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Carnaval van Binche - De Gilles van Binche
Evenement gepland voor de maand februari 2023

Grand-place
Binche - 7130
Contact: +32 64 31 15 80
News Agency - Wu Wei Xinhua

http://www.carnavaldebinche.be

Traditioneel carnaval, erkend als Mondeling en Immaterieel
Erfgoed van de mensheid door Unesco. Meer dan 900 Gilles
verwachten je in Binche.
Ontdek een folkloristisch evenement dat voortkomt uit een lange
mondelinge traditie die de deelnemers het gevoel geeft uniek te
zijn.

Programma
Vette zondag
Vanaf 9.00 uur brengen de verklede deelnemers, met de klank van
de tamboers of de viola de stad tot leven.
Vanaf 16.00 uur vertrekt de stoet op de kruisting van de Avenue
Burlet en de Avenue Wanderpepen.
18.00 uur: ontbinding van de stoet op de Avenue Charles Deliège
Vette maandag
Vanaf 10.00 uur komen de jongeren buiten met de viola

16.00 uur: muzikale uitstap van de kinderen
16.30 uur vindt het Rondo van de vriendschap plaats op de
Grand-Place
19.00 uur: vuurwerk aan het station
Vette dinsdag
Vanaf 8.30 uur: parcours van de Gilles, Boeren, Zeelui, Pierrots en
Harlekijnen door de stad. Verzameling op de Grand-Place en
receptie op het Stadhuis. Gilles en Boeren dragen het
traditionele wassen maker.
Vanaf 15.00 uur: stoet van de Gilles, Boeren, Zeelui, Pierrots en
Harlekijnen. Vertrek op de Place de Battignies, richting GrandPlace. De Gille draagt zijn hoed met struisvogelveren en gooit
sinaasappelen langs het hele parcours.
Rond 17.30 uur: aankomst op de Grand-Place voor het rondo.
Vanaf 20.00 uur: vertrek op de Avenue Charles Deliège voor de
lichtstoet en het rondo op de Grand-Place
21.30 uur: vuurwerk
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