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Carnaval van Malmedy - Ontdek de Cwarmé
Evenement gepland voor de maand februari 2021
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Malmedy - 4960
Contact: +32 80 22 76 64
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https://www.ostbelgien.eu/fr/evenement/2020/02/23/le-cwarmede-malmedy-le-programme-copy
De Cwarmê is de naam voor het carnaval en vertaalt zich in 4
dagen volklsfeest. Kom mee vieren in Malmedy.
Na de 4 donderdagen, voorafgaand aan Vette Dinsdag, opgeluisterd
door vele bals en optochten, breekt Vette Zaterdag aan.
De Cwarmê gaat dan officieel van start met het vertrek van "la
grosse police" en het overhandigen van de sleutels van de stad aan
"Trouv'lê".
Vette Zondag is de grote dag en staat vooral bekend om zijn dans
van de "Haguètes" (de belangrijkste personages van het carnaval).
Op Vette Dinsdag vindt de "Mâssis Toûr" plaats: een rondgang door
de carnavalsverenigingen. De verbranding van de Haguète op het
einde van de dag luiden het einde van de Cwarmê en de winter in. Er
zijn dansfeestjes in alle cafés in de stad tijdens de vier
carnavalsdagen.

Praktisch
Zaterdag van de Cwarmê
Op verschillende plaatsen in de stad, aankondiging van de
festiviteiten door de "Grosse Police" & grote folkloristische optocht.

Zondag van de Cwarmê
Dans van la Haguète " - Mesnie do l'Haguète
GROOTSE CARNAVALOPTOCHT met deelname van tal van
verenigingen. Prachtige traditionele maskers.
Na de optocht - Grootse " BÂNE COURANTE " - straatcarnaval
Maandag van de Cwarmê
Dag van de "Rôles", Satirische revue op rondtrekkende podia, stoet
met acteurs.
Vette dinsdag
Stoet van de verenigingen's Avonds, verbranding van de Haguète.

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
Verantwoordelijke uitgever:
Michel VANKEERBERGHEN, gedelegeerd bestuurder van Wallonië België Toerisme
(WBT vzw).
© Wallonië België Toerisme (WBT vzw).Avenue Comte de Smet de Nayer 145000
Namen+32 (0)2 504 02 11Online: www.walloniebelgietoerisme.beE-mail:
info@walloniebelgietoerisme.be
De inhoud in dit document werd met de grootste zorg samengesteld door Wallonië
België Toerisme (WBT vzw). De uitgever kan niet verantwoordelijk gehouden
worden voor mogelijke wijzigingen tussen de verzameling van de gegevens en de
weergave ervan in dit document.
Behoudens anderluidende verklaring behoort de informatie vermeld in dit
document toe aan Wallonië België Toerisme (WBT vzw).
Een voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist voor het gebruik of de
reproductie van deze informatie.
Wallonië België Toerisme behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor
op dit document.

