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Voor de zesde editie van het Brussels Games Festival wordt het Jubelpark tijdens het laatste weekend 
van augustus opnieuw omgetoverd tot een gigantisch speelterrein van 40.000 m². Een nieuwigheid 
dit jaar is dat het festival zijn deuren al opent op vrijdag 24 augustus om 15u. En met zaterdag (vanaf 
11u) en zondag (tot 19u) erbij komt dat op maar liefst 32 uur non-stop animatie! Drie dolle dagen van 
knotsgek plezier voor liefhebbers van alle leeftijden. En het is gratis !

Het Brussels Games Festival is het eerste zomerfestival in Brussel dat gewijd is aan spellen en openstaat voor ie-
dereen : families, nieuwelingen in de hobby, doorgewinterde spelers, nieuwsgierigen, maar ook professionelen : 
sociale werkers, opvoeders, pedagogen, logopedisten, leerkrachten...  

De zesde editie van het BGF brengt in het Jubelpark alle elementen samen die gezelschapsspellen zo leuk maken: bordspel-
len, party games, miniature games, educatieve spellen, houten speelgoed, rollenspellen, LARP’ing, collectible card games, 
spellen van over heel de wereld, aangepaste spellen, en zelfs het populaire Mölkky, een spel uit Finland met houten blokken 
dat erg tactisch is, maar vooral sociaal, verslavend, en geschikt voor 
alle leeftijden !  Er zijn honderden spellen die je gratis kunt spelen, 
meer dan 70 uitgevers, een vijftigtal spelotheken, spellenclubs 
en -verenigingen, 8 spellenwinkels, meer dan 20 toernooien, 3 
tentoonstellingen, een beurs voor tweedehandsspellen, een zo-
ne voor prototypes waarin je de spellen van morgen kunt ont-
dekken, workshops en conferencies, een spelavond en nog vele 
andere verrassingen… 

Spelen om te leren, leren spelen
Indien ze op een fatsoenlijke manier worden gebruikt, 
helpen spellen ons om te groeien, te creëren en samen te 
leven. Ze zijn een formidabel hulpmiddel om vaardighe-
den te leren, en om de verbeelding, de taal en het vermo-

gen om te redeneren  te ontwikkelen, terwijl je je amuseert.

Na ‘toegankelijkheid’ in 2016 en ‘diversiteit’ in 2017 onderzoekt het 
BGF dit jaar het spel in zijn educatieve vorm, met behulp van een 
publicatie (BGF Mag Nr. 3), talloze animaties, workshops en confe-
renties, tentoonstellingen en multimediaproducties.

Het Brussels Games Festival is een evenement van vzw Ludiris.
Met de steun van de Waals-Brusselse Federatie, het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie, de Stad 
Brussel, Leefmilieu Brussel en visit.brussels.

Brussel speelt deze zomer ! 
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EEN FESTIVAL VOOR IEDEREEN 
Dankzij onze partners zal het BGF toegankelijk zijn voor 
mensen met een handicap. 

Een parking voor 
fietsen, auto’s en 

bussen is beschikbaar 
op de esplanade van 

het Jubelpark.

Gratis

VRIJDAG

24/08
15.00z20.

00

ZATERDAG 

25/08
11.00z20.00

ZONDAG

26/08
11.00z 19.0

0

ZATERDA
G

25/08
vanaf

20.00

nieuw

Nacht van het spel
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