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Aftrap Brabantsedag in nieuwe stijl 

HEEEZE - De jaarlijkse aftrap van de Brabantsedag krijgt in 2016 een nieuwe jas. Op de informele 

informatieavond, op donderdag 26 mei, valt dit jaar méér te zien dan ooit tevoren. 

Een visuele presentatie laat alle betrokkenen - bekend en onbekend met het fenomeen 

Brabantsedag – duidelijk zien wat het festival en de optocht uniek maken in de Benelux. 

De zestien wagenbouwersgroepen van de Brabantsedag presenteren na de officiële Aftrap in 't 

Perron ook dit jaar hun ontwerpen aan het publiek. Om de jeugd (nog) meer te betrekken bij het 

festival, nodigt de Brabantsedag op vrijdag 27 mei 170 basisschoolleerlingen uit omgeving Heeze 

uit voor een interactieve leer-doe-dag inclusief workshop concept-denken en het maken van een 

eigen ontwerp. Tijdens de Brabantsedag, op zaterdag 27 augustus, kunnen de kinderen hun 

ontwerpen en bouwwerken aan vrienden en familie laten zien. 
 

Na de scholierendag, om 12.30 uur, worden de wagenbouwersontwerpen opengesteld voor alle 

publiek bij 't Perron. Ook op zaterdag 28 mei kunnen geïnteresseerden de ontwerpen van 

dichtbij bekijken. 

 

Over de Brabantsedag 

Iedere laatste zondag van augustus worden ruim 30 duizend bezoekers overdonderd door de 

ongeëvenaarde belevenis van de cultuurhistorische optocht. Maar liefst 16 wagenbouwersgroepen 

met circa tweeduizend acteurs trekken door de straten van Heeze met indrukwekkende huizenhoge 

theaterdecors. Voorafgaand aan de optocht biedt de Brabantsedag een week boordevol cabaret, 

kunst, toneel, straattheater, muziek en Klassiek in Kerk & Kroeg. Kortom, de Brabantsedag is een 

uniek 9-daags festival met cultuur en vermaak voor jong en oud. Voor meer informatie: 

www.brabantsedag.nl en diverse social-mediakanalen. 

Cultuurfestival Brabantsedag za 22 t/m zo 30 augustus 2015  

Cultuurhistorische optocht  zo 30 augustus 2015  14.00 uur 

Cultuurfestival Brabantsedag is erkend op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. 
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Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:  
Harald van Schie (Voorzitter commissie Marketing & PR)  
harald.vanschie@brabantsedag.nl of tel. +31 (0)6 51 20 85 12 


