
PERSDOSSIER
05.06.2018
DE OMMEGANG 2018 VINDT PLAATS VAN WOENSDAG 4 TOT ZATERDAG 7 JULI



tickets : www.ommegang.be
+32(0)70 660 601

4 & 6 july 2018

Produced by Ommegang Brussels Events Directed by Giles Daoust
With Sébastien Romignon, Isabelle Everarts

Music composed by Ernst Wolfgang Meinrath

Guests stars
frederic diefenthal

Pierre KROLL
Annie cordy
bert kruismans

thomas DE bergeyck
jo lemaire

8.45pm show on 
Brussels Grand Place
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Mercredi 4 & vendredi 6 JUILLET
woensdag 4 en vrijdag 6 JULI

12.00 Ouverture du village médiéval, des Festivités récréatives 
du « Kiwanis » et de la terrasse « � e Royal Break »
Opening van het middeleeuws dorp, de Recreatieve festi-
viteiten van de « Kiwanis » en « � e Royal Break » terras

14.00 Combat de chevaliers - Strijd van ridders
14.30 Joutes : première manche - Steekspelen : eerste ronde
17.30 Combat de chevaliers - Strijd van ridders
18.00 Joutes : deuxième manche - Steekspelen : tweede ronde
18.30 � e Royal Break : A� erwork
19.20 Concours de tir des deux serments des Arbalétriers 

(sur le parvis de l’Eglise du Sablon)
Schietwedstrijd van de Kruisboogschutters
(aan de voorzijde van de Kerk van de Zavel)

20.00 Formation du Cortège de l’Ommegang dans le Parc Royal
Opstelling van de Ommegang processie in de Warandepark

20.50 Départ du cortège de l’Ommegang dans les rues de 
Bruxelles 

 Vertrek van de Ommegang processie in de straten van
Brussel

Jusque 02.00 du matin : Terrasse « � e Royal Break »
Tot 02:00 ‘s nachts : « � e Royal Break » terras

Jeudi 5 & samedi 7 JUILLET 
Donderdag 5 & zaterdag 7 JULI

12.00 Ouverture du village médiéval, des Festivités récréa-
tives du « Kiwanis » et de la terrasse « � e Royal Break »
Opening van het middeleeuws dorp, de Recreatieve 
festiviteiten van  de « Kiwanis » en « � e Royal Break » 
terras

14.00 - Alleen op zaterdag : demonstratie en wedstrijd van 
kruisboogschieten & demonstratie van schermen -
Uniquement le samedi : Démonstrations et concours 
de tir d’arbalètes & démonstration d’Escrime

15.00 Strijd van ridders - Combat de chevaliers
15.15 Steekspelen : eerste ronde 

Joutes : première manche
17.00 Strijd van ridders - Combat de chevaliers
17.30 Steekspelen : tweede ronde
 Joutes : deuxième manche
18.00 � e Royal Break : A� erwork
18.30 Strijd van ridders - Combat de chevaliers
18.45 Steekspelen : derde ronde
 Joutes : troisième manche
Jusque 02.00 du matin : Terrasse « � e Royal Break »
Tot 02:00 ‘s nachts : « � e Royal Break » terras

Joutes équestres
Steekspelen

July 4 - 5 - 6 - 7 2018 
Parc Royal - Warandepark

www.ommegang.be

19.00
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De Ommegang
a. Ter inleiding

Hoe oud de traditie van de Ommegang ook mag zijn, ze blijft zich elk jaar vernieuwen. 

In deze editie 2018 zullen een Heraut en een Eregast het evenement als vertellers 

begeleiden! De stoeten gaan op woensdag 4 juli en vrijdag 6 juli door de straten van 

Brussel en over de Grote Markt. Op zaterdag 7 juli volgen er feestelijkheden in het 

Warandepark.

« Het doel is dat een grotere groep mensen met de hele familie het spektakel en de stoet kunnen 
bijwonen. In de editie 2018 leggen we de klemtoon op ons Belgisch-zijn, want de Ommegang maakt 
deel uit van onze gemeenschappelijke geschiedenis en staat ook zo bekend in het buitenland. De 
Belgen hebben erg mooie dingen en mogen daar trots op zijn.» 

