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Feest in Brussel met de Electro Night en een avond met een 100% Belgische line-up  
 

Naast de vele activiteiten die van 1 tot 5 mei worden georganiseerd ter gelegenheid van 30 jaar 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 150 jaar tram, heeft het Irisfeest ook aandacht voor de 
muziekscene. Op vrijdag veroveren uitgaanders en andere liefhebbers van elektronische muziek 
de grootste dansvloer van Brussel. Op zaterdag wordt het feest op het Paleizenplein voortgezet, 
met een avond met 100% Belgische concerten.  
 

Van 1 tot 5 mei viert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn 30ste verjaardag en 150 jaar tram in 
Brussel. Onder de honderden gratis activiteiten zijn de Electro Night en de concerten op het 
Paleizenplein niet te missen evenementen geworden van dit feestweekend.  
 

Sinds een aantal jaar is de elektronische muziekscene in Brussel in volle ontwikkeling. Er zijn heel 
wat getalenteerde dj's die de clubs en bars van de hoofdstad in vuur en vlam zetten. Daarom lanceert 
het Irisfeest een wedstrijd zodat een van hen mag draaien op het Paleizenplein tijdens het eerste 
deel van de Electro Night.  
 

Electro Night  
Zoals elk jaar kunnen liefhebbers van elektronische muziek samenkomen op het Paleizenplein voor 
de Electro Night, die ook dit jaar weer mooie Belgische en internationale headliners wist te strikken.  
 

Artiesten die bevestigd zijn: 
Claptone (DE), Ofenbach (FR), Nora en Pure (CH), Stereoclip (BE), Laura De Greef (BE)  
 

Nieuw: 
Dit jaar lanceert het Irisfeest een wedstrijd zodat een Brusselse dj kan draaien op het eerste deel 
van de Electro Night. (Meer informatie binnenkort op: http://fetedeliris.brussels/electro-night)  
 

Concerten - 100% made in Belgium  
Zaterdagavond zullen verschillende artiesten uit de Belgische scene elkaar opvolgen op het podium 
op het Paleizenplein.  
 

Artiesten die bevestigd zijn: 
Girls in Hawaii, Todiefor en Blu Samu  
Een vierde naam wordt zeer binnenkort bekendgemaakt.  
 
 

Meer info over het Irisfeest: www.fetedeliris.brussels  
 

Perscontact: Noémie Wibail: +32 490 49 43 84 – n.wibail@visit.brussels  


