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Feesten en festivals horen bij verjaardagen, godsdiensten, 
landen of andere tradities. 
In dit boek lees je meer over feesten en festivals. 
Je krijgt onder andere antwoord op vragen als: 
 Bij welk feest horen vuurwerk, drakendansen en de kleur 

rood? 
 Welk feest rond de dood is eigenlijk helemaal niet serieus? 
 Bij welk feest moet je rennen voor je leven? 
 Wat is kenmerkend voor het Holifeest? 
 Wat is een bekend gooi- en smijtfeest in Spanje? 
 Welk waterfestival wordt in Thailand gevierd? 
 Wat is kenmerkend voor het Japanse Obonfestival? 

1. Feesten en festivals 



2. Chinees Nieuwjaar 

Lentefeest 
Het Chinees Nieuwjaar is een lente-
feest. Het is de belangrijkste feestdag 
van de Chinese kalender. 
Het feest wordt gevierd bij de tweede 
(soms derde) volle maan na de winter. 
Het feest wordt overal in de wereld 
gevierd waar grote Chinese bevolkings-
groepen wonen.  
Het feest wordt vooral in China en 
Taiwan uitbundig gevierd. 
Weg met de boze geesten 
Draken- en leeuwendansen zijn een 
belangrijk onderdeel van het nieuw-
jaarsfeest. Deze volksdansen zorgen 
ervoor dat de boze geesten verdreven 
worden. 
Datzelfde geldt voor de kleur rood en  de 
herrie van vuurwerk, gongen en trom-
mels.  

 
2. Chinees Nieuwjaar 



 

 

 Familiefeest 
Het Chinees Nieuwjaar is een echt familie-
feest, waarbij samen eten erg belangrijk 
is. Mensen reizen van heinde en ver om 
bij hun familie te kunnen zijn. 
Bijgeloof 
Tijdens het feest wordt er niet geveegd en 
schoongemaakt (dat is al gedaan voor het 
feest). Je zou misschien het geluk je huis 
uit kunnen vegen.  
Blijf ook uit de buurt van scharen, messen 
en andere scherpe voorwerpen.  
Zij brengen ongeluk. 
Lantaarnfeest 
Op de 15e dag van het feest worden bij 
huizen rode lantaarns opgehangen.  
De rode kleur is het symbool van geluk.   
Ook zijn er optochten met lampions. 
Het feest is een kleurrijke afsluiting van 
het Chinees Nieuwjaar. 



Viering 
De Dag van de Doden wordt in Mexico op 
1 en 2 november gevierd.  
Op de eerste dag worden alle gestorven 
kinderen uitgenodigd om terug te komen 
op aarde. De volgende dag geldt hetzelfde 
voor de volwassenen die overleden zijn. 
Een luchtig feest 
De Dag der Doden is veel minder serieus 
dan de meeste mensen denken. 
Er worden skeletten van karton gemaakt 
en schedels van suiker. 
Er worden kleurige altaren gebouwd, 
waarop dodenbrood geofferd wordt. 
Verder worden alle graven extra schoon 
en mooi gemaakt. 
Maar er wordt vooral teruggedacht aan de 
goede herinneringen die men aan alle 
doden heeft. 
 

3. De Dag van de Doden 



Beschermheilige 
In de Spaanse stad Pamplona wordt 
jaarlijks van 6 tot 14 juli het San Fermin-
feest gevierd. Tijdens dit feest wordt de 
heilige Firminius, de beschermheilige van 
de stad, herdacht. 
Stieren 
Het hoogtepunt van het feest zijn de 
stierenrennen. In de nauwe, afgezette 
straten van de stad worden zes vecht-
stieren losgelaten.  
In het wit geklede waaghalzen met een 
rode sjaal, rennen met de dolle stieren 
mee. De deelnemers willen vooral hun 
stoerheid bewijzen. 
Het stierenrennen bestaat sinds 1591. 
Tijdens deze stierenrennen vallen jaarlijks 
gemiddeld  rond de 250 gewonden.  
Een enkele keer moet een waaghals het 
met de dood bekopen. 

4. Stierenrennen in Pamplona 



Feestmix 
Het Holifeest is een Hindoeïstisch 
feest dat rond de maand maart 
gevierd wordt. Het is een mengeling 
van een lentefeest, een Nieuwjaars-
feest en een feest van de overwinning 
van het goede over het kwade.  
Holi wordt bij volle maan gevierd. 
Kleur en geur 
Tijdens het feest wordt gezongen, 
gedanst en gegeten. 
Het meest opvallend is het strooien 
van gekleurd poeder en geurwater 
door de feestvierders. 
De geurige en gekleurde feest-
vierders worden zo een teken van de 
in bloei staande mens in een in bloei 
staande natuur. 

