Andere
Alentejo
Mértola
Islamitisch Festival
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.festivalislamicodemertola.com
In de oneven jaren herdenkt Mértola het Arabische verleden van
de stad als tijdens het Islamitische Festival in mei de straten zich
vullen met kleurrijke taferelen. Gedurende het festival gaat
Mértola terug naar de tijd tussen de achtste en de dertiende
eeuw toen het de hoofdstad was van een Taifa-koninkrijk en een
belangrijk handelscentrum op de route van het Iberische
Schiereiland en Noord-Afrika. Arabische muzikanten en dansers
laten hun kunsten zien, handwerklieden verkopen hun waar op
de drukbezochte markt en allerlei heerlijkheden uit de
Islamitische keuken zoals couscous met muntthee worden voor u
klaargemaakt. Als u meer te weten wilt komen over de Arabische
cultuur kunt u deelnemen aan een workshop kalligrafie of
exposities en lezingen bezoeken rond dit thema.

Algarve
Loulé
Dorp van dromen - Loulé
Begindatum 2016-12-02 Einddatum 2016-12-30
Website: http://www.cm-loule.pt/,
https://www.facebook.com/events/1772155773036089/
Het omheind terrein van het klooster in Loulé zal tussen 2 en 30
december het Dorp van dromen ontvangen om de kerstsfeer
naar deze mooie Algarviaanse streek te brengen. Elke dag, in de
namiddag, zal men een bezoek kunnen brengen aan deze
remake met de gepaste decoratie, het huis van de Kerstman,
traditioneel speelgoed, sneeuwmannen, een houten carrousel,
springkastelen en, natuurlijk, kerstgastronomie om alle smaken
te verrukken. Een "feest" georganiseerd door het stadsbestuur
van Loulé om vreugde en vertier te brengen onder de kinderen
en de volwassenen, gedurende de hele maand december!

Quarteira
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Algarve Nature Week
Begindatum 2017-05-05 Einddatum 2017-05-14
Website: http://www.algarvenatureweek.pt
Mis in mei de Algarve Nature Week niet, een volledig aan
natuurtoerisme gewijd evenement dat de aandacht vestigt op de
schoonheid van de Algarve.Het evenement is ideaal voor wie van
een actieve vakantie in een wilde omgeving houdt. Gedurende
negen dagen worden er diverse activiteiten georganiseerd, zoals
wandeltochten, vogel- en walvisspotten, boot- en fietstochten,
paard- en ezelrijden, tochtjes door de lucht of zelfs onder water.
Het zijn meer dan negentig openluchtactiviteiten in acht
accommodatiegelegenheden, waarvan enkele op het platteland.
Dit alles voor een vriendenprijs waardoor u aan (bijna) alle
activiteiten kan meedoen.Het evenement biedt verder nog een
gratis toegankelijke beurs in het Passeio das dunas in
Quarteira&nbsp;met enkele bedrijven die in de Algarve actief zijn
op het gebied van de natuur. Het is een uitstekende gelegenheid
om deze bedrijven te leren kennen en het ervaringsprogramma
te ontdekken, dat zij voor u hebben uitgedacht.Algarve Nature
Week. Van de Algarve houden was nog nooit zo natuurlijk!

Centro de Portugal
Estarreja
ObservaRia – Estarreja Birdwatching Fair
Begindatum 2017-04-06 Einddatum 2017-04-09
Website: http://www.bioria.com/
De 3e ObservaRia – Estarreja Birdwatching Fair loopt van 6 tot 9
april 2017, in Estarreja. Ten overstaan van het unieke landschap
van de Baixo Vouga Lagunar, zullen Portugese en internationale
deskundigen onderwerpen bespreken gerelateerd aan
natuurtoerisme, biodiversiteit en het behoud van vogels.
ObservaRia is een internationale beurs gewijd aan
natuurtoerisme en rekent op een aantrekkelijk programma voor
professionals en de bevolking in het algemeen. Bevestigd is de
aanwezigheid van de uitgeverij van het tijdschrift Wildlife van de
BBC, Sheena Harvey, van de Zweedse auteur Erik Hirschfeld en
van Dale Forbes, van Swarovski Optik.
Bestemming bij uitstek voor het observeren van vogels, is
Estarreja een favoriete bestemming door de kwaliteit van de
habitatten die authentieke broedbanken zijn voor beschermde
soorten.
Begeef u op het avontuurlijke pad om al deze natuurmysteries te
ontdekken!

