FESTIVAL URBAN LIFE
9de Editie
Voor het begin van dit nieuwe schooljaar nodigt het Urban Life Festival #FUL016 u uit voor een niet te missen rendezvous met de sterren van de danswereld.
Voor de 9e keer al, organiseert de vereniging Zassii het International Urban Life Festival, dat plaats heeft op 2 en 3
september 2016. Het Urban Life Festival #FUL016 is dé jaarlijkse ontmoetingsplek voor de sterren van de danswereld en in
het kader van de viering van deze 9e editie zullen de festiviteiten doorgaan onder de koepel van de Rogierplaats in het
centrum van Brussel.
Dit buitengewone evenement wilt een forum zijn voor de verschillende culturele groepen die in België bestaan. Het is dan
ook een unieke kans om zich te verdiepen in de danskunst, om te komen tot een unieke mengeling tussen de generaties,
om de relatie tussen professionele dansers en amateurs te versterken, en natuurlijk om te proeven van de verschillende
soorten dansstijlen zoals ballet, modern jazz, hedendaags, afro fusion, ragga, street jazz, house, krump, hip hop New Style,
DanceHall, breakdance, Afrikaanse dans, salsa, kizomba…
Op het programma staan workshops voor volwassenen, workshops voor kindereren, choreografieën, dance battles, een
dance Party en concerten. Het Urban life festival #FUL016 is vooral 2 dagen feest, een feest dat zal weerklinken in het
centrum van onze hoofdstad op 2 en 3 september. Het is ook 24 uur dansateliers, 400 deelnemende dansers van
internationale herkomst die het beste van zichzelf zullen geven voor een verwacht publiek van 2000 personen.
In het kader van het International Urban life festival, geeft vzw Zassii tevens de kans aan verschillende verenigingen om hun
activiteiten aan het publiek voor te stellen door een soort 'verenigingsdorp' op te stellen onder een grote tent op de
Rogierplaats. Verenigingen die dit wensen kunnen hun plaats reserveren door per e-mail in te schrijven op
village@festivalurbanlife.be.
Deze 9e editie belooft de meest internationale en vernieuwende editie te worden tot nu toe!
Zorg dat je erbij bent!
Meer info over het volledige programma, de workshops en de voorstellingen is beschikbaar op de
www.festivalurbanlife.be.
Over de Vzw Zassii: Gesticht in 2009, valoriseert Zassii verschillende kunstvormen zoals dans en theater. De vereniging
heeft ook zijn eigen danscompagnie, het Zassii Danstheater. De vereniging wenst diverse kunstvormen te bevorderen en
zet dan ook verscheidene initiatieven op om artistieke en culturele projecten te stimuleren. Meer info op www.zassii.org.
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INFOS PRATIQUES :
2&3 septembre 2016
PLACE ROGIER, 1210 BRUXELLES
10h-21h
Tarief: GRATIS (behalve de workshops*)
*Mandela zaal - 50 Groenstraat 1210 Brussel
Tel:+32 487 52 27 87
Meer info:
www.festivalurbanlife.be
Contact presse:
presse@festivalurbanlife.be

