
Toeristische en culturele agenda Wallonië 2018 

Lopend 

Tentoonstelling David LaChapelle - After the Deluge – BAM  

Mons - tot 25 februari 2018 (25/10.2017 > 25.02.2018) 

Meer dan 100 foto’s van de Amerikaanse fotograaf David Lachapelle, veelal op groot formaat. De 

tentoonstelling bestaat uit twee delen, verspreid over de twee verdiepingen van het BAM. 

Contacten: 

Géraldine Simonet, communicatieverantwoordelijke musea Mons 

Géraldine.simonet@ville.mons.be 

Juliette Picry, persverantwoordelijke 

Juliette.picry@ville.mons.be  

www.bam.mons.be 

 

Tentoonstelling “Shakespeare romantique” – Museum Rops 

Namen - tot 25 februari 2018 (20.10.2017 > 25.02.2018) 

 

www.museerops.be  

 

Tentoonstelling “From Belgium with light: de Belgen hebben (bijna) het licht 

uitgevonden…” – CID – Grand-Hornu 

Boussu - tot 25 februari 2018 (19/11/2017 > 25/02/2018) 

Sinds de jaren ’80 is de lighting design “made in Belgium” een internationale referentie en dat is 

ook vandaag de dag nog steeds het geval.  

www.cid-grand-hornu.be  

 

Tentoonstelling “De Gulden Snede” – Abdij van Stavelot 

Stavelot - tot 11 maart 2018 (19.10.2017 > 11.03.2018) 

In samenwerking met het Maison des Mathématiques de Quaregnon. Een unieke en originele 

tentoonstelling over de gulden snede of de goddelijke verhouding. Aan de hand van films, 

voorwerpen en spelletjes... 

www.abbayedestavelot.be  

Contact:  

Pierre Erler 

p.erler@abbayedestavelot.be  
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Tentoonstelling “Tandwielen, de ‘zotte’ machines van Léonard de Vinci" – 

Abdij van Villers-la-Ville  

Villers-la-Ville - tot 15 april 2018 (9.12.2017 > 15.04.2018) 

www.villers.be 

 

Tentoonstelling Marc Trivier "Het licht en de dingen" - Fotografiemuseum – 

Charleroi - tot 22 april 2018 (09.12.2017 > 22.04.2018) 

 

www.museephoto.be  

 

Tentoonstelling "Top Secret! Een hele wereld om te ontcijferen" - Mundaneum 

Mons - tot 20 mei (9.10.2017>20.05.2018) 

 

Dompel jezelf onder in de wereld van ‘geheime geschriften’! Van Julius Caesar tot Edward 

Snowden decodeert de tentoonstelling de cryptografie, een oude techniek die nooit actueler 

geweest is dan nu. 

www.mundaneum.org  

 

Tentoonstelling "Ik zal 20 jaar zijn in 2030" – TGV-station van Luik-Guillemins 

Luik - tot 3 juni 2018 (23/09/2017 > 03/06/2018) 

Een tentoonstelling in het kader van de tweehonderdste verjaardag van de Universiteit van Luik. 

De tentoonstelling neemt je mee in de wereld waarin we morgen zullen leven. Het voorspellen 

van de grote wetenschappelijke vooruitgang voor de komende decennia is moeilijk en riskant. 

Toch ligt de basis van het toekomstige kader van ons leven, net zoals ontdekkingen, in het 

onderzoek van vandaag, vooral aan universiteiten. De rode draad van de tentoonstelling is de 

zoektocht naar de Mens van de toekomst. Vier grote thema’s worden belicht: de geholpen Mens, 

de verbonden Mens, de verantwoordelijke Mens en de gewijzigde Mens. 

www.europaexpo.be - www.jaurai20ansen2030.be  

 

6e seizoen van het Theater van Luik  

Luik - tot 9 juni 2018  

Het Theater van Luik, het belangrijkste van Wallonië, is meer dan ooit een toonbeeld van de 

oprichting van de Fédération Wallonie-Bruxelles. Voor het nieuwe seizoen stelt het Theater van 

Luik naast tientallen spektakels ook twee grote nieuwe projecten voor. Het Festival Impact is 

reeds achter de rug. Het Festival ‘Pays de Danses’ (26/01 > 24/02/18) legt tijdens zijn 6e editie de 

focus op Zuid-Afrika. Een land dat wordt geconfronteerd met maatschappelijke veranderingen, 

ongebreideld kapitalisme, xenofobie en massale migratie.  

www.theatredeliege.be  
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Tentoonstelling “Van het haar van de mammoet tot het oog van de cycloop - 

200 wetenschappelijke rariteiten” - Zoologisch Instituut Luik 

Luik - tot 31 augustus 2018 (16/06/2017 > 31/08/2018) 

www.embarcaderedusavoir.ulg.ac.be  

 

Tentoonstelling "Napoleon van het eiland van de schoonheid tot het verloren 

eiland” - Wellingtonmuseum 

Waterloo - tot 31 augustus 2018 (02/12/2017 > 31.08.2018) 

Het leven van de Keizer aan de hand van uniformen. 

www.museewellington.be  

 

JANUARI 

 

Tentoonstelling “Razza Umana” - Cité Miroir 

Luik - 11 januari > 01 april 2018 

Foto's van Oliviero Toscani. Ontdek de gezichten van de 477 deelnemers aan de fotoshooting in 

de Luikse Cité Miroir in mei 2017, vermengd met portretten die de fotograaf maakte in de hele 

wereld. 

www.citemiroir.be  

 

FEBRUARI 

Carnaval in de Oostkantons 

8 > 13 februari 

“Donderdag van de oude wijven” op 8 februari. De processies op carnavalszondag, 

Rozenmaandag en Mardi Gras vormen op veel plaatsen het hoogtepunt van het Rijnlandse 

carnaval.  

Info: +32(0)80/22 76 64  

https://www.eastbelgium.com/nl/beleven/typisch-oostkantons/carnaval 
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Carnavalparade of “Cwarmê” van Malmedy 

Malmedy - 8 > 13 februari 

Grote stoet op zondag 11 februari. 