Fátima
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Honderdjarig bestaan van de Verschijningen van
Fátima
Begindatum 2016-10-13 Einddatum 2017-10-13
Website: www.fatima.pt
In 2017 wordt het honderdjarige bestaan van de Verschijningen
van Onze-Lieve-Vrouw van Fátima met een uitgebreid
programma gevierd. Het hoogtepunt is op 13 mei met de
aanwezigheid van Uwe Heiligheid paus Franciscus.&nbsp;De
eerste verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw aan de
herderskinderen vonden op 13 mei 1917 plaats en herhaalden
zich in de daaropvolgende maanden. De laatste vond plaats op
13 oktober in datzelfde jaar, toen een grote mensenmenigte het
“Zonnewonder” bijwoonde. Deze twee data trekken ieder jaar de
meeste gelovigen naar het bedevaartsoord om deel te nemen
aan de Kaarsenprocessie op de avond van de 12e en aan de
Afscheidsprocessie op de ochtend van de 13e. Toch gaan er
iedere dag, vooral op de 13e van de maand, veel pelgrims naar
Fátima om op deze gewijde plek hun geloof te betuigen.Naast de
regelmatige bedevaartstochten en religieuze vieringen wordt dit
honderdjarige feest tot 13 oktober 2017 met een uitgebreid
cultureel programma gevierd. Dit bestaat o.a. uit diverse
tentoonstellingen, religieuze muziekconcerten, optredens over
de verschijningen, conferenties, zomercursussen en het
internationale congres “Fátima Denken”, dat in juni plaats zal
vinden.Raadpleeg voor nadere informatie over de viering van het
honderdjarige bestaan&nbsp;www.fatima.pt&nbsp;&nbsp;

Guarda
Guarda - De kerststad
Begindatum 2016-12-01 Einddatum 2016-12-25
Website: https://www.facebook.com/acidadenatal
Tussen 1 en 25 december leiden alle wegen naar de kerststad
Guarda. Al het gedachtegoed van Kerstmis zal worden
herschapen op het emblematische plein van de kathedraal van
Guarda. De focus van de aandacht, ten minste voor de
allerkleinsten, zal bij het huis van de Kerstman liggen waar de
eerbiedwaardige wijze man op alles zal voorbereid zijn. Zelfs op
sneeuwval. Een ijsbaan zal de bewoners en toeristen uitdagen
om hun vaardigheden te testen, maar ook om dansshows bij te
wonen. De traditionele kerstconcerten door muzikanten van de
streek zullen niet ontbreken. Het gebouw van het toekomstige
Museum van Heilige Kunst zal de gastheer zijn voor de “Ruimte
van de Zintuigen”, een tentoonstelling van kunsten en
ambachten met allerhande handwerk en andere traditionele
producten uit de regio. Ook een kerstmisbeurs mag niet
ontbreken. Hier zullen workshops, muziek-, theater- en
dansvoorstellingen, en tentoonstellingen plaatsvinden.

Leiria
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Kerststad Leiria
Begindatum 2016-11-26 Einddatum 2017-01-03
Website: https://www.facebook.com/leiriacidadenatal/
De kerststad Leiria zal tussen 26 november en 3 januari magie
brengen om het kerstseizoen te verlevendigen en de verbeelding
en traditie te stimuleren. De ijsbaan, de trein van de Kerstman,
extra verlichting in de stad, shows voor duizenden kinderen en
het huis van de Kerstman midden in het centrum van de stad,
zijn enkele van de attracties van deze Kerst in Leiria.

Óbidos
Óbidos Vila Natal
Begindatum 2016-11-30 Einddatum 2017-01-01
Website: http://www.obidosvilanatal.pt
Bezoek Óbidos tijdens de kersttijd en ga een magische wereld
binnen!Met de intrede van de maand december, wordt het stadje
Óbidos gevuld met licht, kleur en fantasie; het verandert in een
droomoord, waar iedereen - jong en oud - magische dingen
beleeft, tussen het spelen en genieten door... Het huis van de
Kerstman, de kerststal, shows, spellen, ijsbanen, springkussens...
er is te veel om op te noemen! Dit alles en nog veel meer wacht
op uw bezoek in Óbidos, zodat u en uw gezin bijzondere
herinneringen zullen bewaren aan deze Kerst.

