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Internationaal Museum van het Carnaval en het
Masker in Binche
Rue Saint-moustier 10
Binche - 7130
Contact: +32 64 33 57 41
Musée international du Carnaval et du Masque

https://www.museedumasque.be
Stap in voor een fascinerende reis naar de folklore en
gemaskerde traditie over de hele wereld langs honderden
maskers en kostuums. Een unieke collectie in Europa

Een onderdompeling in het Carnaval van Binche
Ontdek het Carnaval van Binche, zijn geschiedenis, actoren,
ambachtslui, gebruiken en tradities in de vorm van een
participatieve ervaring die al je zintuigen prikkelt. Kijk, luister, raak
en voel aan alles wat bijdraagt aan de schoonheid van de unieke
folklore, die door Unesco erkend is als cultureel en immaterieel
menselijk erfgoed.

Maskers van over de hele wereld
Van Winterfeesten in Europa tot de symbolische ceremonies in

Noord- en Zuid-Amerika, van de mysterieuze Afrikaanse gebruiken
tot de fascinerende tradities in Azië en Oceanië reis je door 5
continenten en ontdek je de fascinerende wereld van het masker
in al zijn vormen.

Folklore en carnavals in Wallonië
Hier ontdek je een permanente tentoonstelling die gewijd is aan
carnavals en folklore in Wallonië. De grote rijkdom aan tradities in
de Waalse provincies wordt er tentoongesteld: kermissen, marsen,
processies, grote vuren... Een kleurrijk parcours getuigt van de
verschillende evenementen die het hele jaar door zin brengen in
het leven van de Walen.

Een levend en dynamisch museum
ongeziene tijdelijke tentoonstellingen, zowel op vlak
van het onderwerp als de scenografie.
rondleidigen
evenementen en activiteiten voor iedereen het hele
jaar door
educatieve creatieve en wereldoriëntatieworkshops
Laat je onderdompelen in de fantastische wereld van het
Carnaval van Binche!

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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