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GROOTSTE BELGISCHE
BREAK BATTLE STRIJKT NEER
OP KONINGIN ASTRIDPLEIN 
Z A T E R D A G  1 8  E N  Z O N D A G  1 9  S E P T E M B E R ,  K O N I N G I N  A S T R I D P L E I N ,
A N T W E R P E N

Tijdens het weekend van 18 en 19 september strijken de

beste bboys en bgirls ter wereld neer op het Koningin

Astridplein te Antwerpen. Ze strijden om de eer en de titel

van het cultevent ‘JBL Unbreakable’, dat vergeleken kan

worden met een grand slam binnen de breaking

community. 

Met het Antwerpse station als majestueuze decor voor de

grootste battle van België kan het niet misgaan. Dansers

vanuit meer dan 30 verschillende landen, met de meest tot

de verbeelding sprekende namen zoals Litefoot, Illz, Stripes

en Hurricane Ray, nemen het op tegen onze Belgische

toppers, waaronder bboy Mighty Jim en Bgirl Madmax. 

Naast de 1on1 wereldbeker staan er nog een groot aantal

andere breaking battles op het programma, zoals de kidz

battles, footwork- en crewbattles. JBL Unbreakable biedt

voor elke dansliefhebber spektakel aan van de bovenste

plank. Er is bovendien een chill zone waar bezoekers zelf

kunnen dansen, iets eten of drinken. De collega’s van Stu

Bru zullen op zaterdag een hele dag live uitzenden op JBL

Unbreakable. 

Organisator, oprichter en Antwerpenaar

Stijn Luyten aan het woord: “Het is altijd

mijn droom geweest om breaking in zijn

ruwe en authentieke vorm naar het grote

publiek te brengen. Met JBL Unbreakable

zijn we daar volgens mij in geslaagd! Ook

kijk ik enorm uit naar onze vernieuwde

Bgirl competitie en de prestaties van

onze jeugd.”



Breaking is de originele Hip Hop dansvorm die

acrobatische hoogstandjes combineert met de

nodige muzikaliteit en het hebben van een

eigen stijl. Deze unieke dans charmeerde

onlangs het IOC en zal vanaf Parijs2024 op het

grootste podium ter wereld te zien zijn, de

Olympische Spelen!

JBL Unbreakable is op deze 15de editie niet aan

haar proefstuk toe. Een aantal praktische

aanpassingen maken het toch opnieuw de

moeite waard om even in te zoomen op dit

spectaculair event. Dankzij de verhuis van JBL

Unbreakable naar het stationsplein van

Antwerpen, en de gratis toegang voor alle

bezoekers, schatten we een opkomst van rond

de 10.000 hip hop fans en toeschouwers.
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