Penela
Kerstmis in Penela
Begindatum 2016-12-01 Einddatum 2017-01-08
Website: http://www.penelapresepio.com/
Een unieke kerststal, de Penela Kerststal, de grootste
geanimeerde kerststal van Portugal, zal met Kerstmis in het dorp
Penela aanwezig zijn van 1 december 2016 tot 8 januari 2017.
Het is niet de eerste keer dat Penela dit kerstdorp van Portugal
in zijn kasteel ontvangt. Het betreft een "live" kerststal die een
oppervlakte van 700 vierkante meter in beslag neemt, waar
honderden houten en geanimeerde figuren de traditionele
Portugese kerststal uitbeelden. Deze 3D figuren worden met de
hand geschilderd en tonen tradities en verhalen met betrekking
tot dit kerstseizoen. Er zijn nog veel andere attracties, zoals
vertellers van verhalen voor kinderen, een hemelkaart, een
levendige herschepping van oude ambachten, straatanimatie en
-theater, een tentoonstelling van zeldzame dieren, een workshop
creatieve kunsten en natuurlijk een kerstmarkt en -trein, en nog
veel meer!

Viseu
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Kerststad Viseu, Traditionele Droom
Begindatum 2016-11-25 Einddatum 2017-01-08
Website: http://cm-viseu.pt/
Van 25 november tot 8 januari is Viseu een onweerstaanbare
bestemming voor Kerstmis en Oudejaarsavond! In de winter
ademt Viseu een kerstsfeer uit. De straten van de stad vullen
zich met licht en kleur, op het geluid van de zachte melodieën
die de verbeelding van jong en oud voeden. In dit kader
verandert de tuinstad in een lichtstad. Verras jezelf met de
muzikale optredens, kerstmarkten, kerststallen, workshops en
animaties. Beleef de tuinstad gekleed als lichtstad en herontdek
de kersttradities.

Madeira
Funchal
Nacht van de Markt
Begindatum 2016-12-23 Einddatum 2016-12-23
Website: http://www.cm-funchal.pt/
Het is in deze Nacht, de Nacht van de Markt op 23 december, dat
veel eilandbewoners naar de boerenmarkt gaan en naar het hele
gebied er rond om de laatste kerstgeschenken te kopen, die
uiteindelijk verwikkeld raken in deze animatie tot aan het einde
van de nacht…
De omliggende straten zijn afgesloten voor het verkeer en zijn
bezet door verschillende kerstkraampjes, die de nacht sieren
met kleuren en smaken van regionale producten. Bloemen, fruit,
groenten, zelfgemaakte jam, vleesbroodjes, wijn en knoflook en
een verscheidenheid aan typische drankjes, zoals de beroemde
regionale ‘poncha’, zijn een paar van de prachtige producten van
Madeira die te koop zijn.
Verschillende muziek- en volksdansgroepen animeren om 23.00
uur de ‘Praxa do Peixe’ met traditionele kerstliederen, die samen
met alle bars en restaurants die open blijven en, vooral, met de
vreugde van de eilandbewoners, deze bijzondere avond
opfleuren.
Een reden te meer voor een bezoek aan dit prachtige eiland!

Ilha da Madeira
Festival do Atlântico
Begindatum 2017-06-03 Einddatum 2017-06-24
Website: http://www.madeiraislands.travel
In juni gaan amusement en cultuur hand in hand en veranderen
de hoofdstad van Madeira in een toneel vol attracties en
entertainment met onvergetelijke shows.&nbsp; Het Festival do
Atlântico, dat de hele maand juni duurt, is een evenement vol
amusement en cultuur waarbij drie verschillende componenten
één groot spektakel vormen: het muziekfestival van Madeira, het
Internationaal Pyrotechniek Kampioenschap en diverse
straatshows. Elke zaterdagavond zijn er concerten waarbij de
combinatie met het vuurwerk uniek is, waarbij het vuurwerk
harmonieus verbonden wordt met de muziekklanken... het is een
belevenis, die zijn weerga niet kent, vol vreugde en kleur. Juni
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verandert de hoofdstad van Madeira in een toneel vol attracties
en entertainment en biedt de aanwezigen onvergetelijke shows,
niet alleen vanwege de artistieke en muzikale kwaliteiten ervan
maar ook om de magische entourage.&nbsp;

Porto en het Noorden
Santa Maria da Feira
Perlim - Een Droomboerderij
Begindatum 2016-12-01 Einddatum 2016-12-30
Website: http://www.perlim.pt
Een open deur naar een magische wereld - dat is Perlim - Een
Droomboerderij in Santa Maria da Feira. Deze lokatie is bedacht
om unieke, gedenkwaardige ervaringen voor heel het gezin te
creëren.&nbsp;Volwassenen duiken in de magie die in ons aller
geheugen gegraveerd staat, en kinderen laten hun beste
fantasieën naar boven komen en stimuleren zo hun verbeelding
en creativiteit, in een nauw samenzijn met hun
ouders.&nbsp;Perlim - Een Droomboerderij is open van
woensdag t/m zondag en brengt de figuren en verhalen uit de
kinderwereld, fabels, legendes, sprookjes en de betovering van
Kerstmis, die nog steeds ieders aandacht vangen, tot leven.

