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Uw referentie over het leven in Brussel



Voorstelling
BX1 is de Franstalige televisiezender van het Hoofdstedelijk Gewest. De zender 
biedt Brusselaars informatie, laat ze hun stad ontdekken en liefhebben. Sinds mei 
2016 kunnen de uitzendingen ook in Wallonië bekeken worden.

Een werk dat steeds om vernieuwing vraagt in een gewest waar alles plaatsvindt, waar 
alle beslissingen genomen worden en waar alle uitdagingen van de hedendaagse 
maatschappij samenkomen. Actief, innovatief, multicultureel en tolerant: BX1 en de 
stad zitten wat dat betreft op dezelfde lijn. De zender is er het uithangbord van.

Als weerspiegeling van het maatschappelijke, economische, politieke, culturele en 
sportieve leven wil BX1 eveneens een rol spelen in de dynamiek van de stad, wil 
het naast de Brusselaars staan die van de ene plaats naar de andere gaan, die voor 
ontwikkeling zorgen en die hoop hebben.

Actuele video’s worden 24/7 gepubliceerd op bx1.be en uitgezonden via sociale media 
zoals Facebook, Twitter, Instagram... Via de website bx1.be kunnen uitzendingen 
“on demand” herbekeken worden en kunt u overal ter wereld onze programma’s 
live volgen. Sinds 27 september 2019 wordt het radiostation bx1+ op het web, op 
mobiele toestellen en op televisie uitgezonden.
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Wekelijkse samenvatting van de actualiteit ten behoeve 
van doven en slechthorenden, volledig ondertiteld. Duur: 
12 minuten.

Hors cadre, een wekelijks portret van een actuele 
persoonlijkheid iedere vrijdag om 18u30.

Jean-Jacques Deleeuw overloopt het nieuws van de 
voorbije week in gezelschap van journalisten en twee 
politieke gasten. Iedere zaterdag om 12u30.

Dagelijkse nieuwsuitzending om 17u van de 12 lokale 
televisiezenders van de Federatie Wallonië-Brussel.
Gepresenteerd door Fanny Rochez en Jimmy Meo.

Journaal dat ieder uur uitgezonden wordt. Om 18.00 
leert u meer over de Brusselse politieke, economische, 
maatschappelijke en sportieve ontwikkelingen.
Gepresenteerd door Marine Hubert en Valérie Leclercq.

Wekelijks debat over een “hot topic” uit de Brusselse 
actualiteit. Een debat dat afwisselend in goede banen 
geleid wordt door Michel Geyer en Stéphanie Meyer 
iedere woensdag om 18u30.

De Brusselse actualiteit!NIEUWS

Live nieuwsflash op radio en televisie van 12u tot 14u met 
als presentator Fabrice Grosfilley. Politieke interviews, 
opiniestukken, face-to-facegesprekken, live op het terrein, 
synthesejournaal om 12u30. Gasten uit de culturele en 
bedrijfswereld voor een dosis schokkend nieuws over de 
Brusselse actualiteit.
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bx1 zendt hun thuismatchen integraal uit.

BX FOOT, alles over het Brusselse amateurvoetbal 
van A tot Z...
Iedere maandag op bx1. Resultaten, 
rangschikkingen, analyses en interviews. 

Zoals ieder jaar volgt bx1 live de grote massa lopers die 
deelnemen aan de 20 kilometer van Brussel.

Iedere zondagavond zendt bx1 een match integraal uit: 
voetbal, hockey of zaalvoetbaal, u kunt het allemaal bij 
ons volgen.

Programma over de sportactualiteit. Iedere maandag om 
18u30 op bx1. Gepresenteerd door Christophe Durant. 
Resultaten en rangschikkingen van de Brusselse clubs. 
Voetbal, basketbal, rugby, ... Analyse en interview.

FOUTSAL wordt gepresenteerd door Pierre-Alexis Matton 
en biedt u een overzicht van alle resultaten, interviews 
en samenvattingen uit het zaalvoetbal, waaronder 
uiteraard ook het laatste nieuws van onze vier Brusselse 
clubs. Iedere zaterdag om 18u15.

