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Brafa in topvorm:  
61.250 bezoekers voor haar 2017 editie! 

 

 
 

Brafa 2017 wordt afgesloten op een nieuw bezoekersrecord  
Foto: Emmanuel Crooÿ 

 
Op enkele uren na van de sluiting op zondag 29 januari om 19.00 u, heeft Brafa een nieuw record 
behaald met 61.250 bezoekers.  

« Deze nieuwe vooruitgang verheugt ons », vertelt Harold t’Kint de Roodenbeke, Voorzitter van Brafa. 
« Zoals ik regelmatig herhaal, is een bezoekersrecord bij elke editie op zich voor ons geen doelstelling, 
deze constante vooruitgang toont aan dat ons evenement steeds aantrekkelijker wordt, en dat de wil 
om deze te openen naar het publiek toe, haar vruchten aflevert. Dit jaar hoopte ik dat de symbolische 
kaap van 60.000 bezoekers zou behaald worden. Deze nieuwe kaap kan enkel maar de positie van Brafa 
versterken ten opzichte van de grote Europese kunstbeurzen ».  

Volgens de algemene opinie van de 132 exposanten, komende uit 16 landen die deelnemen aan deze 
2017-editie, is deze stijging van het publiek vooral voelbaar onder de buitenlandse bezoekers. Niet 
enkel komende uit de naburige landen zoals Frankijk, Nederland, Duitsland of Luxemburg maar ook uit 
landen zoals Zwitserland, Engeland of ook Rusland vanwaar verschillende belangrijke kopers zich 
hebben verplaatst.  

Harold t’Kint de Roodenbeke: « Sinds verscheidene jaren leveren wij belangrijke promotionele 
inspanningen in deze verschillende landen. Deze politiek toont aan op lange termijn vruchten af te 
werpen. Wij blijven deze goede weg verder bewandelen, wij zijn er ons van bewust dat er nog een groot 
potentieel voor ons ligt ».  

  



In verkoopstermen, deze liggen hoger dan vorig jaar, sommige exposanten zijn quasi « uitverkocht ». 
« Vele confraters hebben mij hun uitstekende verkoopcijfers toevertrouwd, alsook hun nieuw clientèle. 
Ik meen dat de context ons gunstig is, want we voelen aan dat het clientèle zin heeft zich plezier te doen 
en dit door zijn patrimonium te verrijken met een mooi kunstwerk. » Tot slot: « Alle exposanten die 
specifiek hun deelname aan Brafa hebben voorbereid, zien hun inspanningen met succes bekroond. De 
verzamelaar vandaag de dag is steeds op zoek naar zeldzame werken of werken die zelden getoond 
worden. Het is een uitdaging voor alle exposanten, maar het blijft de essentie van ons beroep! ».  

De volgende editie vindt plaats van zaterdag 27 januari tot zondag 4 februari 2018.   
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