Regio Lisboa
Lisboa
Architectuur Triënnale van Lissabon

Cirque du Soleil Varekai

Begindatum 2016-10-05 Einddatum 2016-12-11

Begindatum 2017-01-05 Einddatum 2017-01-15

Website: http://www.trienaldelisboa.com

Website: https://www.cirquedusoleil.com/varekai

Mis de Architectuur Triënnale van Lissabon niet! Dit is het
grootste evenement in zijn soort op het Iberische Schiereiland.
Deze Triënnale wordt in 2016 voor de vierde keer gehouden en
heeft als basis het hoge niveau en de ontwikkelingen van de
Portugese architectuur. Het is bovendien een forum voor
discussies over hedendaagse architectuur.

Cirque Du Soleil treedt op in de MEO Arena te Lissabon en brengt
een van de beroemdste spektakels van het gezelschap: Varekai.

Disney On Ice – Frozen
Begindatum 2017-03-16 Einddatum 2017-03-18
Website: http://arena.meo.pt/agenda/disney-on-iceapresenta-frozen_pt/2668/

Tussen 5 en 15 januari 2017 vertelt de groep het verhaal van
een boeiend woud binnen in een vulkaan bewoond door
excentrieke en charmante wezens.
De show viert de herontdekking van het leven met het verhaal
van een jonge eenling die uit de hemel valt en zich stort op een
avontuur in een charmante omgeving die allesbehalve gewoon
is.

Disney on Ice bekoort wederom met de fantastische ijswereld
van Frozen in de MEO Arena te Lissabon. Het spektakel vindt
plaats van 16 tot 18 maart.
Ga mee met Anna en Elsa, Olaf, Kristoff en Sven op een reis om
de liefde en vriendschap te vieren.
De voorstelling wordt gekenmerkt door speciale effecten,
schaatsers en de optredens van personages en prinsessen uit
het Disney universum.
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Bioscoop
Madeira
Funchal
Madeira Film Festival
Begindatum 2017-04-17 Einddatum 2017-04-23
Website: http://www.madeirafilmfestival.com
Kom naar het Madeira Film Festival, met speciale aandacht voor
de ecologische bescherming van de natuurlijke bronnen. Op dit
festival worden onafhankelijke speelfilms, korte films en
documentaires vertoond met de natuur als onderwerp. Op
Madeira is het grootste reservaat laurierbossen van onze planeet
te vinden, als een echt “levend relikwie”, dat door de UNESCO is
ingeschreven op de lijst van het werelderfgoed. Het filmfestival
heeft een exclusief karakter en is vernieuwend en internationaal,
hetgeen te maken heeft met de sterke binding tussen het eiland
en Engeland en met de Amerikaanse markt. Dat laatste komt
vooral door de overeenkomsten die zijn gesloten met een aantal
gerenommeerde Amerikaanse filmfestivals. Het Madeira Film
Festival wordt gehouden op een zeer prestigieuze plaats – het
Hotel Reid’s Palace - geassocieerd aan het merk “OrientExpress”.&nbsp;Een internationaal erkende jury zal de beste
films van het festival belonen met een “Laurissilva”.

Porto en het Noorden
Porto
Fantasporto - Internationaal Filmfestival van Porto
Begindatum 2017-02-24 Einddatum 2017-03-04
Website: http://www.fantasporto.com
Bereid u voor op fantasie met Fantasporto, het Internationaal
Filmfestival van Porto, in de maanden februari in maart. De
verbeelding, de fantasie en science fiction overspoelen de stad
tijdens Fantasporto, dat beschouwd wordt als één van de beste
festivals op het gebied van fantasiefilms.

Regio Lisboa
Lisboa
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Indie Lisboa - Festival Internacional de Cinema
Independente
Begindatum 2017-05-03 Einddatum 2017-05-14
Website: http://www.indielisboa.com
In Mei, ontdek nieuwe makers en stromingen van de wereldfilm
tijdens de Indie Lisboa - Internationale Festival voor
Onafhankelijke Films.