Info: +32(0)80/79 96 35 

www.malmedy.be 

 

Carnaval van Binche 

Binche - 11 > 13 februari 

Om te bekomen van de eindejaarsfeesten, bereidt de kleine stad zich voor op het meest 

prestigieuze carnavalsevenement van het land. Kom naar de beroemde vette dagen die Binche in 

feestvreugde onderdompelen. Op Mardi Gras is er een stoet met meer dan 900 Gilles. Dit carnaval 

is door de Unesco erkend als Mondeling en Immaterieel Erfgoed van de mensheid. 

Info: +32 (0)64/33 67 27 27 

www.carnavaldebinche.be 

 

34ste editie van het Internationaal Festival van de Liefdesfilm van Mons 

Mons - 16 > 23 februari 

Het festival van Mons draagt, zoals de naam het zegt, romantische cinema hoog in het vaandel. Er 

worden gevoelige liefdesfilms geprogrammeerd. Vanzelfsprekend heeft het festival sinds zijn 

oprichting aan kwaliteit gewonnen, maar heeft zijn roots nooit verloochend. De ambitie blijft de 

liefde voor kwaliteitscinema, voor de mensen die films maken en voor de toeschouwers die ze 

zien... 

www.fifa-mons.be 

 

‘Biennial of the Possible Image’– La Boverie 

Luik - 17 februari > 1 april 

 

De 11e editie van het BIP, de ‘Biennial of the Possible Image’ gebruik gaat door in La Boverie, het 

nieuwe museum in Luik. BIP is een festival dat vragen stelt bij hedendaagse beelden en onze 

relatie met die beelden. BIP 2018 heeft het heden als rode draad: het heden als "vandaag en nu", 

als bestaan en aanwezigheid, maar ook als geschenk en gave. Het evenement stelt op elk van zijn 

edities verschillende exposities voor in de stad Luik. Verschillende opkomende en internationaal 

gerenommeerde kunstenaars gaan in dialoog met fotografie, video en beeldende kunsten in het 

algemeen. 

www.bip-liege.org 
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Vreugdevuur van Bouge 

Bouge - 18 februari 

De eerste zondag van de vasten viert Bouge - uitkijkend over Namen – de zondag van de 

brandons. Dit groot vreugdevuur is het beroemdste van Wallonië. Deze traditie is al meer dan 

duizend jaar oud. 

Info: +32 (0)81/73 33 33 

www.grandfeudebouge.be 

 

Carnaval van Nijvel 

Nijvel - 18 februari 

 

Info: +32(0)67/84 08 64 of +32(0)67/22 04 44 

 

https://carnavaldenivelles.be/carnaval-2017/ 

 

Carnaval van de ‘Grosse Biesse’  

Marche-en-Famenne - 25 februari 

Op zaterdag neemt de Grand Mautchi (Prins Carnaval) de stad in en op zondag vindt de grote 

caravalsstoet plaats. Het carnaval wordt op Vette Dinsdag verdergezet door de stoet van Gugusse 

en zijn handlangers. 

 

Info: +32 (0)84/31 67 93 93 

 

www.carnaval.marche.be 

Passiespel van Ligny  

Ligny - 25 februari, 4, 11, 18 en 25 maart en 1 april 

Sinds 1925 brengt dit theaterfenomeen de hele lokale bevolking in beweging. De evocatieve 

enscenering en het lichtspel brengen de meest opvallende scènes uit het evangelie tot leven. 

 

Info: +32 (0)71/88.84 76 

 

www.passionligny.be 
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MAART  

 

Tentoonstelling “Oorlog en vrede, Spa van 1918 tot 1920” – Bron Peter de 

Grote 

Spa - 4 maart > 11 november 

 

www.spavillaroyale.be 

 

 

Tentoonstelling  "Otchi Tchiornie" (De Zwarte Ogen) - Adel Abdessemed - 

MAC's 

Boussu - 4 maart > 3 juni 

 

Het Mac's opent het expositiejaar 2018 met werk van een van de meest gerenommeerde 

hedendaagse Franse kunstenaars, Adel Abdessemed (Frans-Algeriaans). Hij is bekend om zijn 

opvallende werken (o.a. het grote beeld van Zidane's "grillige kopstoot" tijdens de finale van de 

wereldbeker voetbal in 2006). De sculpturen van de kunstenaar, geënt op het geweld van onze 

samenleving, zorgen voor controverse. Hij zal aanwezig zijn in Mac’s met nieuw werk dat speciaal 

voor Grand Hornu is gemaakt. 

 

www.mac-s.be  

 

Carnaval van Doornik 

Doornik - 11 maart 

 

Info: +32(0)69/76 65 26 

 

www.tournai.be of www.carnavaldetournai.be 

 

 

Carnaval van de Laetare in Stavelot (Carnaval van de ‘Blancs-Moussîs’), 

Welkenraedt en Esneux  

10, 11 en 12 maart 

 

Grote carnavalsparade op 11 maart met een indrukwekkend aantal groepen en rijkelijk versierde 

wagens. 

 

Info: +32 (0)80/86 27 06 

 

www.laetare-stavelot.be 
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Carnaval van de Laetare in La Louvière 

La Louvière – 11 > 13 maart 

 

Halverwege de vastentijd wordt La Louvière wakker met het geroffel van de trommels en het 

geklop van de klompen van de Gilles. 

Info: +32(0)64 26 15 00 

www.lalouviere.be 

 

 

Carnaval van La Roche-en-Ardenne 

La Roche-en-Ardenne - 11 maart 

 

Info: +32(0)84/36 77 36 

 

www.carnavalrochois.be 

 

 

Berencarnaval van Andenne 

Andenne - 11 maart 

 

Dit carnavalsfeest viert de overwinning van Karel Martel op de beer die de stad terroriseerde. Op 

het einde van de dag worden er vanaf het balkon van het stadhuis teddyberen gegooid. 

Info: +32 (0)85/84 96 96 40 

www.andennetourisme.be 

 

 

Carnaval van de Laetare in Tilff 

Tilff - 11 maart 

De folkloristische groep "Le Porais Tilffois", verkleed als prei, maar ook andere, lokale groepen en 

reuzen, geven dit carnaval de typische Laetare touch. 