Vertrouwt Paul Le Grand, voorzitter van Ommegang Events, ons toe.

b. De kleine geschiedenis als deel van de grote

De Ommegang dateert uit het midden van de 14e eeuw. 
Oorspronkelijk was het een processie ter ere van Onze-Lieve-
Vrouw van de Zavel, die georganiseerd werd door het grote 
eedverbond van de kruisboogschutters. Al snel sloten de gestelde 
lichamen van de stad zich echter bij de processie aan, die daardoor 
een meer werelds karakter kreeg. 

De processie van 1549 is een van de bekendste voorbeelden. Dat jaar stelde keizer Karel V zijn zoon en 
opvolger, de toekomstige koning Filips II, voor aan onze gewesten. Bij die gelegenheid probeerde elke 
stad zich op haar best te tonen. Brussel deed dat door een Ommegang te organiseren die schitterender 
was dan ooit.

c. Buiten de grenzen

De Ommegang is een culturele en apolitieke manifestatie, die de Belgen en de Brusselaars wil 
verenigen rond hun geschiedenis en de uitstraling van België en Brussel in het buitenland wil 
versterken. Elke editie van het spektakel begint trouwens met de Brabançonne en de Europese 
hymne. De Ommegang is even typisch voor de Brusselse en Belgische identiteit als chocolade, bier of 
frieten en heeft een sterke folkloristische reputatie tot in zulke verafgelegen landen als de Verenigde 
Staten, Japan of China. Het evenement was vertegenwoordigd op vier wereldtentoonstellingen, 
waaronder die van Milaan in 2015. Een dossier werd ingediend bij de Unesco in Parijs, om de 
Ommegang te laten erkennen als cultureel en immaterieel werelderfgoed. 
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De cijfers van de Ommegang

2 uur ononderbroken spektakel in een natuurlijk en majestueus decor : 
de Grote Markt van Brussel

2.000 zitplaatsen per spektakeldag

1.400 deelnemers waaronder 180 vertegenwoordigers van de Belgische adel

1.800 kostuums waarvan er 1.200 gebruikt worden tijdens het spektakel

47 folkloristische groepen uit heel België 

300 vlaggen

3 fanfares en 2 groepen met antieke instrumenten

48 paarden van de Federale Politie, jachthonden, valken, enzovoort

8 reuzen waaronder de beroemde draak van Sint-Jorise (4,25 meter lang, 
vleugels met een spanwijdte van 2,30 meter en een gewicht van 120 kg 
dat door één man gedragen wordt !)

90 dagen van intensieve voorbereiding, try-outs, tijdsopnames, enzovoort

2 km lange stoet met 700 fi guranten in de straten van Brussel, die begint 
aan het Warandepark en eindigt in het luisterrijke kader van de Grote 
Markt, die verlicht wordt door talloze led-lampjes op de gevels.
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In de praktijk
a. Show

Woensdag 4 en vrijdag 6 juli 2018 op de Grote Markt

NEW

Le Heraut : Frédéric Diefenthal - Eregast : Annie Cordy 

Tracé du cortège : l’itinéraire est indiqué sur le site www.ommegang.be

Programma

20 uur :  Deuren open. In afwachting van het spektakel krijgt het publiek een projectie te zien van de film 
Ommegang en kan het genieten van een biertje terwijl bepaalde deelnemers passeren.

21 uur : Begin van het spektakel van de Ommegang

b. De festiviteiten van de Ommegang 

Bij de Ommegang hoort het traditionele 
Renaissance-dorp, waarin kinderen en volwassenen 
kunnen kennismaken met de levenswijze van toen, 
in een authentieke sfeer!

De terugkeer naar de Renaissance: het publiek wordt 
ontvangen in een Renaissance-dorp in het Brusselse 
Warandepark. Ambachtslieden uit vroeger tijden, 
zoals een chirurgijn, een barbier of een smid, zullen er de geheimen van hun stiel prijs geven.

