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Brabantsedag trapt af: 59
ste

 seizoen officieel geopend 

 

HEEZE – De cultuurhistorische optocht op de laatste zondag van augustus vormt het hoogtepunt 

van de Brabantsedag in Heeze. Maar er is veel meer te doen. Van 20 tot en met 28 augustus 

kunnen bezoekers van cultuurfestival Brabantsedag de hele week genieten van muziek, theater, 

cabaret, exposities en activiteiten. Dit alles in een gemoedelijke Brabantse sfeer. Afgelopen 

donderdagavond werd het programma bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse 'aftrap', dit jaar in een 

volledig nieuwe stijl.  

In 2016 koos de organisatie van de Brabantsedag voor een nieuwe insteek voor het aftrap-concept. 

Het officiële deel van de avond bestond uit een videopresentatie waarin aan alle genodigden werden 

meegenomen in de beleving van een heel jaar Brabantsedag. De organisatie, de voorbereiding en het 

evenement zelf. Van het moment van de bekendmaking van het thema, hoogtepunten tijdens het 

bouwseizoen, tot het opruimen na het cultuurhistorisch festival en de  waanzinnige optocht. 

Ontwerpen wagenbouwers al te bezichtigen 

De Brabantsedag stond in de presentatie ook stil bij twee sponsoren die hun verbintenis met het 

evenement verlengden: zowel reclamebureau tableaux uit Heeze als het Veldhovense Bazelmans 

AVR, gespecialiseerd in audio visuele ondersteuning, zegde hun steun opnieuw toe. Andere sterren 

van de avond waren de wagenbouwers. Anders dan andere jaren konden de wagenbouwers de 

honderden bezoekers na de officiële bijeenkomst vertellen over hun ontwerpen van dit jaar. In de 

foyer van 't Perron in Heeze zijn deze presentaties vanaf vrijdagmiddag tot en met zaterdag nog te 

bewonderen voor het publiek.  

 

Artiesten van topniveau  

Het is de programmeurs van de Brabantsedag weer gelukt artiesten van topniveau naar Heeze te 

halen. Zo zal er muziek zijn van de Jan van Brusselband en The Mighty Ya Ya. Anne Neuteboom en 

Pieter Verelst verzorgen hun cabaretprogramma. En binnen het succesvolle concept Klassiek in Kerk 

& Kroeg treden onder andere Alex Geller (Cello) en Marieke Keser (viool) op.  
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Bruisend slotweekend 

Op zaterdag 27 en zondag 28 augustus vindt voor de 2
e
 keer het concept Brabantsedag Smaak & Stijl 

plaats op het plein voor het gemeentehuis. Kunst, muziek en theater gecombineerd met alles wat 

bourgondisch Brabant te bieden heeft. De Tuin van Vermaak achter het gemeentehuis staat het hele 

weekend in het teken van live muziek en verrassend straattheater.  

Uniek rollend straattheater 

Het hoogtepunt van de Brabantsedag vormt de cultuurhistorische optocht op zondag 28 augustus. 

De 16 deelnemende wagenbouwersgroepen met zo’n 2000 acteurs zorgen voor uniek rollend 

straattheater waarbij ze de historie van Brabant op unieke wijze opnieuw tot leven brengen, met een 

link naar het heden. Dit jaar vormen belangrijke data in de geschiedenis van het Hertogdom Brabant 

de inspiratiebron voor de creaties. De Brabantsedag trekt jaarlijks ruim 30 duizend bezoekers en is 

erkend op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het volledige programma is te 

vinden op www.brabantsedag.nl . Via de website kunnen kaarten in de voorverkoop worden besteld.  

 

 

Over de Brabantsedag 

Iedere laatste zondag van augustus worden ruim dertigduizend 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 20 t/m zo 28 augustus 2016  

Cultuurhistorische optocht  zo 28 augustus 2016  14.00 uur 

Cultuurfestival Brabantsedag is erkend op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. 

 

Noot voor de redactie:  

 

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 