Info: +32(0)485/51 51 11 

www.carnavaldetilff.be 

 

‘Chambres avec Vues’, kunstenaarsparcours 

Namen - 17, 18, 24 en 25 maart 

500 kunstenaars exposeren hun werken in 200 tentoonstellingsruimten in Namen: garages, 

kerken, scholen, hangars, huizen, winkels, bunkers, torens, brouwerijen, architectenbureaus, 

boekhandels... 

www.facebook.com/chambresavecvues/  
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Tentoonstelling van schilder, tekenaar, ontwerper van decors en van Belgische 

kostuums Thierry Bosquet – Kasteel van Chimay 

Chimay - 20 maart > 18 november 

Deze tentoonstelling geeft een overzicht van het oeuvre van de kunstenaar en onthult originele 

werken met beelden van het kasteel. Voor deze gelegenheid zullen sommige verborgen schatten 

nu voor het publiek toegankelijk zijn. 

http://chateaudechimay.be/ 

 

‘Ducasse de Messines’ 

Mons – 24-25 maart 

De ‘Ducasse de Messines’ is een enorme bloemenmarkt, die al eeuwenlang een traditie is. 

Info: +32 (0)479/44.35.09. 

www.monsregion.be 

 

Tentoonstelling "Pornocrates" - Musée Félicien Rops 

Namen - 24 maart > 13 mei 

 

www.museerops.be  

 

Together! Nieuwe gemeenschapsarchitectuur - CID - Grand-Hornu 

Boussu - 25 maart > 1 juli  

Een expo van het Vitra Design Museum (Duitsland). 

www.cid-grand-hornu.be  

 

Carnaval van de ‘Chinels’ 

Fosses-la-Ville - 25 maart 

De bekende ‘Chinels’, gekleed in levendige kleuren, animeren dit carnaval en dansen op de tonen 

van de 4 "airs de Chinel". 

Info: +32 (0)71/71 46 24 

www.fosses-la-ville.be of www.chinels.be 
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Tentoonstelling “Magnum Contact Sheets” – Abdij van Stavelot 

Stavelot - 29 maart > 2 december  

Voor het eerst in België is er een grote tentoonstelling van Magnum Photos, het agentschap dat 

in 1947 opgericht werd door de legendarische fotografen Robert Capa en Henri Cartier-Bresson. 

www.abbayedestavelot.be  

 

Grote bloemenmarkt 

Doornik - 30 maart 

 

Het ontstaan van deze markt dateert uit 1825. Er nemen een honderdtal tuinbouwers aan deel. 

Info: +32 (0)69/22 20 45 

www.tournai.be 

‘Ciney Puce’ en het salon van de antiquairs 

Ciney - 30 maart > 2 april 

De grootste rommelmarkt van België. 

www.cineyexpo.be 

 

Boeteprocessie in Lessen 

Lessines - 30 maart 

Sinds 1475 brengen de boetelingen in hun boetekleed een evocatie aan de passie en dood van 

Christus. Een mystieke viering in een plechtige en authentieke sfeer, door de straten die gehuld 

zijn in duisternis. 

Info: +32 (0)68/33 36 90  

www.lessinesinfo.com 

 

Boekenfeest 

Redu - 31 maart > 2 april 

Info: +32(0)61/65 66 99 

www.htotte-lesse-tourisme.be 
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APRIL 

 

Tentoonstelling "Empreintes" - Cité Miroir 

Luik - april > juli 

Als onderdeel van de tweehonderdste verjaardag van de Universiteit van Luik. 

De tentoonstelling toont de collecties van de bibliotheken van de Universiteit van Luik. Men kijkt 

terug op de rol van het geschreven woord in onze samenleving en in de geschiedenis. 

www.citemiroir.be   

 

De Cavalcade van Fleurus 

Fleurus – 1-2 april 

Folkloristische carnavalstoet met een twintigtal groepen en bijna 400 Gilles onder een regen van 

sinaasappels. 

Info: +32 (0)71/82 03 15 

De Cavalcade van Herve 

Herve - 2 april 

Een van de meest indrukwekkende stoeten van de provincie Luik.  

Info: +32 (0)87/69 36 50 

www.herve.be 

 

De Cavalcade van Auvelais 

Auvelais - 2 april 

Grote optocht van praalwagens en folkloristische groepen. 

www.sambreville.be 

 

Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik 

18 en 22 april 

www.aso.fr 
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Tentoonstelling "Rome!" – La Boverie 

Luik - 25 april > 26 augustus 

 

De tentoonstelling "Rome!" is de tweede expositie die georganiseerd wordt in samenwerking 

met het Louvre Museum. Het doel van deze expositie is te verduidelijken waarom Europese 

kunstenaars - meestal Engels en rijk - in Rome verbleven en hun verblijf daar te beschrijven. De 

tentoonstelling behandelt vooral het dagelijks leven van de Romeinen, in detail geanalyseerd en 

geschilderd tussen de 17de en de 20ste eeuw. Ze evoceren de monumentale symbolen van de 

stad, de belangrijkste reden voor toeristen om naar Rome te gaan en tegelijkertijd de obsessie 

van kunstenaars. 

www.laboverie.com  

 

Internationaal Lachfestival 

Rochefort - 26 april > 13 mei 

Straatanimatie, spektakels, de nacht van de revelaties, wedstrijden en tentoonstellingen rond het 

thema humor. 

Info: +32 (0)84/21 25 37 of 084/22 10 83 83 

www.festival-du-rire.be 

 

MEI 

 

Internationaal Festival van de politiefilm 

Luik - 3 > 6 mei 

Het grootste bioscoopevenement van Luik met een kwalitatief hoogstaande programmatie. 

http://fifpl.be/ 

 

Tentoonstelling Jef Geys "Quadra" - MAC's 

Boussu - 6 mei > 23 september 

De Belgische kunstenaar Jef Geys, archivaris van het dagelijks leven, heeft samen met Mac’s 8 

bakken met wilde, ‘eenvoudige’ planten gecreëerd. De bakken hebben de vorm van de 

grondgebieden van acht Europese landen.  

www.mac-s.be 
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Mithra Jazz Festival 

Luik - 10 > 12 mei 

 

Prestigieus jazzevenement met op het programma Belgische en buitenlandse grote namen. 