Het spektakel wordt verzorgd in de vorm van riddertoernooien. Daarbij vind je de beroemde steekspelen 
van de Ommegang, maar ook gevechten tussen ridders te voet en evocaties van het burgerlijke en 
militaire leven van een groep huursoldaten in de 15e eeuw.

Tijdens de festiviteiten zal de Brouwerij Haacht, de officiële brouwer van het Ommegangbier, degustaties 
aanbieden van de cuvée Keizer Karel, die speciaal voor het evenement ontworpen en gebrouwd werd. 
Dat bier zal verkrijgbaar zijn in ruim 5000 horecazaken.

Het Renaissance-dorp en de steekspelen : 

04/07, 05/07, 06/07 en 07/07 van 12 tot 21 uur, in het Warandepark

De Grote Renaissance-markt bevindt zich in het hart van het Warandepark. Je kunt er typische 
zestiende-eeuwse producten ontdekken of kopen. Je maakt er kennis met ambachtslieden uit 
heel Europa, die producten van grote kwaliteit aanbieden, met passie gemaakt. (inkom gratis)
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The Royal Break : 

04/07, 05/07, 06/07 en 07/07 van 12 tot 2 uur ‘s ochtends, in het Warandepark

The Royal Break is een tijdelijk «Lounge & Afterwork»-
terras in een doorschijnende luxetent, die met zijn cosy 
salons een Casual Chic-sfeer creëert. The Royal Break 
verenigt het beste van de «afterwork»-sfeer met aperitief 
en loungemuziek over een lang uitgesponnen avond, om 
een aangename tijd door te brengen met familie, collega’s 
of vrienden. Een VIP-ruimte en de mogelijkheid om een 
hapje te eten maken uw Royal Break-beleving compleet. 

Het wordt deze zomer tijdelijk dé place-to-be voor uw ontspanning.

De Grote Renaissance-markt : 

04/07, 05/07 en 06/07 van 12 tot 21 uur, achter de Beurs van Brussel en in de Warandepark

De markt wordt verspreid op meer dan 500m2 et stelt typische middeleeuwse producten voor 
van uitstekende kwaliteit vervaardigd door gepassioneerde ambachtsmannen.

Een wedstrijd voor kruisboogschutters, aan de Zavel : 

Op woensdag 4 en vrijdag 6 juli 

Vanaf 19.20 uur demonstraties 

kruisboogschieten

De schietwedstrijd wordt georganiseerd met 
het oude Grote Koninklijke en Edele Gilde van 
de Kruisboogschutters van Onze-Lieve-Vrouw 
op de Zavel en het Grote Koninklijke Gilde 
van de Kruisboogschutters van Sint-Joris. De 
winnaar zal tijdens de Ommegang zijn intrede 
doen op de Grote Markt met de Gouden Pijl! 
Na het vertrek van keizer Karel uit de Onze-
Lieve-Vrouw aan de Zavel, zullen de gilden de 
historische processie reconstrueren die aan 
de basis lag van de Ommegang

Zaterdag 7 juli om 14 uur: demonstraties 
kruisboogschieten, boogschieten en 
schermen in het Warandepark

Schietwedstrijd
van de twee Kruisbooggilden 

OP DE ESPLANADE VAN DE KERK ONZE-LIEVE-VROUW TEN ZAVEL

De festiviteiten van de

woensdag 04 &  
vrijdag 06 juli

19:20
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De eregasten 
Woensdag 4 en vrijdag 6 juli 2018 op de Grote Markt

Gedurende twee uur wordt de geschiedenis van de Ommegang verteld door uitzonderlijke 

persoonlijkheden.

Al zeven jaar nodigt de Ommegang voor elke nieuwe editie een bekende persoon uit de wereld van 
kunst en letteren uit om de rol te spelen van de Heraut, de boodschapper. Eerder werd het prestigieuze 
kostuum al gedragen door beroemdheden als de acteurs Jacques Weber, Jean-Pierre Castaldi en Francis 
Huster, de romanschrijver Eric-Emmanuel Schmitt, de historicus Stéphane Bern en de journalist/schrijver 
Patrick Poivre d’Arvor.

