Document genere le 28/07/2021

Het Carnaval van de Draak | Carnavalsfeesten in
Emines
Evenement gepland voor de maand januari 2022

Centre-ville
Emines - 5080

Les Chevaliers d'Emines

http://www.leschevaliersdemines.be
Les Chevaliers d'Emines nodigen je uit op een groots volksfeest:
het Carnaval van de Draak.

De legende van de ridders en de draak
Les Chevaliers d' Emines is een folkloristische groep die sinds 2002
het Carnaval van de Draak organiseert. De legende van de
Chevaliers d' Emines en hun draak Fashoom stamt uit
deze streek waar negen lokale mannen de krachten bundelden
om de bevolking van de draak Fashoom te bevrijden. Deze
draak die uit het niets was gekomen, had het enige drinkwater van
het dorp overgenomen. Na enkele dagen van felle gevechten
slaagden de Chevaliers d' Emines erin om Fashoom met de hulp
van de kinderen weg te houden.
Maar deze op wraak beluste draak komt elk jaar tijdens dezelfde

periode terug om de plaats in bezit te nemen en de dorpelingen te
beroven. Vandaag zijn bijna 45 ridders, begeleid door hun dames
en kinderen, klaar om de draak te verwelkomen...

Carnaval in het teken van het vuur
Een weekend lang wordt het dorp Emines getransformeerd tot een
groots volksfeest dat door iedereen gedeeld wordt, waar iedereen
op gelijke voet staat.
Er staat je een vurig programma te wachten: ga op vrijdag naar
de fuif van de jeugdclub van Emines. Op zaterdagmiddag mag
je de kindercarnaval niet missen met ridderlijke spelletjes,
geanimeerd door de ridders. Op zondag beleef je de
carnavalsoptocht in de straten van Emines. De festiviteiten
eindigen met een vuurshow, vuurwerk en het grote vreugdevuur.
Kom dit prachtige feest meevieren!
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