Info: +32(0)4/340 30 80 

 

www.jazzaliege.be 

 

Namen in mei – Festival van de kermiskunsten 

Namen - 11 > 13 mei 

www.namurenmai.org 

 

‘Les Epicuriales’ 

Luik - 17 > 21 mei 

Het grootste openluchtrestaurant voor fijnproevers in het hart van de vurige stede. Ga op 

ontdekkingstocht in een prestigieuze en bucolische site, het Boveriepark. 

www.epicuriales.be 

 

Folkloristische mars van Sint-Rochus 

Thuin - 20 mei 

 

De folkloristische marsen in de regio tussen Samber en Maas, Mondeling en Immaterieel Unesco-

Werelderfgoed, doen de hele regio opleven op het ritme van trommels en dwarsfluitjes…  

In Thuin beginnen de festiviteiten met een fakkeltocht op zaterdagavond. De volgende dag 

trekken meer dan 2500 stappers door de stad.  

Info: +32 (0)71/59 69 19 of +32 (0)475/45 22 85 

www.visitthudinie.be of www.saintrochthuin.be 

 

Beer Lovers Marathon 

Luik - 20 mei 

http://beerlovermarathon.be/fr/home/ 
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Sint-Vincentiusprocessie 

Soignies - 21 mei 

Historische processie ter herdenking van het leven van de heilige Vincentius en de eerbetuigingen 

die hem door de eeuwen heen werden gegeven. 

Info: +32(0)67/34 73 76 

www.soignies.be 

 

Heilige Rolende-processie 

Gerpinnes - 21 mei 

 

De belangrijkste mars van de omgeving van Gerpinnes is door Unesco erkend als Mondeling en 

Immaterieel Erfgoed van de mensheid. Meer dan 2000 wandelaars uit 11 regionale compagnieën 

bestrijken de 35 km van de pelgrimstocht ter ere van Sint Rolende, die in 774 stierf in Villers 

Poterie. Zeven dorpen worden doorkruist door wandelaars in uniformen uit de tijd van Napoleon. 

De terugkeer van de stoet rond 18.00 uur is het hoogtepunt van de pelgrimstocht.  

Info: +32(0)71/86 14 14 ou +32(0)71/50 14 85 

www.amfesm.be 

 

‘Rallye des Chefs’ in Waals-Brabant 

21 mei 

Heb je een oldtimer? Ben je klaar om de culinaire uitdagingen van onze grote chef-koks aan te 

gaan? Bereid je dan voor op een dag vol verrassingen, ontdekkingen en wendingen.... 

http://rallyedeschefs.070.be/labo/ 

 

Festival Mai'tallurgie, on s'en friche! 

Charleroi - 25 mei > 3 juni 

www.maitallurgie.be - www.paysdecharleroi.be  

 

De Circusnachten in de Abdij van Villers-la-Ville 

Villers-la-Ville - 26 mei 

Tijdens de Circusnachten in de Abdij van Villers-la-Ville kunnen jong en oud plezier beleven. 

Dompel je onder in een feeëriek en kunstzinnig circusuniversum terwijl je door de ruïnes flaneert. 

Info: +32(0)71/88 09 90 

http://nuitsVancirque.070.be 
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Maitrankfeest 

Aarlen – 26-27 mei 

 

Een keer per jaar viert Aarlen de ‘maitrank’: een aperitiefdrankje op basis van droge witte wijn 

waarin lievevrouwebedstro en sinaasappels zijn geweekt en fijne likeur aan is toegevoegd. 

Info: +32(0)496/18 70 18 

www.maitrank.be 

 

Festival Django@Liberchies 

Liberchies – 26-27 mei  

Het festival Django@Liberchies brengt een hommage aan Django Reinhardt, die hier geboren 

werd. Naast een kwaliteitsvol muzikaal programma, gericht op zigeunerjazz, biedt het festival een 

breed scala activiteiten aan voor iedereen, onder de naam "Djang' Off": straatspektakels, 

exposities, wedstrijden voor jong talent, jamsessies, masterclasses… 

Info: +32(0)71/84 05 67 

www.djangoliberchies.be 

 

Sint-Reneldeprocessie in Saintes 

Tubeke - 26 > 28 mei 

De wagen met de relieken van de heilige Sint-Renelde volgt een parcours van 28 km rond de 

vroegchristelijke parochies van Saintes en Bierges. De wagen wordt begeleid door 200 ruiters. Op 

het einde worden de relieken in de kerk verwelkomd door een processie. 

Info: +32(0)2/355 55 39 

www.tubize.be 

 

Tentoonstelling "Folon, photographique" - Stichting Folon 

Terhulpen - 26 mei > 25 november 

We kennen Folon als schilder, tekenaar, beeldhouwer, affichekunstenaar... Nu kan je ook Folon 

als fotograaf leren kennen. Deze tentoonstelling is mogelijk dankzij de archieven en documenten 

die de familie aan de Stichting heeft nagelaten. 

www.fondationfolon.be  

 

 

http://www.maitrank.be/
http://www.djangoliberchies.be/
http://www.tubize.be/
http://www.fondationfolon.be/


Expositie “In de tijd van Galenus. Een Griekse arts in het Romeinse Rijk" - 

Koninklijk Museum van Mariemont 

Morlanwelz - 26 mei > 2 december 

Door het leven van de Griekse arts Galenus van Pergamon (129 - +/- 216 AD) te volgen, beschrijft 

deze tentoonstelling de medische, farmacologische en sanitaire praktijken van het Romeinse Rijk 

in de vroege eeuwen van onze tijdsrekening. Voor deze expositie zijn werken ontleend van 

Belgische en buitenlandse musea. Er is een rijk geïllustreerde catalogus, geschreven door de 

wereldvermaarde specialisten. Wetenschappelijke Commissie: D. Gourevitch (Parijs), V. Boudon-

Millot (Parijs), A. Verbanck-Piérard (Koninklijk Museum van Mariemont). 

www.musee-mariemont.be  

 

Processie van de Car d’Or en gevecht “Lumeçon” of Doudou 

Mons - 27 mei 

Meer dan 700 jaar oude processie en middeleeuws spel. Deze manifestatie is door Unesco erkend 

als Mondeling en Immaterieel Erfgoed van de mensheid. 