Dit jaar heeft de Ommegang Brussels Events het genoegen om niet een maar twee bekende verte-
genwoordigers van de wereld van zang en spektakel uit te nodigen, om het verhaal te vertellen!  

a. De Heraut  

FRÉDÉRICK DIEFENTHAL 

De Franse acteur en producent Frédéric Diefenthal begon 
als leerjongen in de hotelbranche en volgde pas later 
acteerlessen; 

Na een aantal kleine rollen in reclamefilmpjes en tv-series, 
werd hij voor het eerst bekend dankzij de serie «Le juge est 
une femme», die liep op TF1 van 1993 tot 2000. 

In 1998 kwam daar de «Taxi»-saga bij, waarvan het eerste 
deel hem een nominatie opleverde voor de César voor 
«beste mannelijke nieuwkomer». Die erkenning bleef hij 
behouden door zijn optreden in uiteenlopende films als 
«Belphégore, le fantôme du Louvre», «Cartouche» en «Le 
genre idéal». 

En zoals elke goede acteur, stond hij ook in het theater 
op de planken. Vandaag is Frédéric Diefenthal nog steeds 
actief, zowel op de scène als op het kleine en het grote 
scherm.
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b. De eregasten  

ANNIE CORDY 

Revueleidster, zangeres en actrice Annie Cordy is een van de 
bekendste en meest populaire Belgische beroemdheden. Na 
haar debuut in Brussel, begon haar carrière pas echt toen ze 
in 1950 in Parijs aankwam om er revueleidster te worden in 
het Lido. Van kindsbeen af groeide ze echter op met piano en 
notenleer en zang was nooit ver weg in haar leven. Terwijl ze 
voortging met de operette, nam ze vanaf 1952 haar eerste liedjes 
op. Haar repertoire bevat nu ruim 700 liederen en haar palmares 
minstens een dozijn gouden platen! Ze heeft ook een veertigtal 
films gedraaid en meegespeeld in een dertigtal tv-series en 
-films en een tiental toneelstukken. 

In 2004 werd Annie Cordy door de koning der Belgen, Albert II, 
in de adelstand verheven met de titel van barones. Ze wordt dit 
jaar 90 jaar oud, net als de vzw Ommegang.

Een locatie in de Stad Brussel vernoemd naar Annie Cordy  

Ter gelegenheid van haar 90e verjaardag zal Annie Cordy worden gevierd door de Stad Brussel en dit op 
initiatief van Karine Lalieux, Schepen van Cultuur. « De zangeres en actrice Annie Cordy, geboren te Laken, 
wordt gevierd door haar geboortestad ter gelegenheid van haar 90e verjaardag. De Stad Brussel zal haar 
uitzonderlijke loopbaan bekronen op 8 juli door een locatie in de Stad naar Annie Cordy te vernoemen en 
door de realisatie, in de buurt, van een muurschildering met haar afbeelding. De inhuldiging zal gebeuren 
met een groot feest in aanwezigheid van de artieste en andere talrijke Brusselaars » verklaart Karine 
Lalieux. De locaties van het plein en van de muurschildering zullen binnenkort worden bekend gemaakt.

PIERRE KROLL

De geniale tekenaar en karikaturist Pierre Kroll stelt zijn talent ter 
beschikking van de Ommegang. Na architectuurstudies aan Sint-
Lucas, studeerde hij vier jaar aan La Cambre. Hij werkte enkele 
jaren als medewerker van een schepen van de stad Luik en als 
architect, voor hij het zwaargewicht van de getekende pers werd 
dat we nu kennen. 

Met zijn legendarische humor zal hij scènes uit de Ommegang 
schetsen. Zijn creaties zullen rechtstreeks op een reuzescherm 
te zien zijn.
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c. De ceremoniemeester

THOMAS DE BERGEYCK

Hij zal de rol spelen van de boodschapper.