5. Het Holifeest 



Maskers 
Net als in Nederland wordt er in  de 
Italiaanse stad Venetië ook carnaval 
gevierd. 
Bij dit carnaval worden maskers 
gedragen. Zo kun je je tijdens dit 
feest flink uitleven zonder herkend te 
worden 
De maskers werden vroeger gemaakt 
van leer, glas of porselein.  
Nu zijn de meeste maskers van gips 
gemaakt. Ze worden vaak versierd 
met veren en edelstenen. 
Verboden 
Heel vroeger droegen mensen in 
Venetië het hele jaar door een 
masker. Dat werd verboden, omdat er 
ook misdaden met maskers gepleegd 
werden. Zo kon een dader onbekend 
blijven. 

6. Carnaval, Venetië 



Ruzie 
Dit tomatenfeest is geboren uit een dorps-
ruzie in 1945. Enkele jongeren mochten niet 
meedoen aan een optocht.  
Uit woede begonnen ze de mensen in de 
optocht met tomaten uit een naburige 
groentekraam te bekogelen. 
Traditie 
Het jaar daarop werd dit herhaald en zo was 
een traditie geboren in het dorp Buñol in 
Spanje. 
Het feest trekt tienduizenden toeristen, die 
allemaal meedoen aan deze tomaten-
smijterij. 
De gemeente Buñol zorgt voor alle tomaten. 
Het gaat vaak om meer dan 135.000 kilo 
tomaten.  
Een tomaat moet eerst fijngeknepen 
worden voor het gooien. 
De smijtwedstrijd duurt precies één uur. 

7. La Tomatina, Spanje 



Feest is leuk. 
De vlaggen hangen. 

1. Feest 

Nieuwjaar 
Songkran is een onderdeel van het 
nieuwjaarsfeest in Thailand.  
Het feest duurt van 13 tot en met 15 april. 
Schoon 
Tijdens het Songkran speelt water de 
hoofdrol. Alles staat in het teken van 
schoonmaken en het wegspoelen van het 
slechte. 
Voor het feest worden huizen en andere 
plaatsen goed gereinigd.  
Ook alle Boeddhabeelden worden schoon-
gemaakt. Alles wat goed schoon is, zal 
voorspoed brengen. 
Tijdens het Songkran spuit iedereen elkaar 
nat. Alles wat maar spuit, wordt gebruikt: 
waterpistolen, slangen en zelfs olifanten. 
Maar van een gewone emmer water word 
je natuurlijk ook lekker nat. 

8. Songkran, waterfestival 



Herdenken 
Tijdens het Obonfestival herdenken 
gelovige Boeddhisten in Japan de geesten 
van hun overleden voorouders. 
De familiegraven worden bezocht en goed 
schoongemaakt. 
Men gelooft dat de geesten het altaar dat 
in elk huis staat, zal bezoeken. 
Lantaarns 
Het feest duurt drie dagen en wordt 
afgesloten met drijvende, brandende 
lantaarns. 
De lantaarns wijzen de geesten de weg 
terug naar huis, dat is de zee: de wereld 
van de doden. 
Elk lichaam is volgens het Japanse geloof 
ooit geboren uit de zee.  
Elk lichaam gaat na de dood ook weer 
terug naar zee. 

9. Obonfestival, Japan 



Grootste heteluchtballonfestival 
In de plaats Albuquerque in de Verenigde 
Staten vindt elk jaar het grootste hetelucht-
ballonfestival ter wereld plaats. 
Het festival duurt 9 dagen.  
Er gaan in totaal zo’n 750 ballonnen de 
lucht in. 
Het eerste festival werd gehouden in 1972. 
Er zijn verschillende evenementen, zoals 
nachtvluchten, vluchten met ballonnen met 
bijzondere vormen, maar natuurlijk ook 
vluchten met de ballonnen, zoals we die 
vooral kennen. 
Zebra’s 
Het zonder ongelukken in de lucht 
laten van al die ballonnen  is een 
enorm geregel.  
Speciale mannen, de z.g. zebra’s 
regelen dit veilige opstijgen. 