Dans
Centro de Portugal
Estarreja
Het Zwanenmeer
Begindatum 2016-12-16 Einddatum 2016-12-16
Website: https://www.ccb.pt/Default/pt/Inicio
Het Zwanenmeer komt op 13 december naar het Cine Teatro de
Estarreja.
Vol romantiek en schoonheid wordt het beschouwd als het
spectaculairste onder de klassieke balletten, een dramatisch
ballet in vier bedrijven van de Russische componist Tchaikovsky
met een libretto van Vladimir Begitchev en Vasily Geltzer. Zijn
populariteit is ingegeven door de muziek, maar ook door de
inventieve en expressieve choreografie die, een verband
leggend tussen het menselijk lichaam en de bewegingen van een
zwaan, zijn genialiteit, zijn choreografisch potentieel en artistieke
creativiteit onthult.
Het Zwanenmeer vertelt het verhaal van een prins die de ideale
vrouw zoekt en in de figuur van de zwaan de zachtheid en de
vrouwelijke charme ziet, wat bij hem waanzinnige verliefdheid
opwekt. Maar in feite is de zwaan de gedaanteverandering van
een mooie betoverde prinses, een echt romantische poëtisch
thema.
Om niet te missen!

Exposities
Porto en het Noorden
Porto
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Joan Miró, Materialiteit en Metamorfose
Begindatum 2016-10-01 Einddatum 2017-01-28
Website: http://www.serralves.pt/en/activities/joan-miromateriality-and-metamorphosis/
De expositie “Joan Miró, Materialiteit en Metamorfose” in het
Casa de Serralves (Porto) mag u niet missen. De door de
Portugese staat gekochte werken van deze Catalaanse schilder
worden nu voor het eerst aan het publiek getoond.&nbsp;De
tentoonstelling beslaat een zestigjarige periode uit de carrière
van Joan Miró, van 1924 t/m 1981. Het gaat in het bijzonder over
de transformatie van het pictorische taalgebruik dat de
Catalaanse artiest vanaf halverwege de jaren twintig begon te
ontwikkelen en toont de artistieke metamorfoses op het vlak van
tekenen, schilderen, collages en tapijtwerk. Het visuele
gedachtenwerk van Miró, de manier waarop hij werkt met
sensaties die tussen het voelbare en het optische variëren, en
het totstandkomingsproces van zijn werk worden tot in de
puntjes bekeken.De expositie staat onder toezicht van Robert
Lubar Messeri, een wereldwijd bekende Miró-expert. Het
tentoonstellingsproject is van de hand van Álvaro Siza Vieira. De
expositie bestaat uit ruim 80 werken van Joan Miró (van een
collectie van in totaal 85 werken), waarvan het merendeel niet
bij het publiek bekend is. Hieronder bevinden zich zes
&nbsp;schilderijen op Masonite hardboard uit 1936 en zes
schilderijen op rasters uit 1973.

Feesten
Kerstmis en Nieuwjaar in Lissabon
Begindatum 2016-11-26 Einddatum 2017-01-01
Website: http://www.visitlisboa.com/
In Lissabon, zullen de activiteiten en vieringen rond Kerstmis en
Nieuwjaar doorgaan van 26 november (datum van inhuldiging
van de kerstverlichting) tot begin januari.Naast een
videomapping met het thema "O Novo Palácio do Nicolau" of het
Praça do Comércio, het Wonderland in Parque do Eduardo VII,
een ijsbaan om jong en oud te plezieren en verschillende
kerstmarkten een beetje verspreid over de hele stad. De
hoofdstad ontvangt ook verschillende concerten, balletten,
theaterstukken, en andere evenementen die zinspelen op deze
bijzondere tijd van het jaar.&nbsp;Het Nieuwjaar wordt
gevierd&nbsp;in verschillende delen van de stad met speciale
nadruk op het Praça do Comércio, beginnend met concerten van
beroemde Portugese muzikanten vanaf 22.00 uur op 31
december en het gebruikelijke en spectaculaire vuurwerk om de
twaalf klokslagen te tellen.

Azoren
Angra do Heroísmo

2013 Turismo de Portugal. Alle rechten voorbehouden.
info@visitportugal.com

9/19

Sanjoaninas-feesten
Begindatum 2017-06-22 Einddatum 2017-07-02
Website: http://www.sanjoaninas.pt
In juni, de Sanjoaninas-feesten is het grootste niet-religieuze
feest van de Azoren en vormt een aantrekkelijk visitekaartje voor
de vele toeristen die het eiland Terceira bezoeken om de lokale
tradities en gebruiken te ervaren en te beleven.De Sanjoaninas
stammen uit de 16e eeuw en hebben altijd een belangrijke rol
gespeeld in de cultuur van de eilandengroep. De festiviteiten
beginnen met de openingsparade en de optocht van de koningin
en duren voort meerdere dagen. In die periode zijn er tal van
culturele, etnografische, recreatieve en sportieve
evenementen.Één van de hoogtepunten van het feest is de
“Feira Taurina das Sanjoaninas” (de stierenmarkt), die bekend is
in heel Spanje en Portugal en bestaat uit stierengevechten in de
arena. Ook wordt er een stierenfestival gehouden en zijn er
“touradas à corda” (waarbij een stier aan een lang koord door
een aantal “pastores” langs een bepaalde route wordt geleid) en
“largadas de touros” (waarbij meerdere stieren vrij worden
gelaten en door de straten of over een plein rennen).