Presentator van «Place Royale» op RTL-TVI sinds 2010 en animator 
van de uitzending «La matinale» op Bel RTL. Hij zal de verschillende 
artiesten en de onderdelen van het spektakel aankondigen. 

d. De sprekers

BERT KRUISMANS (ENGELSE VERSIE)

Deze Vlaamse humorist slaagde erin heel België te verleiden door zijn humor 
in het hele land te delen. Deze veelzijdige figuur zal voor ons de Engelstalige 
versie van de Ommegang 2018 lezen. 

JO LEMAIRE (NEDERLANDSE VERSIE)

Deze Belgische zangeres neemt al jaren deel aan de Ommegang en brengt 
in deze nieuwste editie de Nederlandse versie.

e. De zangers

De tenor Sébastien Romignon Ercolini en de 
contrasopraan Isabelle Everarts de Velp staan in voor de 
muzikale omlijsting van het spektakel. Hun uitzonderlijke 
stemmen zullen begeleid worden door de muziek die 
speciaal voor de Ommegang geschreven werd door de 
getalenteerde componist Ernst Wolfgang Meinrath.

f. De regie

Sinds ruim twaalf jaar toveren regisseur Giles Daoust en zijn team de Grote 
Markt tijdens de Ommegang om tot een lichtspel. De pyrotechnische 
effecten en de muziek, die speciaal voor het evenement geschreven 
wordt, maken dit decor voor het Brussel van vroeger nog meer bijzonder.

Een reuzenscherm op de Grote Markt vertoont de aankomst van de 
processie. Op die manier kan het publiek de details van het spektakel live 
ontdekken.

Sébastien Romignon Ercolini Isabelle Everarts de Velp



11

Praktische informatie
a. De Grote Markt van Brussel
• Op 4 en 6 juli 2018 om 21 uur - De deuren openen om 20 uur

• Locaties :

 VOOR HET STADHUIS (TRIBUNE B) : 

 52 euro, alles inbegrepen

 VOOR HET HUIS VAN DE HERTOGEN VAN BRABANT (TRIBUNE H) : 

 52 euro, alles inbegrepen

 VIP-PLAATSEN VOOR HET HUIS VAN DE HERTOGEN VAN BRABANT (OVERDEKTE PLAATSEN) : 

 82 euro, alles inbegrepen

• Op de avond van de voorstellingen is een tweetalig programma (F-N) te koop voor 5 euro.

• De Grote Markt is enkel toegankelijk via de Karel Bulsstraat, zoals aangeven op de inkomtickets.

•  Ook bij regen gaat het spektakel door en paraplu’s zullen niet toegelaten zijn, om het zicht van de  
andere toeschouwers niet te verstoren. U kunt dus het best aangepaste kledij meenemen.

b. Het Warandepark
• Van 4 tot 7 juli, van 12 tot 21 uur

• Didactisch Renaissance-dorp, steekspelen, animatie door Kiwanis - gratis en voor iedereen toegankelijk

c. The Royal Break  
•  «Lounge & Afterwork»-terras open op woensdag 4, donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 juli 2018, van 

12 uur tot 2 uur ‘s nachts.

d. Onze-Lieve-Vrouw aan de Zavel, Grote Zavel
• Op 4 en 6 juli 2018 om 19.30 uur

• Schietwedstrijd van de twee gilden van de kruisboogschutters

e. Achter de Beurs
• De manifestaties van 4 tot 7 juli 2018 zijn gratis en vrij toegankelijk van 12 tot 21 uur! 

f. Ticketverkoop
Op de site van de Ommegang : WWW.OMMEGANG.BE
Telefonisch : 070 660 601
Per e-mail : INFO@OMMEGANG.BE

g. Presskit : 

Download op WWW.OMMEGANG.BE/MEDIA-PRESSE

h. Perscontact : 
VIVIANE VANDENINDEN : pr@ommegang.be – 0472 31 55 37


