
 

--- Persbericht --- 

 

‘België viert feest’: groots concert en vuurwerk in het Jubelpark 

Dit jaar kunnen we weer volop feesten. Volg onze talentvolle Belgische artiesten ter plaatse of op tv! 

 

Op donderdag 21 juli 2022 hult onze nationale feestdag zich in zijn oorspronkelijke 

kleedje: het is weer feest!  

Na twee moeilijke jaren door de gezondheidscrisis, leiden de vieringen van de 

nationale feestdag 2022 een terugkeer naar het normale leven in. Nieuw dit jaar is 

echter dat de hele bevolking uitgenodigd wordt voor een groots gratis concert in het 

Jubelpark in Brussel. 

Vanaf 21 uur volgen tal van Belgische artiesten en enkele verrassingen elkaar op tot 

een afsluitende dj-set die het traditionele vuurwerk zal begeleiden. De vzw S.I. 

Brussels Promotion (SIBP) zal dit jaar het vuurwerk vanaf 23 uur afvuren vanop de esplanade van het Jubelpark. 

In het park zullen foodtrucks en bars staan opgesteld om de magen te spijzen en de dorst te lessen. De concerten en 

het vuurwerk zullen worden uitgezonden op de nationale televisiezenders: Eén, VTM, Play4, La Une en RTL-TVI. 

 

Artiesten 

Zijn aangekondigd voor het concert: 

Alice on the roof • Coely • Typh Barrow • Niels Destadsbader • Salvatore Adamo • Netsky 

Henri PFR • Laura Tesoro • Charles • Ruben Block • Jérémie Makiese • Noémie Wolfs  

Delta • Pommelien Thijs • Yong Yello • Mentissa • Berre • Doowy • Grace 

 

Presentatoren 

De presentatie zal in het Jubelpark verzorgd worden door: 

Kobe Ilsen (VRT) • An Lemmens (VTM) • James Cooke (SBS) 

Joëlle Scoriels (RTBF) • Sandrine Corman (RTL) 

 

Nationale Apero 

 

Een ander nieuw initiatief dit jaar is de ‘Nationale Apero’. Cafés, bars en restaurants 

kunnen laten weten dat er ook bij hen gefeest zal worden op 21 juli.  Ze kunnen een 

activiteit naar keuze organiseren en de concerten op hun schermen uitzenden.  

Beelden van de deelnemende horecazaken zullen tijdens het concert en via sociale 

media gedeeld worden. #aperonational 

 

Meer info: https://2107.be/concert-vuurwerk 

Partner room: https://www.partnerroom-concert-2107.be/nl   

Accreditatie pers: https://accreditation.belgium.be/nl/belgie-viert-feest 

Het concert wordt georganiseerd door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.    
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