5 december 2019

98e Brussels Motor Show – Dream Cars

De tentoonstelling Dream Cars, die in 2011 werd voorgesteld als een tijdelijke expositie, groeide
al snel uit tot een niet te missen blikvanger van de Brussels Motor Show. Daarom zal Dream Cars
in januari 2020 voor de tweede keer gedurende de hele salonperiode te bezoeken zijn, een
beslissing die ongetwijfeld in de smaak zal vallen bij bezoekers met een hart voor zeldzame en
prestigieuze auto’s.

Net als de Brussels Motor Show zelf is de thematentoonstelling ‘Dream Cars’ helemaal volgeboekt.
40 podia en 28 exposanten (waaronder 24 autoconstructeurs en artisanale ondernemingen) vinden
een plaats in Paleis 1, dat zich in de loop van de edities wist op te werken tot een referentie op het
gebied van ‘automobielpassie’.
“Voor de tweede keer in onze geschiedenis zagen we ons genoodzaakt een selectiecomité samen te
stellen om de wagens voor de Dream Cars-tentoonstelling te kiezen,” aldus Pierre Lalmand,
Salondirecteur bij FEBIAC, de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie. “Het
Dream Cars-concept heeft zijn sporen verdiend en we ontvangen tegenwoordig meer aanvragen
van exposanten dan er podiumplaatsen zijn.”
In 2019 droomden meer dan 130.000 nieuwsgierigen weg bij de verschillende podia in het Dream
Cars-Paleis. En gezien de affiche die in het kader van de 98e Brussels Motor Show werd voorgesteld,
achten we de kans groot dat het er in januari 2020 nog meer zullen zijn.
Behalve de klassieke, wereldbefaamde exposanten van de Dream Cars-tentoonstelling, krijgen
bezoekers namelijk ook de kans om uitzonderlijke realisaties van enkele gepassioneerde
ambachtslui te bewonderen.
“Zo hebben we het genoegen de beroemde koetswerkbouwer Touring Superleggera onder onze
exposanten te mogen rekenen,” aldus een enthousiaste Pierre Lalmand. “Ook zijn we verheugd de
Krugger FD te mogen voorstellen, de eerste auto gerealiseerd door Fred Krugger, een Belgische
ambachtsman die een ijzersterke reputatie geniet in de wereld van de tweewielers en die geheel
eigenhandig een opmerkelijke droomwagen bouwde.”
Deze zesde editie van de Dream Cars-tentoonstelling wordt naar goede gewoonte opgeluisterd
door een themasfeer. Na de sferen ‘Franse tuinen’ (2015), ‘Winter Chic’ (2017) en ‘Magic City Light’
(2019) werd dit keer voor een lentegevoel geopteerd om de bolides in Paleis 1 perfect tot hun recht
te laten komen. De keuze van dat thema was niet toevallig want de lente staat symbool voor de
wedergeboorte na een strenge winter, een renaissance die veel gelijkheden vertoont met de
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evolutie die de autosector in het algemeen en het segment van de luxewagens in het bijzonder
momenteel doormaakt.
Nieuw voor 2020 is dat elke bezoeker de geschiedenis achter de voorgestelde Dream Cars kan
ontdekken door een QR-code de wagen te scannen. Daartoe zal ook een specifieke wifi-toegang
worden voorzien.
Tot slot wordt er voor het eerst ook een tijdelijk restaurant opgezet in het kader van de Dream Cars
tentoonstelling. Dat krijgt de naam ‘Dream Eat’ en zal worden geleid door topchef Yves Mattagne.
De meerprijs die het publiek bovenop het salonticket betaalt om de Dream Cars-tentoonstelling te
bezoeken, bedraagt 7 euro.

Internet: www.salondreamcars.be

Bevestigde exposanten (op 1 december): Alpina – Alpine – Aston Martin – Audi – Bentley – BMW –
Bugatti – Ferrari – Ford – Genty – Jaguar – Krugger – Lamborghini – Land Rover – McLaren –
Mercedes-Benz – Mini – Nissan – Polestar – Porsche – Rolls-Royce – Touring Superleggera – Toyota
– Vanderhall – Zagato – Protech – Bburago – Tour Amical – Bonhams – Pal V
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