Info: +32(0)65/33 55 80  

www.visitmons.be 

 

JUNI 

 

Les Epicuriales 

Luik - 1 > 5 juni 

Het grootste openluchtrestaurant voor fijnproevers in het hart van de vurige stede. 

www.epicuriales.be 

Tentoonstelling "Wulpse bloemen" - Museum Félicien Rops 

Namen - 2 juni > 23 september  

www.museerops.be  

 

Open kerkendagen in Wallonië 

2-3 juni  

Het thema van deze 11e editie is "1001 gezichten". 

www.journeeseglisesouvertes.be 

 

http://www.musee-mariemont.be/
http://www.museerops.be/
http://www.journeeseglisesouvertes.be/


Napoleontische dag Ligny 1815 

Ligny – 16-17 juni 

Naast de traditionele festiviteiten kun je ook genieten van een klank- en lichtspel en video-

mapping: "En wat als die avond...". 

Info: +32(0)71/81 83 13 

www.si-ligny.be  

 

Herdenking van de Slag bij Waterloo 1815 

Waterloo – 23-24 juni  

Info: +32(0)2/352 09 10 

www.waterloo-tourisme.be 

 

Bear Rock Festival 

Andenne - 24 juni 

Openluchtfestival, geweldige cocktail van beeld en klank, gigantisch scherm voor animatiefilms, 

Belgische en buitenlandse groepen, straatanimaties,.. 

Info: +32(0)85/84 96 40 

www.bear-rock.org 

 

Heksensabbat 

Ellezelles - 30 juni  

Een manifestatie die de executie van 5 heksen in 1610 wil herdenken. 

Info: +32(0)68/54 42 10 

www.ellezelles.com - www.sorcieres.eu/programme.html 

 

Weekend aan de oevers van het water – Historisch Centrumkanaal 

Strépy Bracquegnies – 30 juni > 1 juli 

 

www.parcsdescanauxetchateaux.be 

 

 

 

 

http://www.si-ligny.be/
http://www.waterloo-tourisme.be/
http://www.bear-rock.org/
http://www.ellezelles.com/
http://www.sorcieres.eu/programme.html
http://www.parcsdescanauxetchateaux.be/


JULI 

 

Opening van het paviljoen van Milaan - Citadel Namen 

Namen - zomer 

 

Het Belgische paviljoen dat gebouwd werd voor de World Expo 2015 is een werk van 

internationaal gerenommeerde Naamse architect Patrick Genard. Het paviljoen, dat door de stad 

Namen en Wallonië aangekocht is, wordt geïnstalleerd op de majestueuze site van de Citadel (op 

de Esplanade). Het wordt een showcase voor nieuwe Waalse technologieën. 

 

Muzikaal juli 

Saint-Hubert – juli 

 

Het programma richt zich op klassieke muziek, maar staat ook open voor andere 

muziekstijlen. 

 

Info: +32(0)84/36 00 36 

 

www.juilletmusicaldesainthubert.be 

 

Tentoonstelling "Stop de groei! Design en hoe de groei te stoppen” - CID - 

Grand-Hornu 

Boussu - 1 juli > 21 oktober 

 

Kunnen we op een andere manier over design denken, andere ontwerpmethoden gebruiken om 

het aantal voorwerpen die zich op de planeet opstapelen te beperken of te verminderen? Kan 

design ontsnappen aan de verplichting van groei? 

www.cid-grand-hornu.be  

 

Labyrint van Barvaux 

Barvaux - 8 juli > 8 oktober 

Doolhof in een gigantisch maïsveld van meer dan 8 hectare groot. Je kan er samen met de familie 

gezellig verloren lopen. Onderweg ontmoet je intrigerende en speelse personages, die een 

verhaal vertellen en je voorstellen om te participeren.  

Info: +32(0)86/21 90 42 

www.lelabyrinthe.be 

 

 

http://www.juilletmusicaldesainthubert.be/
http://www.cid-grand-hornu.be/
http://www.lelabyrinthe.be/


W Food Festival 

Namen - Data en evenement te bevestigen  

Internationaal gastronomisch congres van Wallonië. 

www.wfoodfestival.be 

 

Festival ‘Les Ardentes’ 

Luik - 5 > 8 juli 

Info: +32(0)4/340 30 80  

www.lesardentes.be 

 

Theater in de ruïnes van de Abdij van Villers-la-Ville 

Villers-la-Ville - 10 juli > 12 augustus 

"Caligula" naar Albert Camus. 

Info: +32(0)70/22 43 04 

www.deldiffusion.be 

 

Dour Festival 

Dour - 11 > 15 juli 

Info: +32(0)65/71 87 18 of 0475/66 76 16 

www.dourfestival.be 

 

Francofolies 

Spa - 19 > 22 juli 

De beroemde stad van het water is bezaaid met podia waarop internationaal gerenommeerde 

Franstalige zangers en zangeressen onvergetelijke optredens geven. 

Info: +32(0)87/77 63 8 

 

www.francofolies.be 

 

Zomerfestival van de Maas 

Provincie Namen - juli > augustus 

Info: +32(0)82/22 59 24 

www.etemosan.be 

 

http://www.wfoodfestival.be/
http://www.lesardentes.be/
http://www.deldiffusion.be/
http://www.francofolies.be/
http://www.etemosan.be/


Macrallensabbat 

Vielsalm - 20 juli  

Een van de meest authentieke evenementen van de Ardense folklore. Een evenement vol magie, 

horror en humor. 

Info: +32(0)80/21 50 52 of +32(0)474/33 11 10 

 

www.macralles.be 

 

Feest van de bosbessen 

Vielsalm - 21 juli 

 

Artisanale markt, grote stoet en feest rond het thema van de bosbes. 

