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VIAGE VIERT FEEST  

 

Een schitterende gevel met bewegende beelden, een 
schuilplaats voor het Brussels ‘Ketje’ en heel veel 

goudstaven 
 
Terwijl de eindejaarsfeesten stilaan worden voorbereid, streek de 19de editie van Winterpret 
vorige week al in de nieuwe voetgangerszone neer. We vertellen graag meer over de feestelijke 
avonden die u de hele maand december in VIAGE kan beleven. Het hele gebouw van VIAGE baadt 
in de magische sfeer van Kerstmis. Zo wemelt het op de geklasseerde gevel van allerlei kleuren: 
een uniek spektakel en een feest voor de ogen! Iedere vrijdagavond wordt er in het casino een 
‘GOLDEN WINTER WONDERLAND’ georganiseerd, waarop geluksvogels échte goudstaven kunnen 
winnen!  
Op zoek naar het Brussels ‘Ketje’? Wellicht verstopte hij zich bij VIAGE. Weet u waar?  
 

FEEËRIEKE VIDEO MAPPING OP DE GEVEL  
 
De magie van Kerstmis wordt weliswaar voelbaar wanneer in de winkels kerstversiering wordt 
opgehangen, maar de eindspurt naar de feestdagen wordt pas ingezet wanneer de kerstmarkten 
worden opgebouwd. Eentje die u in België zeker niet mag missen, is die van Brussel in het kader van 
‘Winterpret’. Naar aanleiding daarvan, organiseert de Stad Brussel een brede waaier aan 
activiteiten.  
 
Langs het parcours van Winterpret kan u twee video mappings bewonderen: op de gevels van de 
Sint-Katelijnekerk en het VIAGE Casino. Ze getuigen van audiovisuele creativiteit en toveren de 
gebouwen via een adembenemend klank- en lichtspel tot kunstwerken om.   
 
Tot 5 januari 2020 komt de gevel van het Grand Casino Brussels VIAGE tot leven. Een sprankelende 
ervaring voor de zintuigen: de voortdurend veranderende kleuren laten het gebouw verbrokkelen 
en geven het opnieuw vorm om de architectuur naar een hoger niveau te tillen. De charme van 
handenarbeid vermengt zich met 3D-effecten. De klanken en kleuren – een creatie van Loom Prod  

- zetten de prachtige geklasseerde gevel extra in de kijker. Er zitten ook subtiele verrassingen in 
verborgen die naar VIAGE verwijzen. Eens te meer een bewijs dat bij het Grand Casino Brussels 
VIAGE alles mogelijk is … 

De mapping wordt van donderdag tot zondag om het half uur geprojecteerd, vanaf 17 uur. Op 24 
en 31 december wordt de projectie on hold gezet vanaf 18 uur. 

Kunstenaars: Patrick GRANDI, Lucille JEANNIN, Loan LE HOANG, Simon LEBON – www.loom-prod.com - 
Geluidseffecten: Géraldine KWIK – Artistieke coördinatie: Ludovic BURCZYKOWSKI  
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MANNEKEN PIS VOND EEN SCHUILPLAATS IN VIAGE 
 
Dit jaar krijgt Winterpret een nóg uitgesprokener Brussels karakter dan andere jaren. Om de 400ste 
verjaardag van Manneken Pis te vieren, wordt de kerstboom in de Belgische kleuren versierd en 
worden er houten figuurtjes in verstopt.  
 
Het beroemdste Brusselse ‘Ketje’ zal niet alleen in de kerstboom terug te vinden zijn, want zowat 
langs het hele parcours van Winterpret verschuilen zich verschillende figuurtjes! In het hart van de 
stad wordt een grote schattenjacht georganiseerd: bezoekers kunnen zich laten leiden door een 
geocaching app om tips te vinden en raadsels op te lossen. Het ludieke parcours geeft spelers de 
kans interessante locaties in het centrum van Brussel te (her)ontdekken, zelfs al zijn die bij het brede 
publiek minder bekend. 
 
Het Brussels ‘Ketje’, een toeristische trekpleister in het centrum van de stad, vond zo een 
uitstekende schuilplaats. Kom VIAGE (her)ontdekken! Meer dan zo maar een casino: een 
entertainmentcomplex met een concertzaal, een casino, cafeetjes en het gloednieuw VIAGE Grill 
restaurant. 14.500 m² spelplezier en genot in een modern pand in het hart van Brussel. 
Meer info: www.winterpret.be/400-jaar-manneken-pis/ 
 

ELKE VRIJDAG HEEL VEEL GOUDSTAVEN 
 
Tot 27 december nodigt het Grand Casino Brussels u iedere vrijdagavond uit om uw geluk te komen 
beproeven. Het ongeëvenaarde ‘GOLDEN WINTER WONDERLAND’ is bedoeld voor iedereen die 
eens lekker uit de bol wil gaan en zich in een warme sfeer wil koesteren. Op vrijdagavond wordt er 
in het casino tekens een grote tombola georganiseerd waarmee u echte goudstaven kan winnen! 
Die hebben een waarde van meer dan € 10.000. Iedere vrijdag duidt het lot 24 winnaars aan. Wat 
een buitenkans … 
Meer info: www.viage.be  
 

HET VIAGE GRILL RESTAURANT IS 7 OP 7 DAGEN GEOPEND 
 
VIAGE Grill, het gloednieuwe restaurant (open sinds midden oktober) in het hart van het Casino, zal 
tijdens de feestdagen dagelijks geopend zijn om lekkerbekken te verwennen. Zelfs op woensdag 
25 december en woensdag 1 januari, voor wie de feestvreugde nog even wil vasthouden. Een menu 
aan democratische prijzen laat u genieten van heerlijk gegrild vlees uit Australië of zorgvuldig 
bereide gerechten van onze nieuwe chef. Wil u de feestdagen in een gezellige sfeer doorbrengen? 
Het restaurant opent de deuren om 18 uur en blijft open tot 2 uur in de ochtend (van zondag tot 
donderdag) en tot 3 uur in de ochtend (op vrijdag en zaterdag). 
 
Op ouderjaarsavond organiseert VIAGE een uniek ‘Style & Elegance’ bal, met de hele avond een live 
band en optredens. Ons bijzondere feestmenu (aan een klein prijsje!)  bestaat uit 5 gangen en wordt 
in het nieuwe VIAGE Grill restaurant opgediend. Op 31 december tellen we samen af naar 
middernacht. Daarna kan u tot in het holst van de nacht op de dansvloer staan in het gezelschap 
van de optredende artiesten. Niet alleen tooit VIAGE zich die avond in glitter en glamour. Wie 2020 
goed wil inzetten, kan zijn of haar geluk aan de speeltafels beproeven.  
Reservatie verplicht: www.viage.be   

VOLG ONS: facebook.com/viage/ - instagram.com/viage.entertainment/ - www.viage.be- 
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