
 

 

Welkom op de startavond 

van  

 

 

Maandag 17 september 2018  

Kasteel van Duras – Sint-Truiden 

 

 

Persmap 

 



 

Historalia? 

Historalia werd in 2014 opgericht door Simon de Merode met het 

Kasteel de Merode in Westerlo als vaste thuishaven. Om de conservatie en 

het gebruik van het erfgoed te kunnen behouden, stelt de prins zijn domein 

regelmatig open voor het grote publiek. Met groots opgezette 

musicalspektakels op het kasteeldomein (Marie-Antoinette, Albert 1 en 

Rubens) en een jaarlijks terugkerende editie van Kerstmagie maakt Historalia 

van een historisch kader een bloeiende omgeving. Het is voor de 

toeschouwers een unieke kans om kastelen, die normaal niet toegankelijk 

zijn voor publiek, te bezichtigen.  

 

Kasteel de Merode in Westerlo 

 

De ogen van Historalia zijn ook al gericht op de toekomst. Er worden 

volop voorbereidingen getroffen om het unieke concept te introduceren 

buiten de lokale grenzen. Met Kerstmagie, dat dit jaar niet in twee maar in 

vier kastelen wordt opgevoerd, zetten we die eerste stappen. De afgelopen 

vier edities gingen door in het Kasteel de Merode en het slot van Laarne. Dit 

jaar voegen we daar twee extra locaties aan toe: het Kasteel van Duras (Sint-

Truiden) en het Kasteel van Vlamertinge (Ieper). Dezelfde ambitie, nieuwe 

oorden. Wij hopen dat dit concept, dat in de Kempen ontstond ook de rest 

van Vlaanderen zal bekoren.  

 



 

Kerstmagie?  

 Vanaf 7 december (Kasteel van Vlamertinge vanaf 8 december) t.e.m. 

23 december openen de vier kastelen hun deuren voor dit sfeervolle event. 

Wie deelneemt aan deze theaterwandeling doorheen het kasteel komt 

gedurende een uurtje in een unieke wereld terecht. Een indrukwekkend 

versierd kerstkasteel, hemelse muziek en verrassende theaterstukjes. Achter 

elke hoek schuilt iets onverwachts … Aan de hand van een zelfgeschreven 

verhaal ontdekken de bezoekers de verschillende kamers van het kasteel. In 

Sint-Truiden en Ieper zullen onze acteurs het verhaal ‘Paniek in het 

Kerstkasteel’ brengen, Laarne zal in het teken staan van ‘Het magische 

sprookjesboek’ en Westerlo kleurt groen onder ‘Het complot van de groene 

Kerstman’. 

Kerstmagie is ondertussen toe aan haar vijfde editie. Vorig jaar werd 

voor het eerst Laarne toegevoegd op de kaart, maar dit jaar breidt het 

familie-evenement dus verder uit. Het is de ideale gezinsuitstap om helemaal 

in de kerstsfeer te komen en een unieke kans om het prachtige Vlaamse 

erfgoed van binnen te bewonderen. 

 

 Regie 

 De verhalen van Kerstmagie komen uit de 

kerstmuts van Luc Stevens. Luc heeft zich na 

jarenlange ervaring gespecialiseerd in massa-

evenementen. Met veel passie voor het vak 

regisseerde hij alle Historalia-musicals en 

Kerstmagie-edities en andere voorstellingen zoals 

Zoo of Life, Mol-in-scène, en Petticoat. 

 

  

 

 

 



 

Werking 

 Het unieke concept dat Historalia uitdraagt, is mede te danken aan 

onze manier van werken. Elke productie komt vanuit het hart en Kerstmagie 

in het bijzonder. Naast lokale verankering door samenwerkingen met de 

gemeentes en verenigingen, kunnen we voor elk project rekenen op de 

medewerking van honderden vrijwilligers. Zij zetten zich voor en na de 

voorstellingen met hart en ziel in. Onmisbare elementen zoals kostuums en 

decor helpen zij mee bewerkstelligen. Dat maakt van Kerstmagie een warm 

project in de koude van de eindejaarsperiode.  

 

 Kerstboek  

In elke kasteel vind je het boek over de voorstelling, 

maar ook de andere verhalen van Kerstmagie kun je 

er verzamelen.  

Het boek en de voorstelling passen naadloos bij 

elkaar, maar zijn ook absoluut apart te genieten. Voor 

de bezoekers van de voorstelling is het een mooie 

meerwaarde en vooral een bijzondere herinnering. 

Wie de voorstelling heeft moeten missen, kan via het 

boek van het verhaal genieten met extra verhaallijn 

van het hoofdpersonage.  

De inspirerende tekeningen, het lokale karakter en de luxueuze uitvoering 

maken van dit boek een wondermooi kerstgeschenk. Het boek (28 pagina’s, 

harde kaft) is te koop voor 12 euro in de tent tijdens het evenement en via 

www.kerstmagie.be. 

 

 

 

 

 



 

Praktisch 

Data en uren: 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 en 23 

december. Enkel Vlamertinge start vanaf 8 december.  

• Maandag van 17.00u t.e.m. 19.15u, 10 voorstellingen per dag 

• Dinsdag van 17.00u t.e.m. 19.15u, 10 voorstellingen per dag 

• Woensdag van 17.00u t.e.m. 19.15u, 10 voorstellingen per dag 

• Donderdag van 17.00u t.e.m. 19.15u, 10 voorstellingen per dag 

• Vrijdag van 17.00 – 20.15u, 14 voorstellingen per dag 

• Zaterdag van 14.00u – 20.15u, 25 voorstellingen per dag 

• Zondag van 14.00u – 19.15u, 21 voorstellingen per dag 

 

Persconferenties 

• Kasteel van Vlamertinge – maandag 5 november 2018  

Hospitaalstraat 28-30, 8900 Ieper 

• Slot van Laarne – dinsdag 6 november 2018 

Eekhoekstraat 5, 9270 Laarne 

• Kasteel van Duras – woensdag 7 november 2018 

Park 1, 3803 Sint-Truiden 

• Kasteel de Merode – donderdag 8 november 2018 

Polderstraat 51, 2260 Westerlo 

 

 

Bekijk via deze link de aftermovie van de editie van vorig jaar (Westerlo en 

Laarne): https://www.youtube.com/watch?v=KdOyt9n3zJ4 

 

Contact 

E-mail : info@historalia.be 

Tel : 014/53 81 41 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KdOyt9n3zJ4
mailto:info@historalia.be


 
 

 

 

 

 

 

 

Historalia dankt u voor uw 

aanwezigheid! 

 

 