10. Luchtballonfestival 



Harbin, China 
Gedurende de maand januari wordt in 
de Chinese stad Harbin een bijzonder 
festival gehouden. 
Op het festival vertonen beeld-
houwers hun kunsten in sneeuw en ijs. 
Attracties 
Er zijn twee belangrijke attracties voor 
bezoekers: 
Het Zoneiland met haar enorme 
beeldhouwwerken in sneeuw en ijs. 
De IJs– en Sneeuwwereld met haar 
enorme verlichte gebouwen van 
sneeuw en ijs. Dit evenement  is alleen 
in de avond geopend. 
Harbin is een geschikte plek voor dit 
festival, want de wintertemperaturen 
liggen tussen min 15 en min 30 graden 
Celsius. 

11. IJs- en sneeuwfestival 



Anders 
Het carnaval in Rio de Janeiro in 
Brazilië wordt in dezelfde periode als 
het carnaval in Nederland gevierd.  
De manier waarop het feest gevierd 
wordt, is wel anders. 
Parade 
Het hoogtepunt van het carnaval vormt 
een enorme parade van praalwagens 
met grote dansgroepen die de samba 
dansen. 
Dit carnaval is een wedstrijd tussen 
sambascholen die hun beste beentje 
voorzetten. 
Er wordt veel geld gestoken in  de met 
kleurige veren versierde kostuums en 
kleurige praalwagens. Er kan maar één 
sambaschool de winnaar worden. 
Een miljoenenpubliek komt op deze 
swingende en kleurige parade af. 

12. Carnaval, Rio de Janeiro 



Kruikenfeest 
Het Kumbha Mela festival is een  groot 
Hindoeïstisch feest. Het wordt ook wel 
het kruikenfeest genoemd. 
Een massa van rond de 80 miljoen 
mensen  verzamelt zich aan de oevers 
van drie heilige rivieren.  
Ze nemen daar een bad, zodat hun 
zonden afgespoeld worden. 
Vier plaatsen 
Het feest wordt om de 3 jaar gevierd. 
Het feest vindt steeds plaats op één van 
de vier heilige plaatsen bij de rivier. 
Elke 3 jaar is dat een andere plaats. 
Hindoes geloven dat op die plekken de 
goden druppels honing uit hun kruik 
lieten lopen in de rivier. 
Het kruikenfeest geldt als het grootste 
godsdienstige feest ter wereld. 

13. Kumbha Mela festival 



Oranje 
Koningsdag (voorheen Koninginnedag) is 
een nationale feestdag en wordt gevierd op 
27 april. Dat is de verjaardag van koning 
Willem-Alexander.  
Nederland kleurt dan oranje.  
Geschiedenis 
Het feest bestaat sinds 1885, maar werd toen 
Prinsessendag genoemd.  
Het feest werd gevierd ter ere van de 
geboorte van prinses Wilhelmina. 
Feest 
Door het hele land is het feest.  
Bekend zijn de vrijmarkt in Amsterdam.  
Op de vrijmarkt mag iedereen zijn spulletjes 
verkopen.  
Vooral op de Amsterdamse grachten is het 
een drukte van belang. 
Ook komen steeds meer buitenlandse 
toeristen op dit Nederlandse feest af. 

14. Koningsdag 



Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-
klokhuis-hindoeisme/#q=holi  

 

Het Klokhuis Hindoeïsme 

Klik hier 
http://www.youtube.com/

watch_popup?v=RtbJqnFEydI  

La Tomatina 

15. Filmpjes 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/dag-van-de
-doden-een-groot-mexicaans-feest/

#q=dag%20der%20doden 

Dag der Doden 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/chinees-

nieuwjaar-vuurwerk-verjaagt-kwade-
geesten/#q=chinees%20nieuwjaar 

Chinees Nieuwjaar 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Chinees_nieuwjaar 
https://en.wikipedia.org/wiki/Day_of_the_Dead 

https://en.wikipedia.org/wiki/Running_of_the_Bulls 
https://en.wikipedia.org/wiki/Holi 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carnival_of_Venice 
https://en.wikipedia.org/wiki/La_Tomatina 

https://en.wikipedia.org/wiki/Songkran_%28Thailand%29 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bon_Festival 

https://en.wikipedia.org/wiki/
Albuquerque_International_Balloon_Fiesta 

https://en.wikipedia.org/wiki/
Harbin_International_Ice_and_Snow_Sculpture_Festival 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rio_Carnival 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kumbh_Mela 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koningsdag_%28Nederland%29 
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