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Brabantsedag verwondert voor 59ste keer publiek
HEEZE - De Brabantsedag en in het bijzonder de cultuurhistorische optocht is inmiddels een begrip in
Brabant, Nederland en zelfs daarbuiten. Zondag 28 augustus trekt een stoet van 16
huizenhoge decorwagens door de straten van Heeze. Ruim 2000 acteurs verbeelden in geuren, kleuren
en klanken een memorabele dag uit de historie van Nederlands én Belgisch Brabant naar het thema ‘Wat
een dag’. Een adembenemend hoogtepunt van een 9-daags cultuurfestival dat loopt van 20 t/m 28
augustus met volop muziek, exposities, theater, cabaret en activiteiten.
Eén groots theaterspektakel op wielen
“Geen parade, corso of carnavalsstoet: de cultuurhistorische optocht is uniek. Het publiek geniet van de
rollende hoogstandjes van techniek en ambacht, vindingrijke decors en prachtige kostuums”, zegt Boukje
van Ettro, voorzitter van de Brabantsedag. “Belangrijke gebeurtenissen die tot op de dag van vandaag hun
sporen hebben nagelaten keren terug in de creaties van de wagenbouwers. Verdragen, oorlogen, feesten sterfdagen van belangrijke personen. Avontuur, uitvindingen, drama en intriges. Moedig ze aan, de
rijders van De Ronde van Vlaanderen, verwonder je over de hellevaarders van
Jeroen Bosch, stap in en reis mee met de Halve Zolenlijn. Alles speelt zich recht voor je ogen af en in een
mum van tijd neemt iedereen deel aan het straatspel. Een gezellige drukte met ruim 30.000 bezoekers. Er
is voor iedereen langs het parcours ergens wel een plekje op de eerste rij.”
Overdonderend slotstuk 9-daags Cultuurfestival
De 59e editie Brabantsedag start op 20 augustus. Twee coverbands openen dan het 9-daagse programma
dat een ruime keuze biedt voor elke leeftijdscategorie. Zo is er cabaret van Anne Neuteboom en Pieter
Verelst, het succesvolle Klassiek in Kerk en Kroeg met het Helios Trio, de Hammond battle van Orgel
Vreten , een expositie in het teken van Jeroen-Bosch, de kindermiddag voor de allerkleinsten en méér. In
de Tuin van Vermaak treffen genodigden, dorpsgenoten en bezoekers uit de verre omtrek elkaar. Smaak
& Stijl staat garant voor een Bourgondische touch in combinatie met Kunst, theater en muziek. De blazers
van Es5 zorgen voor de slotact. Een slotakkoord naar het 60-jarig jubileum in 2017.
Reserveren van tribuneplaatsen en aankoop van entreekaarten is in de voorverkoop mogelijk via
de website. Hierop is eveneens het volledige programma te vinden, www.brabantsedag.nl .
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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 socialmediakanalen.

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.
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