Sport in BrusselSport
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Cultuur Cultuur in Brussel!

Muziekuitzending die het mogelijk maakt om muzikale 
evenementen achter de schermen te beleven: 
Couleur Café, BSF,...

 Beleef het fantastische Filmfestival van Brussel 
in het Journal du BIFFF: interviews, animatie, 
kijkersmeningen, filmoverzichten, de reeks Bifff‘n’ 
geek!

David Courier bespreekt iedere week een belangrijk 
cultureel item met zijn gasten. Donderdag om 18u30.

Le Courrier Recommandé is een cultureel programma dat 
iedere dag gepresenteerd wordt door David Courier.  Er 
vindt een 12 minuten durend gesprek plaats tussen David 
en een gast die in het centrum van de culturele actualiteit 
staat. Afspraak om 17u45.

Cine Qua Non gaat iedere woensdag om 17u40 in op de 
filmwereld. Onder leiding van Jessica Matthys, die zich 
inleeft in verschillende filmsets.

Muziekprogramma met aandacht voor rock, rap, 
pop en elektro, gepresenteerd door Pierre Beaudot. 
Groepen die aan hun opmars bezig zijn, artiesten die 
een vaste waarde zijn en de concertenkalender: al het 
muzikale nieuws vindt u bij O.C.T.A.V.E. 
op zondag om 18u15
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De Brusselse actualiteit!

De kleurrijke tram van bx1 rijdt door de stad om het woord 
van Brusselaars te verspreiden. Marine Guiet gaat in op de 
mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en gaat in 
gesprek met personen die dit belangrijke aspect van het 
leven in de hoofdstad willen verbeteren. Vrijdag om 18u45. 
Vrijdag om 18u45.

 Big Boss is een maandelijks economisch programma van 26 
minuten en wordt geproduceerd door bx1 in samenwerking met 
het dagblad L’écho. De uitzending wordt gepresenteerd door Paul 
Gérard (l’Echo) en Marie-Noëlle Dinant (BX1). Een portret van 
de bedrijfsleider, reportages met een economische insteek waar 
de gasten op reageren en ongeziene beeldcommunicatie om de 
informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen.

Mode, design, restaurants en hippe bars. @fter op bx1 
is tijdens het weekend the place to be in het Brusselse 
Audiovisuele Landschap.

T’es de sortie, de culturele agenda van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest in enkele minuten. Gepresenteerd door 
Jessica Mathys.

Die vraag stellen wij onze gasten de hele zomer lang. Twee 
minuten om over zichzelf te praten, om over een plaats te 
praten en om een kleine uitdaging aan te gaan. De gasten 
zijn allemaal Brusselaars: humoristen, zangers, artiesten, 
sporters... op vaak ongebruikelijke plaatsen: een oud 
kerkhof, een terras met een mooi uitzicht, ...

Lifestyle Het leven in Brussel!

Wekelijkse uitzending over veranderingen in levensstijl, 
gedragswijzigingen en ecologische veranderingen. Dinsdag 
om 18u30 met afwisselend Cyprien Houdmant en 
Jean-Christophe Pesesse.
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Het Bal national is een groot bal dat op 20/07 
georganiseerd wordt in de Marollenwijk.

Prijsuitreiking aan artiesten van de Federatie 
Wallonië-Brussel die zich doorheen het jaar 
onderscheiden hebben

bx1 volgt de grote massa lopers die 
deelnemen aan de 20 kilometer van Brussel.

De kleurrijke “zinnodes” paraderen in het centrum 
van Brussel.

De uitreiking van Brusselaar van het jaar zet de 
belangrijkste personen die een invloed uitoefenen op 
het leven in de stad in de bloemetjes.

De uitreiking van het beste van het 
slechtste van de Belgische televisie.

Onze Grote Live-events
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De radio van bx1

Bruxelles vit !

Les acteurs DE

PODCAST

Soraya Amrani gaat van maandag tot vrijdag 
van 10u tot 12u langs bij een Brusselaar die de 
moeite waard is om te leren kennen.

