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LUX1190-winterlicht in Centrum-Vorst 
17 décember 2021 tot en met 15 januari 2022 

 
Met de tweede jaargang van LUX 1190 wil het bestuur van Vorst een warm winterlicht 

brengen naar het hart van de gemeente!  

 

Tijdens de volledige 

festivalperiode licht de volledige 

historische site van en rond de 

Abdij van Vorst, de Sint-Denijskerk 

en het Gemeentehuis dagelijks op 

dankzij zes geselecteerde projecten 

van kunstenaars die lokaal actief 

zijn, waaronder Club Efemeer, 

Alexis Deconinck en Lennert 

Deprettere (Narafi-Luca School of 

Arts). Vijftien handelszaken uit de 

buurt zorgen overdag voor extra 

licht dankzij de speciaal ontworpen 

kandelaars door de Brusselse decorontwerper Kadanja. 

 

Op vrijdag 17 december 2021 zullen in de loop  van de vooravond de lichtinstallaties en -

sculpturen in het Gemeentehuis, de Abdij en het Sint-Denijsplein en in de vitrines van 15 

deelnemende handelszaken feestelijk worden aangestoken terwijl tal van acts het publiek 

zullen opwarmen, zoals de rondwandelende reuze-ijsbeer, het pop-up concert van de Brusselse 

percussionistas BXELLE BEATS met Sara Moonen, Gaëlle Swann, Annebelle De Witte, Olympia 

Boyle, de soundscape van Mandrill Kin en vuurjonglerie door de Brusselse organisatie Initiation-

Cirque. 

 

Op dinsdag  21 december 2021 vieren we de winterwende tegen de achtergrond van de 

gezellige dinsdagavondmarkt. De artistieke duizendpoot Boîte à Clous brengt een zotte 

familievoorstelling met veel oude projectoren en nog meer gekke gitaren en de hele avond lang 

krijgen passanten de kans om in korte workshops door Maria Dermitzaki met licht te schilderen. 

Ten slotte sluiten we zaterdagvoormiddag 15 januari 2022 het festival af met vuurjonglerie 

door de Brusselse organisatie Initiation-Cirque en gezellige achtergrondmuziek door dj-set Le 

Triporteur Productions. 



 
 

 

Esmeralda Van den Bosch, schepen van de Nederlandstalige cultuur (GROEN) en Charles 

Spapens, schepen van de Franstalige cultuur (PS): “In deze periode waarin natuurlijk licht 

schaars is, hebben we allemaal behoefte aan een lekkere extra dosis warmte, met een beetje 

extra magie! Dank aan de kunstenaars, winkeliers en teams die hun vaardigheden en talenten 

hebben gebundeld om het ons te geven!” 

 

LUX1190 

17 december 2021 tot en met 15 januari 2022 

Centrum-Vorst 

Elke dag lichtsculpturen te bezichtigen in de openbare ruimte, van 16u tot 9u 

Activiteiten op vrijdag 17 en dinsdag 21 december 2021 (telkens van 16u tot 21u) en op 

zaterdag 15 januari 2022 (van 11u tot 14u) 

Gratis toegankelijk – voor de activiteiten is mondmasker verplicht vanaf 6 jaar. 

 

 
Meer info?   

Estelle Toscanucci – Communicatieattachee bij het kabinet van de Burgemeester – 
0490/52.49.48 – etoscanucci@vorst.brussels 
 
IIias El Azzouti – medewerker in het kabinet van de socialistische schepenen – 
0489/82.48.11 – ielazzouti@vorst.brussels 
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