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ST. MAARTEN CARNIVAL: TROPISCHE GLITTERKOSTUUMS EN STRAATPARADES  
 

Philipsburg, 13 april 2017 - Het Caribische carnaval barst maandag 17 april los op St. Maarten. Het 

eiland staat tot en met 3 mei volledig in het teken van ‘St. Maarten Carnival’. Gedurende deze drie 

weken staan er verschillende shows, kleurrijke optochten en concerten van nationale en 

internationale artiesten op het programma. Bezoekers kunnen genieten ook van de verschillende 

keukens van St. Maarten, dé culinaire hoofdstad van de Cariben.  

 

Tijdens de optochten treden dansers op in tropische glitterkostuums op Calypso muziek, waarbij 

bezoekers kunnen toekijken en meedansen met een vergezellend hapje en drankje. De ‘Grand Carnival 

Parade’ door Frontstreet vindt plaats op 1 mei. St. Maarten Carnival wordt groots afgesloten met 

optochten met praalwagens, dansers en muziek.  

 

Carnival Village 

Elk jaar wordt Festival Village bij Philipsburg special omgebouwd voor ‘St. Maarten Carnival’ en het dorp 

vormt het hart van de festiviteiten en themafeesten. Het terrein is qua oppervlakte vergelijkbaar met een 

voetbalveld en wordt omringd door 79 kleine eettentjes met verschillende gerechten uit de keukens van 

St. Maarten. Rolando Brison, Director of Tourism St. Maarten: “Carnaval is het grootste festival op het 

eiland dat gedurende 3 weken meer dan 6000 mensen verwelkomt die allen komen genieten van het 

eten, de muziek en het entertainment. Carnaval op St. Maarten is vooral anders dan in de rest van het 

Caribisch gebied vanwege het centraal gelegen festivalterrein dat is opgebouwd tijdens carnaval genaamd 

The Festival Village. We nodigen iedereen uit in onze Carnival Village om te genieten van het lekkerste 

eten en beste entertainment van de Caraïben.” 
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Samensmelting verschillende culturen 

Naast de grote optochten zijn er tijdens de periode van St. Maarten Carnival ook verschillende feesten en 

evenementen met bekende artiesten gepland. St. Maarten staat bekend als een eiland met verschillende 

culturen en deze worden door middel van muziek, dans en eten samengebracht. Zo vindt op 21 april 

‘Culture Night’ plaats in Carnival Village. Tijdens het evenement geven dansgroepen uit verschillende 

culturen en landen zoals uit Guyana, China en India een show. Op 29 april vindt het ‘One Love Reggae’ 

concert plaats met onder andere de reggaegroep Morgan Heritage en dancehall artiest Konshens.  

 

Over St. Maarten Carnival  

Het grootste evenement wordt jaarlijks op het eiland georganiseerd door de St. Maarten Carnival 

Development Foundation (SCDF), waarbij medewerkers, dansers en artiesten samenwerken bij de 

voorbereidingen en aan de kostuums en praalwagens. Het evenement werd 48 jaar geleden voor het eerst 

georganiseerd door het toenmalige Oranjecomité. Meer info via http://www.sxm-carnival.com/  

Trailer St. Maarten Carnival 2017: https://www.youtube.com/watch?v=ALMshDrV8Xg 

 

Over St. Maarten 

St. Maarten is een aangename verrassing in de Caribbean: een luxe vakantiebestemming en een exotische 

ontdekking. Op het eiland gaat de ontspannen Caribische flair samen met de mondaine ‘vibe’. St. Maarten (of St. 

Martin) is al bijna 4 eeuwen de enige plek ter wereld waar Nederland en Frankrijk aan elkaar grenzen. Het eiland is 

goed bereikbaar, o.a. luchtvaartmaatschappijen KLM, TUIfly en Air France vliegen frequent en direct vanuit 

Amsterdam en Parijs naar het eiland. Meer info via http://www.vakantiestmaarten.nl/ of volg St. Maarten ook op 

Facebook. 
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