Info: +32(0)80/21 50 52 

 

www.vielsalm-gouvy.org 

 

Beurs van Libramont – Europese beurs voor landbouw, bosbouw en 

agrovoeding 

Libramont - 27 > 30 juli 

 

Info: +32(0)61/23 04 04 

www.foiredelibramont.com  

 

Folkloristische mars van Madeleine 

Jumet - 22 juli  

De beroemde Madeleinemars is een van de meest kleurrijke manifestaties van de folkloristische 

marsen uit het Sambergebied. De tocht onderscheidt zich van de andere marsen door de bonte 

mengeling van paradekostuums. Heel speciaal is de mars op zondag (een tocht van 25 kilometer 

van Roux naar Gosselies, via Courcelles, Viesville en Thiméon), de openluchtmis en het uitdelen 

van de medailles aan stappers op maandag. Door Unesco erkend als Mondeling en Immaterieel 

Erfgoed van de mensheid. 

www.madeleine.be 

 

Total 24 Uren van Spa 

Spa-Francorchamps - 27 > 29 juli 

Info: +32(0)2/287 09 55 of +32(0)87 29 37 11 

www.spa-francorchamps.be 

http://www.macralles.be/
http://www.vielsalm-gouvy.org/
http://www.foiredelibramont.comm/
http://www.madeleine.be/
http://www.spa-francorchamps.be/


AUGUSTUS 

 

Festival ‘Le Ronquières’ 

Ronquières – 4-5 augustus 

Een groots muzikaal festival in een unieke omgeving op het hellend vlak van Ronquières met een 

hedendaags, internationaal programma met Franstalige accenten. Een van de doelstellingen van 

de organisatoren is het creëren van een echte community van liefhebbers van kwaliteitsvolle 

muziek, die toegankelijk is voor een groot publiek. 

www.ronquieresfestival.be 

 

Internationale beeldhouwersontmoetingen 

Sprimont - 1 > 31 augustus 

Op de site van het Steenmuseum worden 15 Belgische en buitenlandse kunstenaars uitgenodigd 

om een grote blok steen te bewerken. 

Info: +32(0)4/382 21 95 

 

Festival ‘Esperanzah’, Wereldmuziekfestival in de Abdij van Floreffe 

Floreffe - 3 > 5 augustus 

Festival van feestelijke, geëngageerde, nomadische en meerstemmige muziek. 

Info: +32(0)81/44 15 18 

www.esperanzah.be 

 

Middeleeuws Weekend 

La Roche-en-Ardenne – 4-5 augustus  

Het feodaal kasteel van La Roche organiseert activiteiten met de middeleeuwen als rode draad: 

vuurspuwers, valkeniers, middeleeuwse maaltijden... 

Info: +32(0)84/41 13 42  

www.la-roche-tourisme.com 

 

 

 

 

http://www.ronquieresfestival.be/
http://www.esperanzah.be/
http://www.la-roche-tourisme.com/


Nacht van het boek 

Redu - 4 augustus 

Muzikale animaties, tentoonstellingen, signeersessies, oude films en vuurwerk. 

Info: +32(0)474/97 50 50 

 

www.haute-lesse-tourisme.be 

 

Middeleeuws feest 
Bouillon – 11-12 augustus 

 

Info: +32(0)61/46 52 11 

 

www.bouillon-tourisme.be 

 

15-augustusfeesten van Outremeuse 

Luik – 15 augustus 

Vlooienmarkt, marionettenshow, folkloristische dansen, processie, parade, volksspelen, peket 

(Luikse jenever) en degustatie van legendarische schotels (lokale pannenkoeken). 

Info: +32(0)4/342 75 75 

www.liege.be  

 

Onze-Lieve-Vrouwprocessie 

Ittre - 15 augustus 

 

De processie van Onze-Lieve-Vrouw vindt sinds 1834 plaats. Er wordt een traditioneel traject 

gevolgd. 

Info: +32(0)67/64 87 74 

 

www.sit.ittre.be 

 

Markt 1900 

Marche-en-Famenne - 15 augustus 

Deze reusachtige veelkleurige markt ontstond in 1967 en vindt elk jaar plaats op 15 

augustus. Meer dan 100 ambachtslui in historische klederdracht, animatie en meer dan 

2000 vogels en straatattracties. 

Info: +32(0)84/32 12 53 

 

www.marche-tourisme.be 

http://www.haute-lesse-tourisme.be/
http://www.bouillon-tourisme.be/
http://www.liege.be/
http://www.marche-tourisme.be/


Internationale badkuipenrace 

Dinant - 15 augustus 

 

Sportief en folkloristisch evenement met een wedstrijd van drijvende badkuipen, allemaal 

origineel en ongewoon versierd. Elk jaar proberen de deelnemers vanuit hun originele badkuip 

om het hoofd en hun bad boven water te houden! Plezier en humor verzekerd! 

Info: +32(0)82/22 31 87 of +32(0)82 22 28 70 

www.lesbaignoires.be of www.visitdinant.mobi 

 

Internationaal Straatkunstenfestival 

Chassepierre – 18-19 augustus 

 

Meer dan dertig professionele groepen uit de hele wereld treden een weekend lang op. Ze vullen 

de straten met hun lach en magie. Er is ook een artisanale - en voedingsmarkt. 

Info: +32(0)61/31 45 68  

www.chassepierre.be 

 

Folkloristische mars van Sint-Rochus 

Ham-sur-Heure - 19 augustus 

Deze professioneel georganiseerde parade vindt zijn oorsprong in de pestepidemieën die elkaar 

in de eerste helft van de 18e eeuw in de regio opvolgden. Tijdens deze mars wordt de 

patroonheilige Sint-Rochus rondgedragen. Deze tocht is doordrenkt van geschiedenis en 

combineert folklore en tradities. 

Info: +32(0)71/59 54 54  

www.visitthudinie.be 

 

Brocante van Temploux 

Temploux – 20-21 augustus  

Info: +32(0)81/56 63 82  

www.temploux.be 

 

 

 

 

http://www.lesbaignoires.be/
http://www.visitdinant.mobi/
http://www.chassepierre.be/
http://www.visitthudinie.be/
http://www.temploux.be/


‘Stemmen onder de Sterren’ 

Villers-la-Ville – 24-25 augustus 

 

Muziekfestival met kooroptredens in de Abdij van Villers-la-Ville. 

