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ENKELE CIJFERS
2 uur spektakel
2000 zitplaatsen
1400 deelnemers – 1800 klederdrachten
47 folkloristische groepen
300 vlaggen
48 paarden
8 reuzen waaronder de draak van Sint-Joris
2 km stoet met 700 � guranten

Persverantwoordelijke : Vivianne Vandeninden - +32 (0)472 31 55 37 - pr@ommegang.be

Interview : Paul Le Grand : +32 (0)475 41 21 18

Spektakel van de Ommegang op de Grote Markt

OP 29 JUNI EN 1STE JULI 2022
Deuren 20.00u • Spektakel 21.00u

De oorsprong van de Ommegang dateert uit het midden van de XIVde eeuw. 
Oorspronkelijk was het een processie ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de 
Zavel, georganiseerd door het Groot Eedverbond van de kruisboogschutters.

Tot op vandaag onthult de Ommegang ieder jaar onverwachte details over de ge-
schiedenis van Brussel. Deze indrukwekkende stoet belicht meerdere aspecten 
van onze nationale folklore, bekoort door een soort visuele magie en door talrij-
ke animaties. Zowat 1400 � guranten in verblu� ende klederdracht herdenken de 
voorstelling van keizer Karel V en zijn zoon, kroonprins Filips (de latere Filips II)

Dit jaar zal onze Franstalige Heraut een van de grote � guren uit de Franse theater- en � lmwereld zijn: François Berléand. 
Hij won de César in de categorie Beste Bijrol voor zijn rol in ‘Ma petite entreprise’ van Pierre Jolivet en speelde in bijna 40 
toneelstukken en meer dan 180 � lms.

Andere aanwezigen zijn : de tekenaar Nicolas Vadot die de Ommegang live zal schetsen, en zoals altijd Jo Lemaire, 
Bert Kruismans en Thomas de Bergeyck.

«   Het speci� eke karakter van de Ommegang, dat waarschijnlijk uniek is in de wereld, weerspiegelt het verlangen 
van elke deelnemer en � gurant, ongeacht zijn of haar beroep, sociale rang of passies, om een moment in de 
geschiedenis te herbeleven dat mee de basis vormt van onze huidige tijd en van het huidige Europa.
Bovendien staat de stoet van de Ommegang sinds december 2019 op de lijst met Immaterieel Cultureel Erfgoed 
van de Mensheid van de UNESCO.
De hele gemeenschap die de Ommegang vormt is trots op deze erkenning... Deze erkenning betekent ook dat de 
Ommegang niet langer van ons alleen is; hij behoort toe aan alle aardbewoners, aan de hele mensheid.

Laten we nooit vergeten dat de «Geschiedenis» van morgen wordt geschreven door onze daden van vandaag!»

preciseert Paul Le Grand, voorzitter van Ommegang Brussels Events.

Tickets : www.ommegang.be
Alle informatie om te downloaden op www.ommegang.be/media-pers


