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Persbericht

De magie van kerst is
terug in Anderlecht
Op initiatief van schepen van Economische Ontwikkeling Elke Roex en schepen van Evenementen
Guy Wilmart, met de steun van burgemeester Fabrice Cumps en het voltallige college, kondigt de
gemeente Anderlecht met veel plezier de terugkeer aan van haar traditionele kerstmarkt. Van 17 tot
19 december dompelen verschillende animaties en een sfeervolle verlichting het
Dapperheidsplein, het Verzetsplein en de voet van de Collegiale kerk onder in een magische
kerstsfeer.
Vorig jaar konden de Anderlechtenaren geen kerst vieren samen… Daarom verheugt de gemeente zich
dit jaar op de terugkeer van deze traditionele festiviteiten. Op het programma staan een honderdtal chalets
met ambachtelijke specialiteiten, kerstconcerten, mapping, straatanimaties, zangkoren en rondtrekkende
animaties. Bovendien staat er van 4 december tot 9 januari een schaatsbaan op het Verzetsplein. Het
worden dus magische feestdagen in Anderlecht! "De kerstmarkt is een jaarlijkse traditie in Anderlecht. Dit
jaar steekt ze in een nieuw jasje met de installatie van een schaatsbaan, feestelijke animatie voor jong en
oud en met respect voor de gezondheidsmaatregelen", aldus burgemeester Fabrice Cumps.
De kerstsfeer start vrijdag 17 december met twee kerstconcerten (om 15u en om 20u) in de Collegiale
kerk. Om 18u huldigen de kerstman en zijn kerstclowns de kerstmarkt in op de tonen van hun favoriete
kerstnummers. Hier kan het publiek de volgende drie dagen een honderdtal houten chalets ontdekken met
handgemaakte creaties, decoratieve artikelen, sieraden, snoepgoed en proevertjes van
seizoensgebonden en ambachtelijke producten.
Zaterdag 18 december staat in het teken van circus en dans. Tussen 14u en 18u trekken de dansers van
Brut Movement over de kerstmarkt en gebruiken circusartiesten de gevel van De Rinck als podium voor
een verticale dans. Zondag 19 december sluiten we af met muziek van Gavur Gelinler, een vrouwengroep
die traditionele Turkse liederen brengt, en van de Anderlechtse zangkoren Zinnefolee en Canteria.
Maar wat zou kerst zijn zonder kerstverlichting? Daarom worden de gevels van de Collegiale kerk, het
gemeentehuis en de huizen rondom het Dapperheidsplein heel de maand december van 16u30 tot 00u30
verlicht.
Om iedereen veilig te kunnen ontvangen en de coronamaatregelen te respecteren, gebeurt de toegang
tot de kerstmarkt op vertoon van het Covid Safe Ticket.
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Programma:
Uur

Animatie

Locatie
Vrijdag 17/12

12u – 21u

Schaatsbaan

Verzetsplein

15u

Concert Franz Goovaerts

Collegiale kerk

17u – 23u

Kerstmarkt

Dapperheidsplein

18u

Inhuldiging kerstmarkt

Dapperheidsplein

20u

Concert Franz Goovaerts

Collegiale kerk

Zaterdag 18/12
12u – 21u

Schaatsbaan

Verzetsplein

12u – 23u

Kerstmarkt

Dapperheidsplein

14u - 16u30

Compagnie LaterrateraL - ContreToi (circus)
Be Flat - Ludo & Arsène (circus)

gevel De Rinck

Compagnie OUI! Mais.. – Gravedure (performance/clownduo)
Brut Movement (Anderlechts danscollectief)

Mobiel rond Sint Guido

14u30 - 16u
15u - 17u30
15u30 - 17u

Mobiel rond Sint Guido

Mobiel rond Sint Guido

Zondag 19/12
12u – 20u

Schaatsbaan

Verzetsplein

12u – 20u

Kerstmarkt

Dapperheidsplein

16u30 - 17u

Canteria (zanggroep volksmuziek)

voor De Rinck

17u30 - 18u

Gavur Gelinler (zanggroep Turkse liederen)

voor De Rinck

18u30 - 19u

Zinnefolee (zanggroep in Brussels dialect)

voor De Rinck

pop-up

Micha Goldberg - A mobile light Poem
(performance)

Mobiel
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