Info: +32(0)2/736 01 29  

www.nuitdeschoeurs.be 

 

De Ducasse van Ath 

Ath - 26 augustus  

Opmerkelijk evenement, dat dateert uit de 15e eeuw. De beroemde reuzen van Ath zijn te zien, 

o.a. de beroemde Gouyasse (Goliath), de koning van het festival. 

Info: +32(0)68/26 51 70 

 

www.ath.be 

 

Grote Prijs F1 van België 

Spa-Francorchamps - 26 augustus 

Een van de favoriete circuits van de F1-piloten. 

Info: +32(0)87/22 44 66 

www.spa-francorchamps.be 

 

‘Scène sur Sambre’ 

(locatie te bevestigen) - 31 augustus > 2 september 

Info: www.070.be 

 

Les Inattendues 

Doornik - 31 augustus > 2 september 

Festival van muziek en filosofie. 

www.lesinattendues.be 

 

 

 

 

http://www.nuitdeschoeurs.be/
http://www.ath.be/
http://www.spa-francorchamps.be/
http://www.070.be/
http://www.lesinattendues.be/


SEPTEMBER 

 

Tanks in Town 

Mons – 1-2 september 

Bijeenkomst van gepantserde voertuigen ter nagedachtenis aan de bevrijding van de stad Bergen 

in 1944 door het 83e Erkenningsbataljon van de 3e Amerikaanse Pantserdivisie. 

www.tanksintown.be 

 

Internationale dagen van de jacht en de natuur 

Saint-Hubert - 1 en 2 september 

 

In de 9e eeuw werd Sint-Hubertus door de jagers uitgekozen als hun patroonheilige. De heilige 

wordt aanroepen voor een succesvolle jacht, maar ook voor de bescherming van honden en 

paarden. Op zondag gaat er een prachtige historische processie uit, die de geschiedenis van de 

heilige evoceert: zijn bekering, de stichting van de abdij, de bedevaart...  

Info: +32(0)61/61 30 10  

www.saint-hubert-tourisme.be 

 

Historische feesten Le Festin 1583 

Lessines – 1-2 september  

De Festin herdenkt de bevrijding van de stad in 1578 door de burgerlijke milities van Sébastien de 

Tramasure. Bijna 1000 figuranten in 16e-eeuwse klederdracht animeren de stad: jongleurs, 

komedianten, muzikanten, troubadours, soldaten, adviseurs en ambachtslieden.  

Info: +32(0)68/33 36 90  

www.lessinesinfo.com of www.festin.be 

 

Erfgoeddagen in Wallonië 

8-9 september 

Ontdek onze erfgoedschatten. Thema ‘Ongewoon Erfgoed’ en de onderbuik van het erfgoed. 

Info: +32(0)85/27 88 80  

www.journeesdupatrimoine.be 

 

 

http://www.tanksintown.be/
http://www.saint-hubert-tourisme.be/
http://www.lessinesinfo.com/
http://www.festin.be/
http://www.journeesdupatrimoine.be/


Nacht van het vuur 

Hélécine - 8 september 

www.domainehelecine.be  

 

Grote historische processie van OLV van de zieken 

Doornik - 9 september 

Processie ter nagedachtenis aan het uitroeien van de pest in 1092. De stoet, begeleid door de 

broederschappen en groepen in kostuums, passeert langs de belangrijkste schatkamers van de 

kathedraal en door de stad. 

Info: +32(0)69/ 22 20 45 

 

www.tournai.be 

 

Dag van de vier optochten 

Doornik - 9 september 

Feestelijke dag met processies. 

Info: +32(0)69/ 22 20 45 of +32(0)69/22 93 19 

www.tournai.be 

 

Feest van de kaasroute 

Maffe - 15 september 

Een gastronomisch en muzikaal parcours dat de rijkdom van de streekproducten en de lokale 

landbouw in de kijker zet. 

Info: +32 (0)81/23 40 97 

 

Tentoonstelling Niki de Saint Phalle: “Hier is alles mogelijk” – BAM 

Mons - 15 september 2018 > 13 januari 2019 

De eerste grootschalige tentoonstelling in België, die gewijd is aan het werk van Niki de Saint 

Phalle. Het publiek kan de carrière van deze uitzonderlijke kunstenares ontdekken doorheen de 

meer dan 140 werken. De expositie beslaat 2 verdiepingen van het BAM en volgt chronologisch de 

creatieve evolutie van de kunstenares vanaf de eerste assemblages en schilderijen uit de jaren' 50 

tot de beroemde schiethappenings van begin van de jaren' 60, voorbij haar bruiloftsbeelden uit 

het midden van de jaren' 60 en haar Nanasfiguren, hymne aan de vrouwelijkheid. 

Contacten: 

Géraldine Simonet, communicatieverantwoordelijke musea Mons - 

Géraldine.simonet@ville.mons.be 

http://www.domainehelecine.be/
http://www.tournai.be/
http://www.tournai.be/
mailto:Géraldine.simonet@ville.mons.be


Juliette Picry, persverantwoordelijke - Juliette.picry@ville.mons.be  

www.bam.mons.be - www.mons2025.eu  

 

Sint-Gertrudisprocessie 

Nijvel - 30 september 

Een processie van 15 km door de velden. De mensen begeleiden de wagen uit de 15e eeuw met de 

relieken van Sint-Gertrudis, werk van de hedendaagse beeldhouwer Félix Roulin. 