Ilha de São Miguel
Festas do Senhor Santo Cristo
Begindatum 2017-05-19 Einddatum 2017-05-25
Website: http://www.visitazores.com, http://www.santocristo.com
Woon de feesten bij op São Miguel, op de Azoren, ter ere van
Senhor Santo Cristo. De beeltenis van Christus uit het klooster
Convento da Esperança, in Ponta Delgada, wordt in de processie
gedragen op de vijfde zondag na Pasen en er zijn grote
dansfeesten en er is veel verlichting.

Centro de Portugal
Óbidos
Semana Santa de Óbidos
Begindatum 2017-04-09 Einddatum 2017-04-16
Website: http://www.semanasantaobidos.pt
De Heilige Week Semana Santa de Óbidos is gewijd aan de
kruisweg en het sterven van Jezus Christus en wordt beschouwd
als een van de indrukwekkendste religieuze uitingen in dit deel
van Portugal, waarbij de stad Óbidos wordt overspoeld door
gelovigen en aanhangers van deze traditie.De feestelijkheden
beginnen met de inmiddels eeuwenoude processie Procissão da
Ordem Terceira die plaatsvindt aan het begin van de Vastentijd
en wordt gevormd door diverse, overdadig met bloemen
versierde draagbaren. Op Palmzondag trekt de processie van de
Senhor dos Passos door de straten van Óbidos, binnen en buiten
de stadsmuren, met als eindpunt de kerk Igreja da Misericórdia
waar vlakbij de lijdensweg op de heuvel van Golgota, waar Jezus
werd gekruisigd, wordt uitgebeeld.Het hoogtepunt van de
plechtigheden vindt plaats op Goede Vrijdag met de ontroerende
processie van de begrafenis van de Heer, Procissão do Enterro
do Senhor, die slechts wordt verlicht door een paar toortsen op
belangrijke punten langs de route. De ceremoniën eindigen op
Paaszondag met een kerkelijke processie waarin de verschillende
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parochies en deelgemeenten zijn vertegenwoordigd.

Seia
Cabeça, Kerstdorp
Begindatum 2016-12-08 Einddatum 2017-01-06
Website: http://www.cabecaaldeianatal.pt/,
https://www.facebook.com/cabecaaldeianatal/
Het eerste kerstdorp dat 100% duurzaam is vindt u dit jaar
wederom gedurende de hele maand december in Cabeça, in de
buurt van Seia. Het feest is uniek in het land op het gebied van
decoratie: alle gebruikte materialen werden uit de natuur
genomen. En het is ook het eerste Led-dorp van Portugal. Alle
deze decoratie, waaronder de beroemde wol van de "Serra da
Estrela" die het dorp volledig versiert, is gemaakt en bereid door
de dorpsbewoners, die vervolgens, tegen de tijd van het
evenement, de bezoekers in hun huizen ontvangen. Aldus wordt
een sfeer gecreëerd die zowel magisch als vertrouwd is, met ook
nog muziekspektakels, theaterstukken, bioscoopsessies,
wandelingen, en vele andere activiteiten.

Madeira
Carnaval op Madeira
Begindatum 2017-02-25 Einddatum 2017-02-28
Website: http://carnaval.visitmadeira.pt
Carnaval begint officieel de vrijdag ervóór en eindigt pas&nbsp;
de dinsdag erna en besmet het hele eiland met een intense
vreugde.&nbsp;Op Madeira is het feest rondom Carnaval één
van de meest vrolijke regionale feesten. Op vrijdag wordt de stad
wakker met het geluid van de philharmonische orkesten en de
carnavalsmarsen die de hele benedenstad een goed humeur
bezorgen en ´s avonds gaat het feest verder met shows op het
plein Praça do Município. En zo gaat het gedurende vijf
opeenvolgende dagen. Op zaterdagavond is het tijd voor de
grote allegorische optocht. Nadat deze een route door de stad
heeft afgelegd, verzamelt iedereen zich op het plein Praça do
Município dat daarna wordt omgetoverd tot een vrolijk bal met
veel muziek en fantasie. De dinsdag van Carnaval is een dag
waarop Funchal explodeert van vrolijkheid. ´s Middags gaan
brutale pretmakers de straat op en mengen zich tussen de
meute die aldus wordt besmet met de karikaturale sfeer - tijdens
de "klungelige optocht” (cortejo trapalhão). Gedurende deze
dagen zijn de straten van Funchal versierd met lichtdecoraties
en is overal carnavalsmuziek te horen. Geniet van de
aanstekelijke vreugde!&nbsp;

