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Het Volksbal komt terug op zaterdag 2 juli ... en hoe! 
  

Het traditionele Volksbal op het Sint-Denijsplein vindt plaats op zaterdag 2 juli a.s., van 15 
tot 21 uur. Met muzikale animaties, workshops, dans, een concert en dj-sets viert het hart 
van Vorst feest om de zomer in te luiden. 
 
De dienst Evenementen en de Intergenerationele dienst van de gemeente Vorst hebben met 
de medewerking van BRASS een inclusief programma samengesteld. Van 15 tot 17 uur wordt 
er op het Sint-Denijsplein muzikale animatie aangeboden door het cultureel centrum en 
worden alle aanwezigen verwelkomd met een drankje. 
 
Van 15 tot 18 uur kunnen er maskers gemaakt worden en van 16 tot 17 uur worden de benen 
losgegooid met dans/flashmob, voordat om 18u15 het concert van The Choolers Division van 
start gaat. The Choolers Division creëert een ongewoon universum van electro hiphop, 
begeleid door originele opzwepende geluiden. De unieke taal van Kostia Botkine en Philippe 
Marien schommelt tussen scherpe klaagzang en wild gebrul.  
 
En om de namiddag in schoonheid af te sluiten, zal een dj-set van Daddy K7 het publiek van 
18.30 tot 21 uur uit de bol doen gaan. Zoals zijn naam al doet vermoeden, mixt deze artiest 
muziek aan de hand van audiocassettes. Een zweem van nostalgie zal over Vorst waaien. 
 
“Na een afwezigheid van twee jaar ben ik verheugd over de terugkeer van het Volksbal op het 
Sint-Denijsplein. Het is een gezellig moment dat we echt gemist hebben. Voor deze 
gelegenheid hebben de gemeentediensten en Brass de handen in elkaar geslagen om het 
contact met het publiek en techniek te verweven om iedereen de kans te geven samen feest te 
vieren”, aldus de Vorstse burgemeester Mariam El Hamidine, die dit moment zal delen met de 
Vorstenaren. 
 
De hele namiddag en avond zijn er drankjes en snacks verkrijgbaar bij de plaatselijke 
handelaars. 
 
“De terugkeer van het Volksbal is een mooie gelegenheid voor de Vorstenaren om de 
zomerperiode in te luiden door de sfeer te komen proeven op het Sint-Denijsplein om mensen 
te ontmoeten, te dansen of op een van de vele terrassen te gaan tafelen”, voegt Charles 
Spapens (PS), eerste schepen belast met Handel en Evenementen, eraan toe. 
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