Info: +32(0)67/84 08 64  

www.toursaintegertrude.be 

 

OKTOBER 

 

“RECIPROCITY” - Internationale Triënnale van Design 

Luik - 5 oktober > 25 november 

Een rijk multidisciplinair programma van activiteiten op het gebied van design, architectuur, 

mode, beeldende kunst, economie, muziek en zelfs gastronomie. Ongeveer vijftien evenementen 

en kwalitatieve tentoonstellingen rond het thema. 

www.visitezliege.be  

 

‘Nocturne des Coteaux de la Citadelle’ 

Luik - 6 oktober 

De eerste zaterdag van oktober onthult Luik zijn smalle straatjes, binnenplaatsen, trappen, 

terrassen, wandelpaden… subtiel verlicht en opgevrolijkt in een schitterend lichtschouwspel en in 

een vrolijke feeststemming. 

www.lanocturnedescoteaux.eu 

 

Tentoonstelling "Destruction" (voorlopige titel) - Needcompany/Jan Lauwers -  

Mons Memorial Museum 

Mons - 6 oktober 2018 > 20 januari 2019 

Honderd jaar na de Grote Oorlog zijn de historische gebeurtenissen verweven met de 

herinneringen aan het conflict. Historische stukken, afkomstig uit verschillende musea en 

privécollecties. De expositie stelt oorlog ter discussie vanuit het oogpunt van vernietiging en 

kwetsbaarheid. Bezoekers worden uitgenodigd te grasduinen in hun eigen geheugen en 

familieherinneringen. 

www.mons2025.eu 

mailto:Juliette.picry@ville.mons.be
http://www.bam.mons.be/
http://www.mons2025.eu/
http://www.toursaintegertrude.be/
http://www.visitezliege.be/
http://www.lanocturnedescoteaux.eu/


Feesten van de ‘Hurlus’ 

Moeskroen – 6-7 oktober 

Elk jaar bestormen de ‘Hurlus’ de stad. Deze personages vinden hun oorsprong in de 

godsdienstoorlogen van de 16e eeuw. Op zaterdagmiddag is er een historische processie. Grote 

bijeenkomst van pétanquespelers. 

Info: +32(0)56/86 03 99 

www.mouscron.be of www.picardiebelge.be 

 

Biennale d'art urbain #Asphalte 

Charleroi 

Programma’s en thema’s nog niet gekend 

http://www.asphalte-charleroi.be/ 

 

Feest van de Mononk of “Simpelourd” 

Soignies - 21 oktober 

De term ‘Simpélourd’ is voortgesproten uit de volksverbeelding. Vroeger stond hij symbool voor 

de vernederde echtgenoot. Tegenwoordig vertegenwoordigt hij de vrolijke, gezellige inwoner 

van Soignies, een grappenmaker die om alles en niets lol maakt. Een ideale gelegenheid om 

diverse festiviteiten te organiseren.  

Info: +32(0)67/33 29 09 

 

www.soignies.be 

 

Monumentale Projectie ‘100 jaar bevrijding’ – Grote Markt 

Mons - 26 oktober > 11 november 

Onderdeel van de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. 

Een 20 minuten durende projectie-mapping show die het stadhuis van Mons twee keer per avond 

zal animeren. 

www.mons2025.eu 

 

 

 

 

 

http://www.mouscron.be/
http://www.picardiebelge.be/
http://www.asphalte-charleroi.be/
http://www.soignies.be/
http://www.mons2025.eu/


NOVEMBER 

 

Feest van Sint-Maarten 

Tourinnes-la-Grosse – 3-4, 10-11, 17-18 en 24-25 november 

De huizen en boerderijen van Tourinnes-la-Grosse worden omgetoverd tot cultuurcentra. 

Info: +32(0)10/86 01 27 of 010/86 64 04 

 

www.tourinnes.be 

 

Feest van Sint-Hubertus 

Saint-Hubert - 3 november 

Sinds de 9e eeuw is Sint-Hubertus de patroonheilige van de jagers. Hij wordt aanroepen voor 

succes bij de jacht en ter bescherming van honden en paarden. Diverse animaties. 

Info: +32(0)61/ 61 30 10 

  

www.saint-hubert-tourisme.be 

 

Salon Antica 

Namen - 10 > 18 november 

De artistieke gebeurtenis van het seizoen. Deze beroemde kunst- en antiekbeurs brengt 120 

deelnemers samen, zowel grote huizen als jonge gepassioneerde antiekhandelaars uit België en 

Europa.  

www.antica.be 

 

DECEMBER 

 

Internationaal Festival van de humoristische film 

Luik - 6 december 

Voor de tweede keer verwelkomt de Vurige Stede gedurende 4 dagen filmliefhebbers in 

verschillende zalen. Er zijn meer 30 films geprogrammeerd, stuk voor stuk met een vleugje 

humor. Cinefielen kunnen hun hart ophalen! 

www.fifcl.be 

 

http://www.tourinnes.be/
http://www.saint-hubert-tourisme.be/
http://www.antica.be/
http://www.fifcl.be/


‘Foire aux Amoureux’ 

Virton - 26 december 

Wedstrijd van de grootste eter van regionale Paté in Virton. 

Info: +32(0)63/57 89 04 

www.soleildegaume.com 

 

Kerstmarkten 

Eind november en december 

Naarmate het einde van het jaar dichterbij komt, worden veel steden in Wallonië 

ondergedompeld in een kerstsfeer. Er worden in heel het land kerstmarkten 

georganiseerd. 

 

www.walloniebelgietoerisme.be 

 

Opening van het ‘Pôle culturel des Bateliers’ 

Namen - lente 2019  

Eiland dat in gebouwen uit de 18e, 19e, 20e, en 21e eeuw verschillende culturele instellingen 

verbindt, waaronder de decoratieve kunstmusea in het Hotel Groesbeeck de Croix, het Museum 

voor Archeologie en het Félicien Rops Museum. 

www.namen.be  

 

 

 

Voor meer informatie staan de Toeristische Diensten tot uw dienst. 

We hebben veel zorg besteed aan het verzamelen van de gegevens en het opstellen van 

deze kalender. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 

wijzigingen die achteraf worden doorgevoerd. Daarom raden wij u aan om voor uw vertrek na 

te gaan of de informatie van onze kalender nog actueel is. 

Voor meer informatie in de loop van het jaar kunt u onze website bezoeken: 

www.walloniebelgietoerisme.be 

 

 

http://www.soleildegaume.com/
http://www.walloniebelgietoerisme.be/
http://www.namen.be/
http://www.walloniebelgietoerisme.be/

