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LÀ-HAUT VIAGE 
“Een geheime tuin, hoog in de wolken, in het stadscentrum” 

Opening 8 juni 2017 

#lahautviage 

 

VIAGE onthult haar groene parel 

De festiviteiten van Grand Casino Brussels VIAGE zijn nog niet ten einde. 2017 wordt een 
keerpunt voor dit symbolische gebouw gelegen in de voetgangerszone. Hun grootste wens: de 
activiteiten van VIAGE nieuw leven inblazen en iedereen de nieuwste Place to be in Brussel laten 
ontdekken. 

Te midden van 14.500 m² bevindt zich een unieke ruimte in de hoogte met een terras en een 
uitzonderlijk zicht over de stad Brussel. VIAGE heeft lange tijd gezocht naar de ideale partner 
om haar visie te realiseren: het restylen van de ruimte, in functie van een nieuw concept dat het 
centrum van Brussel doet heropleven en het uitgaansleven van de Brusselaars een boost geeft. 
Sinds enkele weken is de nieuwe uitbatingstrategie van de rooftop van VIAGE in handen van 
jonge Brusselse ondernemers die gespecialiseerd zijn in evenementen en niet aan hun proefstuk 
toe zijn.   

De vier jonge ondernemers achter ‘Les Organisateurs’ hebben een voorkeur voor onbekende 
plaatsen, zelfs deze gelegen in weinig bezochte buurten. Met sterke concepten, simpel maar 
efficiënt, en met de nodige portie humor, blazen zij deze plaatsen nieuw leven in en dragen zo bij 
aan een positief imago van Brussel! 

Les Organisateurs zijn twee jaar geleden bekend geworden met de organisatie van ‘les soirées 
Chez Ginette’ in de Havana Club, die nog steeds elke vrijdag een groot succes zijn. Ze hebben ook 
een belangrijke rol gespeeld in de buzz rond de lancering van het nieuwe Jam Hotel door er 
afgelopen zomer ‘J'Peux Pas J'Ai Piscine’ te organiseren op het terras van het hotel. 
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Là-Haut VIAGE, een stadstuin hoog in de wolken 

Les Organisateurs, als spelers in het Brusselse leven, gaan opnieuw de uitdaging aan om een 
minder gekende locatie in Brussel nieuw leven in te blazen! Hun doel: de rooftop van VIAGE laten 
herontdekken en er de Brusselaars die nog een stapje in de wereld willen zetten, ontvangen.  

Daarom hebben VIAGE en Les Organisateurs samen met interieurarchitect Michel Penneman een 
groene en luxueuze inrichting bedacht, die het publiek onderdompelt in een verscholen tuin, 
hoog boven de Brusselse boulevards.  

Là-haut VIAGE bevindt zich in de rooftop van Grand Casino Brussels. Vanaf de ingang aan de 
Anspachgalerij onthult zich gaandeweg, via de roltrappen, een mysterieus decor van weelderige 
planten. Eenmaal in de hoofdzaal, lijkt men ondergedompeld te zijn in een volledig andere 
wereld... Planten aan de muren en plafonds, klimplanten, rieten stoelen,  bontjes, de verlichting 
verweven met de bladeren... En dankzij het panoramisch terras van 360° biedt ‘Là-haut VIAGE’ 
een fantastisch zicht over Brussel.  

   

8 juni 2017: officiële opening  
Een tuin, hoog boven de voetgangerszone,  

die het uitgaansleven in het centrum van Brussel op zijn kop zal zetten  

Een nieuwe, flexibele ruimte  

Een ruimte van 225 m², ingericht als een grote stadstuin hoog in de wolken. Achter het groene 
gordijn schuilt een volledig uitgeruste ruimte die voor eender welk evenement gebruikt kan 
worden.  

Met 150 zitplaatsen en 400 staanplaatsen zal Là-Haut VIAGE al snel een must worden voor 
bedrijfsfeesten, verjaardagsfeesten, seminaries - Een unieke sfeer die menig gast zal verbazen 
en een groot terras dat een prachtig zicht biedt over de mooie Brusselse gebouwen.  

Naast de zaal Là-haut VIAGE, telt VIAGE nog tal van andere ruimten die naar wens gebruikt 
kunnen worden, zoals een casino, een restaurant dat tot in de vroege uren open is, een 
theaterzaal en verschillende vergaderruimten.  

Meer informatie op de site viage.be.  

http://www.viage.be/
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PRAKTISCHE INFO 
Waar: Rooftop VIAGE 
Ingang via de Anspachgalerij (Muntplein,  
kruising Kleerkopersstraat/Schildknaapsstraat) 
Wanneer: Afterwork iedere donderdagavond vanaf 17u 
Wat: Een nieuwe ruimte die kan gehuurd worden voor 
evenementen (met uitzondering van donderdagavond) 
Toegang: Mobiliteitsplan beschikbaar op de Facebook 
pagina: Lahaut.viage 
Nabijgelegen parkings: Schildknaap, Munt, De 
Brouckère, Parking 58, Metro De Brouckère (regeling 
met Interparking SCHILDKNAAP om u de unieke prijs 
van 5€ te kunnen aanbieden, van 18u tot 5u) 

 

 

ONS VOLGEN?  
https://www.facebook.com/Lahaut.viage/ 
https://www.instagram.com/lahautviage/ 
Facebook/viage 
Instagram/viage_gcb 
www.viage.be 

 
 
 

Alle afbeeldingen zijn beschikbaar via pressroom viage.prezly.com 
 
 

Persinfo: VIAGE, Siham MAKRACHE, Marketing & PR / +32 2 300 01 93 / marketing@VIAGE.be 
Persinfo: Interel, Jelena Janssens / +32 (0)2 213 13 57 / jelena.janssens@interelgroup.com 

 
Les Organisateurs, Mathieu Botta, Miguel-Angel Perez Lavandera, Leopoldo Profili, Thomas Trothen, 

lahaut@viage.be 
 

Michel Penneman,  Tel +32.2.649.19.11 - Mob +32.475.71.76.79 - mp@michelpenneman.com - 
www.michelpenneman.com 

IN HET KORT 
 

• VIAGE is sinds 2010 in het centrum van Brussel gevestigd in een geklasseerd gebouw van 
meer dan 14.500 m² met een modern decor. 

• VIAGE maakt deel uit van de internationale groep Casinos Austria International (CAI). 
• Grand Casino Brussels is het grootste casino van België, zowel qua omvang als qua omzet.  
• VIAGE, een belangrijke economische speler in het centrum van Brussel, genereert meer 

dan 250 directe arbeidsplaatsen en creëert ook talrijke indirecte banen. Grand Casino 
Brussels groepeert al haar activiteiten onder de noemer VIAGE: een ontspannings- en 
entertainmentcomplex met een concertzaal, een casino, bars en een restaurant.  

• Toegankelijk voor éénieder: inwoners van Brussel, toeristen, zakenlui, maar ook families.  
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