Charlotte Maréchal en Sébastien Mulders 
brengen rechtstreeks vanop het terrein verslag 
uit van een evenement in de hoofdstad. Van 
maandag tot vrijdag van 14u tot 16u.

Live nieuwsflash op radio en televisie van 12u tot 
14u met als presentator Fabrice Grosfilley. Politieke 
interviews, opiniestukken, face-to-facegesprekken, 
live op het terrein, synthesejournaal om 12u30. 
Gasten uit de culturele en bedrijfswereld voor een 
dosis schokkend nieuws over de Brusselse actualiteit.

De rest van de dag en nacht staat in het teken van “full local”: artiesten uit 
Brussel en Wallonië.

Podcasts zijn de nieuwe trend, 
Jean-Jacques Deleeuw laat u de Brusselaars ontdekken die 
deze podcast maken en stelt er enkele fragmenten uit voor.
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KIJKERS

Televisie in Brussel

In het Brussels Gewest kijken ongeveer 120.000 personen 
dagelijks naar bx1 en in Brabant ligt het cijfer op om en bij de 
16.000 kijkers.

Bovendien kijkt 18% van de Brusselse bevolking minstens één 
keer per week naar de programma’s van bx1.

Bron:     December 2018 

Website
December 2018 
Gemiddeld 10.250 unieke bezoekers en 21.000 bezochte 
pagina’s per dag op onze website.

Juni 2019 
Gemiddeld 14.516 unieke bezoekers en 23.077 bezochte 
pagina’s per dag op onze website.

Bron: 

•  Op televisie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

TELENET op kanaal 10.
PROXIMUS TV op kanaal 10.
VOO op kanaal 61.
ORANGE TV op kanaal 61.

Waals Gewest

PROXIMUS TV op kanaal 160.

• Websites en sociale media
Door middel van streaming of uitgesteld op onze website www.
bx1.be, op facebook en ook via TNT (of DVB-T) op kanaal 55.

• Radio
Beschikbaar op bx1.be en de meeste digitale platformen.

HOE KUNT U ONS ONTVANGEN?
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BEKENDHEID VAN BX1 

Van de ondervraagde personen 
vindt dat bx1 een referentie is op 
het vlak van Brusselse actualiteit.

71%

67%74%

Per geslacht

Kennis
bij de totale bevolking

Per 
leeftijdscategorie

Bekendheid van bx1 bij de 
totale Brusselse bevolking

De studie heeft eveneens aangetoond 
dat bx1 veel aandacht besteed aan:

66%

66%

52%

het leven in Brussel

cultuur in Brussel

sport in het Brussels Gewest

1-35

36-55

55-75

61%

71%

84%

66%
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COMMERCIËLE AANBIEDINGEN COMMERCIËLE AANBIEDINGEN

Videocampagnes Digitale aanbiedingen
Tal van instellingen mogelijk:

Reclamespots 
van 5 tot 30 seconden

Leaderboard
 (728 x 90)

Billboard van 5 tot 10 
seconden voor/na 

een uitzending

Gericht campagnes Publireportages

Grote Rechthoek 
(970 x 250)

Medium Rechthoek 
Links (300 x 250)

Op de televisiezender bx1.
Op de website bx1.be in pre-rollformaat tijdens een VOD-uitzending.



Contactgegevens van bx1

Commerciële vragen

Algemeen- pub@bx1.be

Brussel Noord - Jawad Aoulad - ja@bx1.be  +32 478 99 43 93

Brussel Zuid - Jimmy Kirkpatrick -- jk@bx1.be   +32 476 93 98 51

Archief of aankoop van beelden:

Neem contact op met Blanca Peré – bp@bx1.be

Redactie:

actu@bx1.be

Sociale media:

web@bx1.be

Voorstellen, opmerkingen, partnerschappen of vragen over bx1:

info@bx1.be

Proximus TV & Telenet kanaal 10 | VOO & Orange TV kanaal 61 | www.bx1.be | +32 2 421.21.21 