Funchal
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Bloemenfeest op Madeira

Oud & Nieuw op Madeira

Begindatum 2017-05-04 Einddatum 2017-05-21

Begindatum 2016-12-01 Einddatum 2017-01-06

Website: http://festadaflor.visitmadeira.pt/index.php?lan
g=en/index.php?lang=en

Website: http://www.madeiraislands.travel

De Lente op Madeira wordt gekroond als een koningin, met het
Bloemenfeest, elk jaar na Pasen. Tijdens de viering van de Lente
en het begin van de weelderige groei in dit seizoen, die nog
intenser is op Madeira door het subtropische klimaat, is Funchal
het toneel van een luisterrijk spektakel, het Bloemenfeest. De
feestelijkheden beginnen op zaterdag, wanneer duizenden
kinderen, gekleed volgens de voorschriften, op het plein Praça
do Município samenkomen om deel te nemen aan de “bouw” van
een bloemenmuur - Muro da Esperança - Muur van de Hoop. De
volgende dag rijden tientallen allegorische wagens, versierd met
een zee van karakteristieke bloemen van het eiland, in een grote
optocht en laten een licht en vluchtig parfum achter in de straten
- dit is de grote bloemenoptocht - o cortejo da Flor. Tegelijkertijd
maken de kunstenaars uit Madeira onvergetelijke
bloementapijten die op strategische plekken in de stad worden
gelegd en worden er wedstrijden gehouden voor de beste
etalagedecoraties (met bloemen natuurlijk!). Kom ook en beleef
de Lente!&nbsp;

Als er één plaats is in de wereld waar men het leven viert, dan is
dat op Madeira. Met oudejaarsnacht wordt het einde gevierd van
nog een cyclus van 365 dagen die intens beleefd
zijn.&nbsp;&nbsp;De christelijke kersttradities vermengen zich
met de vreugde van de komst van een nieuw jaar, in een rijk en
gevarieerd programma met culturele, etnografische en artistieke
manifestaties die tijdens de hele maand december gehouden
worden en tot Driekoningen voortduren. Het amfitheater van
Funchal wordt omgetoverd tot een ware kerststal verlicht met
duizenden lichtjes die door de hele stad lopen en die de stad een
onwerkelijke en ongekend sfeer geeft. Laat u bekoren door de
winkels in Funchal en door de opwinding rond de kerstinkopen...
Hier is van alles te koop: van internationale topmerken tot
kunstnijverheid. Funchal in openlucht winkelcentrum. Het eiland
is één groot feest: in de hotels, bars en straten. Het nieuwe jaar
wordt gevierd met een vuurwerkshow dat 10 minuten duurt en
die de lucht boven Funchal in alle kleuren schildert. Bij het
ontwaken de volgende dag, zult u zich geen betere plaats
kunnen wensen om het nieuwe jaar in te beginnen!&nbsp;

Porto en het Noorden
Braga
Feesten van de Heilige Week - Braga
Begindatum 2017-04-08 Einddatum 2017-04-16
Website: http://www.semanasantabraga.com
Beleef de Heilige Week (Semana Santa) in de eeuwenoude stad
Braga, in de regio Porto en Noord-Portugal. De stad wordt
versierd en de "Passos", altaren in de straten, worden voorzien
van bloemen en lichtjes, en vullen zo de grootsheid van de
kerken op een prachtige manier aan.

Porto
Feesten ter ere van São João

Kerstmis en Nieuwjaar in Porto

Begindatum 2017-06-01 Einddatum 2017-06-30

Begindatum 2016-12-01 Einddatum 2017-01-06

Website: http://www.portolazer.pt

Website: http://www.visitporto.travel/

Vier São João, de meest vereerd heilige van Porto, die de stad op
zijn kop zet tijdens de feesten van 23 juni. Muziek, dans, hapjes
en vuurwerk zijn de steekwoorden die dit feest het best
beschrijven. Dit waren van oorsprong heidense feesten,
verbonden met de zonnewende in de zomer.

