
Brussel is de hoofdstad van België, la capitale. Maar dat is niet de enige reden waarom Alpha 

High End er een nieuwe winkel opent. De vierde, naast Antwerpen, Brasschaat en Turnhout. 

OPENING ALPHA HIGH END BRUSSEL

Bienvenue dans la 

grote namen uit de muziekwereld zijn 
Joden. Denk bij voorbeeld aan Benny 
Goodman, Leonard Cohen en Bob 
Dylan. Je vindt ze hierbuiten terug op 
onze graffitimuur. Ik ben er dan ook van 
overtuigd dat onze Joodse klanten zich 
hier in Brussel snel zullen thuis voelen.”  

Bienvenue chez Alpha

Uiteraard is iedereen welkom bij 
Alpha High End Brussel. “Het publiek 
in Brussel is niet over één kam te 
scheren”, stelt Sammy. “Hier kan zowel 
een rasechte ‘Brusseleir’ over de vloer 
komen als een diplomaat die hier op 

gebouw omgevormd wordt tot een 
fraai pand met een winkel en apparte-
menten”, aldus Sammy. “Dat betekent 
dat we de winkel ongeveer twee jaar 
moeten sluiten. Dus ben ik vrij om me 
met iets anders bezig te houden”, lacht 
hij. “Achter een bureau zitten en cijfers 
bekijken, dat is niets voor mij. Ik hou er 
nog altijd van om bij de mensen te zijn.”

Goodman, Cohen & Dylan

“Het zal je ook niet vreemd in de oren 
klinken als ik je zeg dat de Joodse bevol-
king een vrij grote interesse heeft voor 
muziek”, gaat Sammy verder. “Veel 

“In Brussel leven heel wat muzieklief-
hebbers die van goede hifi houden”, 
steekt Sammy Feldman van Alpha High 
End van wal. “Enerzijds hebben we al 
behoorlijk wat goede klanten in de Brus-
selse regio. Klanten die via architecten 
voor projecten bij ons in Antwerpen 
terecht kwamen. Anderzijds zijn er veel 
van onze Joodse klanten van Antwerpen 
naar Brussel verhuisd omdat ze niet 
langer actief zijn in de diamanthandel.”

Under construction

“Wat onze winkel in Antwerpen betreft, 
kan ik je verklappen dat het hele 

capitale, chez Alpha!
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missie is of een zakenman. Brussel is 
een levendige stad met mensen van 
diverse afkomst”.

A la manière d’Alpha

Alles bij elkaar geteld, redenen genoeg. 
“Een voor de hand liggende oppor-
tuniteit en een mogelijkheid om uit te 
breiden”, aldus Sammy. “Daniel Weiser 
is de geknipte man om Alpha High End 
Brussel te runnen. Daniel is een echte 
Brusselaar, een gedreven man en een 
audiofiel. Iemand die rustig met mensen 
omgaat, de nodige tijd neemt en moeite 
doet om klanten te helpen. Helemaal 
‘à la manière d’Alpha’, zonder druk of 
mensen te bruuskeren”, lacht Sammy. 
“Ik zal regelmatig een handje toe steken 
omdat ik er de tijd voor zal hebben en 
omdat ik vlot tweetalig ben, wat hier 
uiteraard een sterke troef is”.

Een uitgebreid pallet

“Nog een troef is de bereikbaarheid van 
deze winkel. Klanten kunnen gebruik 
maken van onze parking, wat in Brussel 
echt uitzonderlijk is”, meent Sammy. 
“Ook het grote pallet van producten dat 
we aanbieden is een troef. Net zoals 
een schilder met een pallet van kleuren 
een schilderij maakt, stellen wij met 
onze producten een set samen die het 
best beantwoordt aan de wensen van 
onze klant”. 

Home theater

“Onze home theaterruimte boven wordt 
het paradepaardje”, aldus Sammy. “Een 

ruimte met topklassesystemen, zeg 
maar het hoogste segment in het home 
theater gebeuren. Met als kers op de 
taart de mogelijkheid om alles te inte-
greren in een domotica-project. De 
allerhoogste kwaliteit in beeld en muziek, 
muziek in alle kamers van het huis met 
netjes verborgen luidsprekersystemen, 
eenvoudig te bedienen vanuit één app.”

Sabbat

Tot slot nog een laatste troef. “Daniel 
Weiser is van Joodse afkomst”, legt 
Sammy uit. “Dat wil zeggen dat we op 
zaterdag en Joodse feestdagen gesloten 

zijn maar op zondag open zijn. Ideaal 
voor een gezellig uitstapje voor mensen 
die ’s zaterdags niet kunnen komen”. 

I just love it

Met Sammy zijn we nooit klaar, hij heeft 
altijd plannen. “Het is mijn passie. Ik hou 
van mensen en muziek. I just love it”, zegt 
hij met een brede smile. We wensen 
hem nog veel plezier en succes!

Edouard Hendrix

ALPHA HIGH END
WWW.ALPHAHIGHEND.BE

END

  
  
OPENING
De opening van Alpha High End 
Brussel voor het grote publiek is 
gepland op 10 en 17 november 
tijdens de ‘Cost is no object show’ 
met in de hoofdrol ‘darTZeel’, het 
befaamde goudkleurige Zwitserse 
merk van Hervé DeleTraZ. 
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