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VIAGE HEEFT NIEUWE PROJECTEN IN PETTO OM DE 
VOETGANGERSZONE IN HET CENTRUM VAN BRUSSEL MEE 

TE DYNAMISEREN 
Na een 2 jaar lang succes bloeit op donderdag 18 april in de rooftoptuin Là-

Haut VIAGE het laatste zaadje open tijdens een ultieme afterwork 

Twee jaar lang was de weelderige Là-Haut VIAGE één van de groenste rooftops van Brussel. Een 
360°-uitzicht op de skyline van onze hoofdstad. Alle ingrediënten waren aanwezig om een “place 
to be” te worden, maar net als bij elk succesvol concept liet het tempoverlies na twee seizoenen 
VIAGE toe om na te denken over de toekomst. De lat ligt hoog maar de nieuwe projecten zijn 
veelbelovend. Mis op donderdag 18 april de laatste afterwork in Là-Haut VIAGE niet en maak van 
de gelegenheid gebruik om uw mooiste rooftopsouvenirs te herbeleven. In afwachting van de 
lancering van de nieuwe projecten draait de meeslepende Immersive show van Gatsby op volle 
toeren. Kom deze zomer langs en pik het startschot van de Ronde van Frankrijk mee, die niet ver 
van VIAGE rijdt. Een mooi excuus om de wonderbare voetgangerszone langs het gebouw in te 
huldigen. Stay connected! 

Aan de rand van de voetgangerszone is VIAGE meer dan ooit een belangrijke speler in het 
stadscentrum  

Met zijn unieke ligging in hartje Brussel is VIAGE een oord van 14.500 m². Een deel ervan wordt 
benut voor de activiteiten van het Casino; een ander aanzienlijk deel van VIAGE is een entertainment 
complex: een theaterzaal, een restaurant, conferentieruimtes... Na het omtoveren van de 
7e verdieping voorzag VIAGE de onthulling van een tot nu toe weinig gebruikte ruimte. Een POP-UP 
biedt binnenkort wandelaars in de voetgangerszone de kans om binnen te stappen, maar ook 
wielerfans krijgen de gelegenheid om actief of passief van de Ronde van Frankrijk te genieten. 

Gevestigd op de Anspachlaan, op wandelafstand van de Brouckère, de Beurs en de Grote Markt van 
Brussel kent VIAGE een unieke ligging. Met metro- tram- en treinstations en tal van 
parkeermogelijkheden in de nabije omgeving is VIAGE niet alleen optimaal bereikbaar voor de 
inwoners van Brussel zelf, maar eveneens voor de vele toeristen.  

De verfraaiing van het stadscentrum en de renovatie van de gevels langs de laan zetten de 
geklasseerde et prestigieuze gevel van VIAGE in de kijker. De inrichting van de voetgangerszone, de 
vermindering van het wegverkeerslawaai, de bevordering van culturele activiteiten en animatie in 
het algemeen hebben VIAGE aanzienlijk geïnspireerd. Het complex stort zich in de bruisende 
voorbereiding van twee nieuwe projecten die de voetgangerszone op gang zullen helpen. 

Là-Haut VIAGE: een denderend succes! 

Là-Haut VIAGE is het resultaat van een samenwerking tussen vier jonge Brusselse ondernemers en 
interieurarchitect Michel Penneman. Met het renoveren van de 7e verdieping deed VIAGE een 
slimme zet en kwam het in 2017 en 2018 in de spotlights te staan door een nieuw publiek naar het 
stadscentrum te lokken. Deze geheime tuin trok elke donderdagavond gemiddeld tussen de 300 en 
1000 personen aan.  
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Na een twee jaar lang succes ligt de lat hoog om de uitdaging aan te gaan... maar VIAGE houdt van 
verrassingen en het onverwachte en kijkt ernaar uit om zijn vanuit de voetgangerszone makkelijk 
toegankelijke nieuwe projecten te onthullen. Het Là-Haut Viage concept was een tijdelijke en 
seizoensgebonden concept, dat enkel op donderdagavond open was gedurende 3 maanden. Viage 
heeft daarom beslist om een concept uit te werken dat dagelijks open is. 

Er was eens Là-Haut... is het ultieme afterwork 
om van de rooftop en het uitzicht te genieten en 
zich alle mooie momenten te herinneren. 

Kom langs op donderdag 18 april van 16u tot 1u 
om frisse lucht te scheppen en van ijskoude 
cocktails te genieten in de laatste stadsjungle van 
Brussel.  

Op de zomer moeten we nog eventjes wachten, maar niet op de metamorfose van VIAGE 
in het clandestiene huis van Jay Gatsby 

Wie nieuwe projecten zegt, zegt ook inrichtingswerken die tijd vragen. Voor we u onze goed 
bewaarde geheimen kunnen onthullen, neemt sinds maart een andere clandestiene plaats zijn intrek 
in VIAGE. De originele show is te zien tot 26 mei. 

Meer informatie via het persbericht: https://viage.prezly.com/nooit-eerder-gezien-in-brussel-the-
great-gatsby-immersive 

VOLGENDE DATA IN MEI 2019:  

   Donderdag 2 mei 20u Nederlandstalige versie 
(SOLD OUT) 

   Vrijdag 3 mei 20u Nederlandstalige versie 
   Zaterdag 4 mei 15u Nederlandstalige versie 
Donderdag 18 april 20u Engels versie Zaterdag 4 mei 20u Nederlandstalige versie 
Vrijdag 19 april 20u Engels versie Zondag 5 mei 19u Nederlandstalige versie 
Zaterdag 20 april 15u Engels versie Donderdag 9 mei 20u Franstalige versie 
Samedi 20 avril 20u Engels versie Vrijdag 10 mei 20u Franstalige versie 
Dinsdag 23 april 20u Nederlandstalige versie 

(SOLD OUT) 
Zaterdag 11 mei 15u Franstalige versie 

Donderdag 25 april 20u Franstalige versie Zaterdag 11 mei 20u Franstalige versie 
Vrijdag 26 april 20u Franstalige versie Zondag 12 mei 19u Franstalige versie 
Zaterdag 27 april 15u Franstalige versie Donderdag 16 mei 20u Nederlandstalige versie 
Zaterdag 27 april 20u Franstalige versie Vrijdag 17 mei 20u Nederlandstalige versie 
Zondag 28 april 20u Franstalige versie Zaterdag 18 mei 15u Nederlandstalige versie 
   Zaterdag 18 mei 20u Nederlandstalige versie 
   Zondag 19 mei 20u Nederlandstalige versie 
Tickets en dinerarrangementen boeken 

www.gatsbybelgium.be/  www.viage.be  
https://www.instagram.com/gatsbybelgium/  

Volg VIAGE voor de laatste updates 
https://www.facebook.com/viage/  
https://www.instagram.com/viage.entertainment/  
www.viage.be  
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