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Brussel, 29 maart 2022 

 

Toots 100: Brussel viert de honderdste verjaardag van Toots Thielemans  

Vanaf 22 april viert Brussel de honderdste verjaardag van Toots Thielemans. Het wordt een 

uitgebreid, divers en passend eerbetoon aan het Brussels jazzicoon dat in 2016 overleed. 

Op het programma staan heel wat concerten, een expo en vooral veel herinneringen en 

ontdekkingen.   

Huguette Thielemans, de weduwe van Toots, de Private Stichting Toots Thielemans en het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest sloegen de handen in elkaar en namen contact op met 
tientallen partners en organisaties. Het resultaat is een passend en evenwichtig programma.   

Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: “Het organiseren 
van grote evenementen in Brussel is van het allergrootste belang om ons gewest toeristisch 

aantrekkelijker te maken en het imago ervan kracht bij te zetten. Daarom ben ik bijzonder blij 

samen met mijn collega Sven Gatz het startsein te hebben gegeven voor een reeks 
evenementen, waaronder tal van concerten, een grote tentoonstelling, een conferentie en nog 

veel meer, die gespreid over vier maanden plaatsvinden en gewijd zijn aan de honderdste 

verjaardag van de geboortedag van de zeer grote Belgische en internationale artiest Toots 

Thielemans.” 

Sven Gatz, minister in de Brusselse hoofdstedelijke regering bevoegd voor het imago van 

Brussel: “Met Toots 100 brengen we onze wereldberoemde artiest met zijn mondharmonica in 
herinnering. Met een waaier van organisaties en partners ondersteunen we vanuit het 

Brussels hoofdstedelijk gewest een uitgebreid en veelzijdig programma dat loopt van de dag 

dat onze fiere Brusselaar Toots Thielemans honderd jaar zou geworden zijn, tot de nationale 
feestdag op 21 juli.” 

Enkele hoogtepunten  

Op 22 april 2022 opent de unieke belevingsexpo Toots 100: The sound of a Belgian Legend. 

De tentoonstelling loopt tot 31 augustus in KBR. In de expo komen de unieke klanken van de 

mondharmonica van Toots tot leven. Je wordt er ondergedompeld in een muzikale trip aan de 
hand van o.m. een indrukwekkende verzameling muziekinstrumenten en nooit eerder 

gepubliceerd beeldmateriaal. De tentoonstelling is een co-productie van KBR en het MiM 

MiM. 

Een week later volgt een uniek concert in BOZAR. Vrijdag 29 april 2022 is immers de  

honderdste verjaardag van Toots. Het Brussels Jazz Orchestra, het Metropole Orkest met 

Philip Catherine, Kenny Werner, Grégoire Maret, Tutu Pouane, en Claudio en Ivan Lins nemen 
je mee op reis door het leven van Toots. Zijn muzikale vrienden 

interpreteren zijn uitgebreide oeuvre met nieuwe arrangementen. 

Het is de start van een heus verjaardagsweekend in Brussel. Want op 

zaterdag 30 april komen, in samenwerking met Vlamo, harmonieën en  



  

 

  

 

orkesten uit Vlaanderen naar de Kunstberg, het Muntplein, het Beursplein, en het Sint-

Katelijneplein. Ze brengen een eigen repertoire aangevuld met enkele speciale bewerkingen 
van Toots-nummers. Be yourself. No more, no less. ’s avonds is er in Jazz Station Toots 

Revisited, muziek van Toots in arrangementen van zijn vroegere pianist en vriend Michel 

Herr. Zondag 1 mei wordt in de namiddag het Tootsconcerto (geschreven door Ronald 

Schoelinck) uitgevoerd in het Brusselse conservatorium.  

Daarnaast zijn er het hele weekend nevenactiviteiten, expo’s, wandelingen en rondleidingen 

die ervoor zorgen dat de muziek en persoonlijkheid van Toots overal te horen, te zien en te 
voelen zal zijn. 

Na het verjaardagsweekend start een indrukwekkende rij tribute-activiteiten. Zo brengt het 
Brussels Jazz Weekend op 27, 28 en 29 mei hulde aan Toots met een gratis programma op 

verschillende pleinen in het centrum van Brussel.  

Op vrijdag 1 juli staat de openingsdag van het festival Brosella in het teken van zijn peter. 
Brosella vindt dit jaar opnieuw plaats op 1, 2 en 3 juli in het prachtige Groentheater aan het 

Atomium.  

Uiteraard wordt Toots ook gevierd in de wijk waar hij opgroeide. Want op woensdag 20 juli is 

er op het Vossenplein in de Brusselse Marollen een groots Bluesette-fluitconcert. Dat heeft 

plaats tijdens Bal National, het volksfeest aan de vooravond van de nationale feestdag. ’s 
Anderendaags, op donderdag 21 juli, serveert Resto National een aantal  lievelingsgerechten 

van Toots op het plein waar ooit het café van zijn ouders stond en hij als ketje al fluitend aan 

een lange muzikale reis begon. 

Daarnaast staan in het voorjaar en tijdens de zomer nog heel wat wandelingen, workshops, 

fototentoonstellingen en ontdekkingstochten in het teken van Toots 100.  

Meer info 

Voor alle info en een volledig overzicht: www.toots100.be, op Facebook: toots thielemans en 
op Instagram @tootsthielemans.  

________________________________________________________________________________ 

Persinformatie 

Jeroen Roppe, woordvoerder visit.brussels, +32 476 61 60 99, j.roppe@visit.brussels   
 

 

 

 
 


