
 

 

België, erkentelijk, veerkrachtig en eigenzinnig fenomenaal 

 

Verschillende Belgische artiesten zullen op 21 juli vanaf 14u optreden in het kader van de 

campagne ‘België, eigenzinnig fenomenaal’. We vieren op die manier een ongeziene editie 

van onze nationale feestdag. 

 

De campagne van de federale overheid ‘België, eigenzinnig fenomenaal’ geeft een boost aan de 

uitstraling van ons imago, zowel in het binnenland als over de landsgrenzen. Ze herinnert ons aan het 

beste dat België te bieden heeft op het gebied van kunst, gastronomie, toerisme, sport, cultuur of 

gewoon het ‘goede leven’. De affiches, media-acties en events van deze campagne duiken al meer 

dan drie jaar zowat overal op, in België en elders. 

 

 

 

Een muzikale Ronde van België 

Zeker dit jaar zullen de Belgen hun eigen land onder al deze facetten herontdekken. Aan zee, aan de 

rand van een meer, op de camping, met de fiets, in onze musea of gewoon op een terrasje, ook in 

België zal de zomer fenomenaal zijn.  Een mooie gelegenheid om op zoek te gaan naar enkele van de 

muzikale pareltjes die ons land groot maken... 

We zullen honderden kilometers doorheen België reizen om live te genieten van optredens van 

Belgische muzieksterren op ‘eigenzinnige fenomenale’ plaatsen. De nummers die onze gasten 

gekozen hebben, houden allemaal verband met de gezondheidscrisis, ofwel omdat ze speciaal voor 

de gelegenheid zijn geschreven, ofwel omdat ze een eerbetoon brengen aan de mensen die zich 

sterk hebben ingezet voor hun medemens.  

Deze uitzonderlijke optredens, die in vijf Belgische steden zullen worden opgenomen, kunnen in het 

kader van de officiële plechtigheid worden gevolgd vanaf 14u op Één (VRT) en La Une (RTBF). De 

ceremonie en de concerten worden tevens uitgezonden op de website van de campagne: 

www.eigenzinnigfenomenaal.be. Uit gezondheidsoverwegingen zal het publiek de concerten niet ter 

plaatse kunnen bijwonen. 

 

http://www.eigenzinnigfenomenaal.be/


 

 

Op het programma staan: 

 

• Scala & Kolacny Brothers brengen het bekende Heroes (1977) van David Bowie als eerbetoon 

aan al onze helden, die van de Tweede Wereldoorlog, maar ook iedereen die zich heeft 

ingezet in de strijd tegen de pandemie. 

• Ozark Henry brengt We will meet again (2020), dat hij schreef tijdens de lockdown, in 

afwachting dat we weer live mochten samenkomen.  

• Daan zingt het lied Victory (2004). ‘Want we hebben nu allemaal een overwinning nodig’, aldus 

de artiest. 

• Salvatore Adamo zingt daarna J’avais oublié que les roses sont roses (1971) met als thema het 

hervonden plezier na moeilijke tijden. 

• Alice on the Roof brengt La fille sur le toit (2018), want het dak is waar ze heengaat als ze 

even alleen wil zijn.  

• Rapper Tourist LeMC volgt met met Wij begrijpen mekaar (2018), een lied over erkenning en 

respect. 

• Dj Henri PFR brengt zijn nieuwe hit Lockdown music (2020), geschreven in samenwerking met 

de Frans-Belgische muzikant RO en de Britse zangeres Raphaella. Voor deze ongeziene 

creatie heeft hij aan het begin van de lockdown in België internetgebruikers opgeroepen om 

hem originele geluiden te bezorgen. 

• Selah Sue zingt You (2020), een lied geschreven tijdens de lockdown. 

• De groep Blackwave heeft Baloji uitgenodigd voor de finale op BIG Dreams (2017). Ze worden 

begeleid door de dansers AnaneTheDancer & Friends. 

 

 

 

Meer informatie over de campagne:  

www.eigenzinnigfenomenaal.be  

@BelPhenomenal #belphenomenal 
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