STADSKRIEBELS

zondag 05/05/2019 van 11u00 tot 18u00
Het sportfeest in hartje Brussel! Vier mee en ontdek een
mix van sport, animatie, performance, dans en muziek.
La fête du sport au coeur de Bruxelles! Rejoignez-nous
et découvrez un mix de sport, animation, performance,
danse et musique.
The sports festival in the heart of Brussels! Join us and
discover a mix of sport, animation, performance, dance
and music.

SPORT À VOLONTÉ
Stadskriebels daagt jong en oud uit om de meer dan 40
actieve sportstanden te verkennen. Bekende, maar ook
minder bekende sporten staan op het programma. Wat
dacht je van een deathride of stuntspringen? Ontdek
spelen uit de tijd van Brueghel of doe mee met onze
klassiekers zoals voetbal, aikido of volleybal.
Alle activiteiten zijn in de mate van het mogelijke
toegankelijk voor personen met een beperking. Wens
je specifieke informatie of extra begeleiding, neem dan
even contact op met de VGC-sportdienst.

Stadskriebels is een GRATIS feest. Registreer je via www.stadskriebels.be
of ter plaatse aan één van de registratiestanden om deel te nemen aan
de sporten.
Stadskriebels est une fête GRATUITE,
pour participer au sports il faut
s’enregistrer. Par inscription sur
www.stadskriebels.be ou sur place à
un des stands d’enregistrement.
Stadskriebels is a FREE festival, to
participate in the sportactivities you
need to registrate. In advance on
www.stadskriebels.be or on the spot
at one of the registration stands.

Registratiestand
Fietsenstalling

Vu: Eric VERREPT, leidend ambtenaar, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel

ANIMATIE, DEMO & MUZIEK
Geniet vanop het terras van de vele demo’s of doe zelf
mee met de initiaties gegeven door Brusselse clubs en
organisaties. Dans (werelddans, zumba, hip-hop, …),
een fanfare, een gek kapsalon, … je wordt gegarandeerd
verrast. Afsluiten doen we met dance battles door Ronin
en Urban Center Brussel.

WAAR VIND JE STADSKRIEBELS?
De sporters zijn heer en meester op de Oude en Nieuwe
Graanmarkt, de Vismarkt, de Varkensmarkt, het Katelijneplein, de Dansaertstraat en de Ortsstraat
In de Beursschouwburg en op de pleinen langs het
parcours kan je pauzeren op gezellige terrassen met een
hapje en een drankje.
Alle info op www.stadskriebels.be
of via sportdienst@vgc.be en 02 563 05 14

Meer informatie over de toegankelijkheid van het evenement vind je op www.stadskriebels.be

