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Persbericht

TRADFEST België 2016
In de aanloop naar de belangrijke EK voetbalmatch tegen België,
kondigt de ambassade van Ierland het grootste Ierse muziek- en
cultuurfestival ooit aan in België
6 DAGEN, 70 PERFORMERS, 40 EVENEMENTEN, 20 LOCATIES, 7
STEDEN & GEMEENTEN
7-12 JUNI, 2016
De ambassade van Ierland kondigt vandaag het grootste Ierse muziek- en
cultuurfestival van België aan, dat zal plaatsvinden van 7 tot 12 juni 2016.
TRADFEST België brengt een uitbarsting van levendige Ierse muziek naar
het hele land voor 6 dagen, met over 70 performers (muzikanten, dansers
en muziekexperts) afkomstig van Ierland, België, Frankrijk, Luxemburg,
Spanje en de Verenigde Staten die deelnemen aan 40 evenementen in 20
verschillende plaatsen, waaronder Flagey en enkele van de meeste
bekende Ierse pubs in Brussel, in 7 steden en gemeenten.
Ambassadeur van Ierland de heer Éamonn Mac Aodha stelt het festival
voor:
“Ierland en België zijn al dichte partners op vele manieren.
In juni staan we tegenover elkaar in het EK voetbal, maar voor dit gebeurt
willen we via dit festival nog iets toevoegen aan de sterke culturele
banden die onze beide landen verenigen.
Ierse muziek komt naar België op een nog nooit geziene schaal en bouwt
verder op het enorme succes van de eerste editie van het TradFest.
Belgen die Ierland vaak bezoeken doen dit onder andere vanwege onze
reputatie voor geweldige muziek. Wij willen deze potentiële bezoekers
een voorbeeld geven van het beste dat Ierland te bieden heeft.

1 juni 2016

Er wonen ook tot 15.000 Ieren in België, die wij te aller tijde bijstaan. Dit
festival is ook voor hen.
Dit is waarom we dit festival organiseren.”
Het programma van het festival biedt een enorme variëteit aan
evenementen aan, met voor elk die een interesse in Ierland en Ierse
cultuur heeft wat wils.
Vermaarde Ierse- en wereldmuziekgroep Kila is de headline van het
festival in Flagey op 8 juni. Kila’s vrolijke, funky stijl van Ierse muziek zal
gepresenteert worden in een akoestische setting.
De modern folkgroep Perfect Friction is de openingsact voor het concert
van Kila in Flagey.
Naast het concert in Flagey, zullen er ook live optredens zijn in pubs en
andere plaatsen, een fototentoonstelling, een boekvoorstelling, lezingen
over muziek en Ieren in het buitenland, de Ierse taal, Ierse danslessen en
nog veel meer.
Specifieke onderdelen van het programme zijn onder andere een concert
van de beroemde Ierse kunstenaar Liam Ó Maonlaí in Kraainem, een
muziekpremière in de Ierse ambassade over de rol van Ierse soldaten
tijdens de Eerste Wereldoorlog en een film verteld door Liam Neeson over
de Paasopstand van 1916 in Roeselare.
Het volledige programma van dit geweldig festival is beschikbaar op:
https://www.dfa.ie/media/embassybelgium/newsandevents/TRADFEST-BELGIUM-2016---FULLPROGRAMME.pdf

en op de Facebookpagina van het festival:
TRADFEST Belgium 2016
Voor meer informatie over het festival, aanvragen om te mogen filmen of andere informatie
kunt u ons hier contacteren:
Fearghas de Stok, Ambassade van Ierland
Fearghas.deStok@dfa.ie
02 282 34 02

Volg ons op Twitter @IrishEmbBelgium
Festival Twitter @TradfestB
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