrobatie en theater 

 

Deslira - 11:30 & 15:00 

Een wezen komt op de wereld, verlaat zijn ei en vindt zichzelf bij het onbekende. Een stille voorstelling 

rond een touw en een hoepel. 

 

Drie hoofden en een hoed – 12:15 & 15:45 

Een visuele show met een combinatie van acrobatische stunts, een slap koord en jongleren. Een luchtig 

geheel vol humor. 
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Lock Up – 13:15 & 16:45 

Fantasieën voor stem, hobo en gladde strijkers. 

 

• Piccolo et Giganti  - 10:00 > 17:00 

Het zijn noch acrobaten, noch muzikanten, noch goochelaars, noch jongleurs. Gewoon twee jongens, 

een lange en een korte. Hun sketches benadrukken de kleine verschillen die ons verenigen. 

 

• Initiaties circustechnieken - 10:00 > 17:00 

De vzw Cirqu'Conflex biedt initiaties evenwicht, trapeze, tissue act en jongleren aan. 

 

RONDTREKKENDE SPECTAKELS Wayezstraat en Dorpsstraat  

Birdmen – 10:30 & 14:45 

Mysterieuze verlichte vogels zwerven door de straten. Deze enorme vliegende dieren worden geleid 

door even mysterieuze mannen. Waarom zijn deze wezens onze straten binnengedrongen? 

 

Trashbeatz – 14:00 & 15:30  

Interactieve muziekvoorstelling met instrumenten gemaakt van afval. 

 

Vogelen – 15:00 & 16:30  

Fabienne de reuzenkip is op zoek naar liefde, in de straten en onder de mensen. James - de dwerg op 

haar rug - is vooral op zoek naar een publiek. 

 

Zeemeermin aan de horizon – 14:15 & 17:00  

Deze twee zeemeerminnen komen je op betoverende en onconventionele wijze tegemoet.  

 

Vuilbak – 16:00 & 17:30  

Twee straatvegers met een passie voor afval en oog voor detail. 

 

Trance Turbine – 16:30 & 18:30  

Magnetische ritmes, eigentijdse dans en koperblazers brengen je in een tollende trance. 
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RSC Anderlecht 

 

De RSCA zal een eigen standje hebben op het Dapperheidsplein. Daar wordt een sportieve animatie 

voor kinderen georganiseerd. 

 

Concerten 

 

Muzikale animaties op het Dapperheidsplein . 

- 12u - 16u: 90's sfeer met DJ Nobody 

- 16u - 17u : Ik en Theo (voorstelling voor kinderen)  

- 17u - 22u: muzikale sfeer met DJ Nobody 

 

Ik en Theo 

Belgisch muzikaal duo dat liedjes en voorstellingen voor kinderen zowel in het Frans als in het 

Nederlands brengt. Piet Maris (zang, accordeon, gitaar, keyboard) en Theophane Raballand (drums, 

percussie) nodigen het publiek uit om te dansen, te zingen, te springen en de wereld opnieuw te 

ontdekken door de ogen van kinderen. 

 

Meer info: www.anderlecht.be 

 
Het programma kan in functie van gezondheidsmaatregelen worden gewijzigd! 
 

 
 

http://www.anderlecht.be/

