NIGHTS 2018 - 4de internationale congres over nachtleven
15-17 november – Brussel
Vzw Modus Vivendi, vzw Transit, het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD)
en het Europees netwerk Nightlife Empowerment and Well-being (NEWNet) organiseren het NIGHTS
2018 congres. Deze 4de internationale editie rond nachtleven zal op verschillende emblematische en
alternatieve locaties plaatsvinden (Fuse, BIP, C12, Stadhuis van Brussel, ING Art Center). Met
uiteenlopende thema’s zoals gezondheid, cultuur, bestuur, economie en stadsontwikkeling m.b.t.
nachtleven, biedt het congres 46 workshops met meer dan 150 internationale sprekers alsook talrijke
gelijklopende activiteiten (party’s, concerten, tentoonstellingen).
Brussel is gekozen om het 4de internationale congres rond nachtleven te onthalen. Inderdaad, Brussel,
dat internationale verenigingen en Europees instellingen huisvest, is steeds meer kosmopoliet. Met
een toename van burgers en toeristen, evolueert het Brusselse nachtleven vervolgens constant. Dit
congres biedt de mogelijkheid om, op internationaal niveau, het Brusselse cultureel erfgoed en de
Brusselse visie op mobiliteit, veiligheid, welzijn en bestuur te promoveren. Het zal ook zorgen voor
een inspirerende uitwisseling over diverse aspecten van het nachtleven. Nachtleven in grote
Europese steden is niet meer ingesloten. De tijd waar het publiek van het nachtleven voornamelijk uit
feestbeesten bestond is voorbij. Het dienstenaanbod is nu meer uitgebreid dan ooit, in diverse
domeinen zoals handels-, cultureel- en industrieelactiviteiten.
Hieronder enkele thema’s die aan bod zullen komen : Schepen, burgemeesters, nachtambassadeurs In een stad die voortdurend aan het evolueren is, hoe kunnen een kwaliteitsvolle nachtleven en een
goed nabuurschap samengaan? - Chemsex. Is het echt een nieuw fenomeen? - Verspreiden van
versterkt geluid - Festivals. Wat zijn de economische en toeristische belangen? - …
De twee eerste dagen zijn bestemd voor professionelen. De workshops van zaterdag namiddag (vanaf
14u) zijn gratis en toegankelijk voor iedereen.
Het programma is beschikbaar via www.nights-conference.org.
Persconferentie, 15 november 2018 om 10u aan de Fuse.
De gelegenheid om terug te blikken op het 25-jaar bestaan van de vzw Modus Vivendi, en om het
feestelijke netwerk Safe Ta Night en de platform 24hBrussels voor te stellen, in de aanwezigheid van
hun vertegenwoordigers.
Internationale sprekers zullen ook aanwezig zijn en zullen zich beschikbaar maken voor interviews.
Aarzel niet om met ons contact op te nemen om dit zo goed mogelijk te organiseren.
Om uw accreditatie te verkrijgen of voor bijkomende informatie:
Julie de Drée : 0489/91 84 24 - julie.de.dree@modusvivendi-be.org

