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Brussel, 20 februari 2020
Bezoekersaantal Bright Brussels bijna verdubbeld: zo’n 400 000 mensen
bezochten het lichtfestival
Bright Brussels, Festival of Light 2020 zit erop. Het festival liep van 13 tot en met
16 februari. Dankzij een twintigtal lichtinstallaties van Belgische en buitenlandse
artiesten schitterde onze hoofdstad. Heel wat iconische plekken zagen er extra
mooi uit. Bright Brussels lokte maar liefst bijna 400 000 bezoekers.
Het lichtfestival Bright Brussels, Festival of Light 2020 is opnieuw uitgedraaid op een
succes. Ondanks het slechte weer trok een recordaantal mensen, naar Brussel om de
artistieke lichtinstallaties te bewonderen. Dit jaar werd het parcours van het festival
volledig vernieuwd. Het liep van het centrum van de stad naar de Hallepoort via de
Marollen, de Zavel en de Koningswijk.
Voor de opening van het festival was er de eerste editie van de Bright Bike Parade.
Zo’n 100 fietsers trokken langs het parcours. Voor het eerst was er ook een
Lampionnenbal op het Spanjeplein. Honderden mensen kwamen er een glas drinken
of even dansen. Het hele weekend daagden maar liefst 388 000 mensen op om Brussel
te herontdekken of om enkele architectuurparels in een ander licht te zien.
Zaterdagavond was het met een recordopkomst van 149 000 bezoekers over de
koppen lopen in Brussel. De organisatie was hierop voorbereid. Dankzij een
verdubbeling van de lengte van het parcours, konden de bezoekers zich vlot van het
ene naar het andere werk begeven. De slotavond op zondag 16 februari was
organisatorisch een pak moeilijker. Vanwege de ongunstige weersomstandigheden
moesten vier installaties worden geannuleerd. Toch daagden nog zo’n 40 000
bezoekers op. Opvallend was ook de interesse uit het buitenland voor Bright Brussels.
Met 108 000 toeristen, verdubbelde het aantal bezoekers uit andere landen.
Ook de horeca in het stadscentrum kan tevreden terugblikken op het
festivalweekend. Zaterdagavond was het zo goed als onmogelijk om nog een tafel te
reserveren op restaurant of een plaats te vinden in een bar. De MIVB, de Brusselse
openbare vervoersmaatschappij, stelde een sterke stijging van reizigers langs het
parcours. Het aantal reizigers in de stations Sint-Katelijne, Hallepoort en Louiza
ging met 70% de hoogte in.
«Het was alweer een spectaculaire editie. Bright Brussels, Festival of Light is voor
Brusselaars en bezoekers een fijne, alternatieve manier om onze mooie stad te leren
kennen en om nieuwe wijken en routes uit te proberen», aldus Elke Van den Brandt,
Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

« Dit jaar lokte het festival Bright Brussels opnieuw een massa bezoekers uit binnenen buitenland naar onze hoofdstad. En dat ondanks het slechte weer. Bright Brussels
is duidelijk een vaste afspraak geworden, een warm evenement in de kille
winterperiode. Het nieuwe parcours liep langs verschillende Brusselse wijken en zette
letterlijk en figuurlijk een aantal parels van ons erfgoed in de spotlights. Er werden
ook enkele nieuwe projecten in ons gewest onder de aandacht gebracht. Een knap
resultaat voor een festival dat volledig gratis is en nog vele mooie jaren voor zich
heeft», zegt minister-president Rudi Vervoort.
Afspraak volgend jaar voor een nieuwe editie van Bright Brussels, Festival of Light
van 11 tot en met 14 februari 2021.
Voor meer informatie : www.bright.brussels
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