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Human >< Nature : « Wie heeft het laatste woord, de mens of de natuur? »

05.10.2019 – Tour & TaxisNUIT BLANCHE

27.09.2019 – Op initiatief van het Schepenambt van Cultuur van de Stad Brussel vindt de 17e editie van NUIT 
BLANCHE plaats in de nacht van zaterdag 5 oktober op en rondom de Tour & Taxis-site.
Van 19.00 tot 03.00 uur en onder de vlag Human >< Nature pakken 15 artistieke projecten waarvan 2 creaties 
en 1 première uit met projecten die zich op de uitdagingen van duurzame ontwikkeling inspireren. 

Mede door de recente actualiteit en de voelbare 
gevolgen van de klimaatopwarming is er een 
groeiend besef van de ingrijpende veranderingen 
op planetaire schaal. De ontbossing in Brazilië, de 
natuurramp op de Bahama’s  en de sanitaire ebola 
crisis in de Democratische Republiek Congo tonen 
aan hoe zorgwekkend de milieuproblematiek is. 

Kunstenaars zijn niet ongevoelig voor deze na-
tuurrampen en de klimatologische urgentie. NUIT 
BLANCHE stelt dit jaar daarom voor om de impact 
van de menselijke activiteit op de planeet aan de 
kaak te stellen. Artiesten dragen op deze manier 

ook bij tot de bewustwording van het publiek. Hoe 
kunnen we de manier waarop we met onze planeet 
omgaan en onze relatie met de natuur veranderen? 

Tour & Taxis : een duurzame wijk in wording

NUIT BLANCHE programmeert altijd in functie van 
een thema dat aan de gekozen buurt gelinkt is

« De gewezen spoorweg-
site van Tour & Taxis in de 
directe omgeving van het 
kanaal en niet zo ver van 

het historische centrum van Brussel kent vandaag 
een ware heropleving », legt Delphine Houba, 
Schepen van Cultuur uit. « De ambitie om van Tour 
& Taxis een voorbeeldige duurzame wijk te maken 
in Brussel stoelt op  uitbreiding van de groene 
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NUIT BLANCHE 2019 toont de klimatologische 
urgentie op de site van Tour & Taxis 
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ruimte, stimulansen inzake mobiliteit en sociale mix, 
herwaardering en ontsluiting van het erfgoed en 
duurzaamheid.  Zo wordt ook bijgedragen tot de re-
conversie en ontwikkeling van de Kanaalzone.»

Het geheel van de gebouwen dat lang niet bekend 
is bij de Brusselaars opent nu wagenwijd zijn deuren 
voor het publiek naar aanleiding van NUIT BLANCHE 

2019: het Hôtel de la Poste, de Sheds, de Watertoren, 
het Gebouw van de Gevaarlijke Producten, het Vor-
mingscentrum van Artsen Zonder Grenzen (Espace 
Bruno Corbé). Ook het Park van Tour & Taxi evenals 
de oevers van de Kanaalzone worden ingezet. 

INFOS

http://nuitblanche.brussels

https://www.facebook.com/NuitBlancheBrusselsBelgium/
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