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Met een hulde aan Brel, 65 foodtrucks, straatanimaties en honderden 
verrassingen biedt het Irisfeest een rijk programma om 29 jaar Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest te vieren. 
 

Ter gelegenheid van de verjaardag van het Brussels Gewest worden er op 5 en 6 mei 2018 

op verschillende plaatsen binnen het Gewest heel wat gratis animatie aangeboden. Voor 

het eerst sluiten de Europese Instellingen zich bij het feest aan met een aantal originele 

activiteiten. En om het feestelijke weekend in schoonheid af te sluiten, bundelen een 

vijftiental Belgische artiesten hun krachten voor een exclusief huldeconcert ter ere van 

Jacques Brel, de beroemde Schaarbekenaar die 40 jaar geleden overleed. 

 
Het Irisfeest viert ieder jaar de verjaardag van het Brussels Gewest. De iris of gele lis werd 
zoals bekend op 16 mei 1991 door het Brussels Parlement officieel gekozen als symbool 
voor het Brussels Gewest. 
Het programma omvat twee dagen vol animatie en andere activiteiten. De toegang tot het 
Irisfeest en de voorstellingen is gratis.  
 
Zaterdag 5 mei: 
 

• Dit jaar zet het Irisfeest de gemeenten Watermaal-Bosvoorde, Ukkel, Elsene en 
Oudergem in de kijker. Een gedroomde kans om er ongewone plekken te ontdekken 
die gewoonlijk gesloten blijven voor het publiek.  

• De Europese instellingen zetten hun deuren open voor het publiek en organiseren de 
hele dag rondleidingen. Het is een unieke gelegenheid om te ontdekken hoe de 
Europese Unie werkt. Dit jaar zal er speciale aandacht worden besteed aan het 
Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. De diversiteit van het Europese cultureel 
erfgoed wordt gevierd om meer mensen aan te moedigen om dit erfgoed verder te 
ontdekken en betrokkenheid te stimuleren.  
Plaatsbezoeken, rondleidingen, informatiestands, interactieve activiteiten, debatten, 
concerten en tentoonstellingen in de Europese wijk staan allemaal op het menu om er 
een leuke en leerzame dag van te maken met familie of vrienden. 

• Om de dag in schoonheid af te sluiten, valt er niet te ontkomen aan de Electro Night, 
die het programma op het Paleizenplein aftrapt.  
Hebben al toegezegd: Quintino, Luccas & Steve en Romeo Blanco. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zondag 6 mei:  
 

Feest in het Park 
 

• Straatkunst  

Het Irisfeest zet de straatkunst in de kijker met een artistiek programma dat het beste 
samenbrengt van wat Brussel en omstreken op dat vlak te bieden heeft. Circus, 
straattheater, interactieve spelletjes, allerhande workshops, dansvoorstellingen, 
activiteiten voor de allerkleinsten en nog veel meer. Een hele dag lang wordt het 
Warandepark omgetoverd tot openluchtschouwburg én circusarena.  

• Sportactiviteiten 

Op zondag vinden massa’s activiteiten plaats met sportieve inslag zoals trampoline, 
ramp voor skaters/bmx/step, gymnastiek, cheerleading, enz. 

• Themadorpen 

Van 12 tot 18 uur komen een honderdtal verenigingen uit verschillende gemeenten 
van het Gewest in het Warandepark op een dynamische en ludieke manier voorstellen 
wat ze zoal doen. 

 
In het BIP, het huis van het Gewest 

Voor het Irisfeest gooit de tentoonstelling "experience.brussels" haar deuren gratis open en 
speciaal voor het feest organiseert ze in- en outdooractiviteiten waarmee heel wat 
verrassingen en cadeaus te winnen zijn! 
 

In het Brussels Parlement  

Dé gelegenheid om op een leuke manier een historisch gebouw te ontdekken in het hart van 
de stad en … middenin het leven van haar inwoners! Op het programma: bezoek aan het 
halfrond en de commissiezalen, het Swingfeest dat door het collectief Tissu Orange wordt 
georganiseerd, maar ook fototentoonstellingen, delen uit de voorstelling "Sois belge et Tais-
toi", street art, concerten en ook slackline-demonstraties. 
 

MIXITY.brussels zingt Jacques Brel 

MIXITY.brussels is een omvangrijk samenwerkingsproject rond de weelderige diversiteit 
van Brussel dat het podium van het Irisfeest inpalmt om hulde te brengen aan de Grote 
Jacques, die we al 40 jaar moeten missen. 

 
Vanaf 18.30 uur vertolkt een twintigtal artiesten, doordrongen van het Brusselse zinneke-
DNA, de grootste successen van Jacques Brel. Op het programma staan nooit eerder 
gehoorde duo's, liedjes gebracht in meerdere talen en tal van andere verrassingen. De avond 
wordt aan elkaar gepraat door Els De Schepper en Cécile Djunga.  
Volgende artiesten hebben al toegezegd: José Van Dam, Maurane, Marie Daulne, Typh 
Barrow, BJ Scott, Marka, Patrick Riguelle, Karla Verlie en Filip Jordens. 



 

 
Het hele weekend lang  

 

Iris Food Corner 

Voor een hapje en een drankje kunnen bezoekers terecht in de Iris Food Corner, waar ze van 
talrijke originele en smakelijke heerlijkheden kunnen genieten: cocktails, falafels, bagels, 
vegan burgers, specialiteiten uit Thailand, Afrika, Italië, Griekenland, Marokko, Libanon, 
België en nog een dozijn andere landen. De Food Corner strekt zich uit van het Paleizenplein 
via het Koningsplein en de Koudenbergstraat tot het Park op de Kunstberg. Er zullen in totaal 
niet minder dan 65 foodtrucks aanwezig zijn.  
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