De stad Porto is jaar na jaar een van de belangrijkste toeristische
bestemmingen van Portugal om te genieten van de festiviteiten
van Kerstmis en Nieuwjaar. In december worden meer dan 100
initiatieven geboden om Kerstmis ten volle te beleven. Er zijn
ijsbanen, muziekspektakels, lichtperformances en andere
entertainmentevenementen, naast de traditionele markten,
typisch voor de tijd van het jaar. Het volledige programma vindt
u op: http://www.portolazer.pt .De pret bereikt het hoogtepunt
op oudejaarsavond. Duizenden personen dringen de Baixa van
Porto binnen om naar het vuurwerk te kijken. Het epicentrum
van het feest is op de Avenida dos Aliados maar de animatie
wordt verspreid door andere stadspleinen als Praça de D. João I,
Praça dos Poveiros en Praça dos Leões die verandert in
dansvloeren op de beat van DJ’s.&nbsp;
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Regio Lisboa
Lisboa
Stadsfeesten van Lissabon
Begindatum 2017-06-01 Einddatum 2017-06-30
Website: http://www.festasdelisboa.com,
http://www.visitlisboa.com
Met de zomer in de lucht kondigen zich ook de stadfeesten van
Lissabon aan, die de stad veel gezelligheid brengen en de
straten met duizenden mensen doen vollopen. Santo António, in
Lissabon zeer vereerd en beschouwd als een heuse
stadsbeschermheilige, is het onderwerp van de feesten van
Lissabon die hun hoogtepunt vinden op 12 juni, met de optocht
van volksmarsen op de Avenida da Liberdade. Op 13 juni in de
middag vindt de processie plaats ter ere van de
beschermheilige, die beter bekend staat als de heilige van de
huwelijken; zijn beeld wordt door de straten rondom de
kathedraal (Sé) rondgedragen en dit is dan ook het religieus
hoogtepunt van dit volksfeest.De avonden zijn uitermate gezellig
door alle festiviteiten in de typische wijken van Lissabon, zoals
Castelo, Mouraria, Graça, Alfama, Ajuda en Bairro Alto. Er is veel
volksmuziek en dans in de straten, die versierd zijn met
gekleurde slingers en bollen en heerlijk ruiken naar gegrilde
sardientjes en de majoraanstruiken. Ook typisch voor dit
volksfeest zijn de papieren anjers en de versjes over Santo
António.Juni is de feestmaand bij uitstek... De festiviteiten gaan
de hele zomer door en bieden veel leuke evenementen, zoals
fado- en jazzvoorstellingen, fado-optredens in de trams van de
stad, film- en theaterfestivals, sportwedstrijden en exposities.

Gastronomie en Wijnen
Regio Lisboa
Lisboa
Lisbon Fish and Flavours
Begindatum 2017-03-30 Einddatum 2017-04-09
Website: http://www.peixemlisboa.com
Als u een fijnproever bent, mag u, in april, de volgende editie
van “Peixe em Lisboa” (Vis in Lissabon) niet missen!Gedurende
elf dagen is de beurs “Peixe em Lisboa” toegankelijk voor
iedereen die innovatieve gastronomische creaties met vis en
zeevruchten wil proeven in een ontspannen omgeving - gezellig
voor familie en vrienden. U kunt er deelnemen aan grote
gastronomische presentaties, de beste restaurants van de regio
leren kennen en het werk van de grote chefs proeven, alsook
genieten van de entertainment en live muziek, of een boek lezen
en van een lekker wijntje genieten.Als u een fijnproever bent,
mag u dit niet missen!
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Muziek
Alentejo
Sines
Festival Músicas do Mundo
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.fmm.com.pt
Sines organiseert jaarlijks in juli, het grootst
wereldmuziekevenement van Portugal, het Festival Músicas do
Mundo. Met als achtergrond het kasteel Castelo de Sines is dit
een festival dat de diversiteit en kwaliteit van culturele
expressies uit de hele wereld weergeeft en het wordt beschouwd
als één van de meest democratische culturele evenementen van
het land.

Zambujeira do Mar
MEO Sudoeste
Begindatum 2017-08-01 Einddatum 2017-08-05
Website: http://sudoeste.meo.pt
Het Festival Sudoeste, het grootste zomerfestival van Portugal,
wordt gehouden in de maand augustus in Zambujeira do Mar,
een vissersstadje aan de kust van de Alentejo. De plaats staat
bekend om de mooie stranden en de milde temperaturen.
Gedurende vier dagen treden tijdens dit festival verschillende
type bands op. Het feest gaat door tot in de kleine uurtjes met
elektronische muziek.

Algarve
Loulé
Festival Med
Begindatum 2017-06-29 Einddatum 2017-07-02
Website: http://www.festivalmed.pt
Kom aan het begin van de zomer naar Loulé (Algarve) en luister
naar de klanken en proef de smaken van verscheiden
landen.Gedurende vijf dagen brengt het Festival Med vrolijkheid
in het historische centrum van Loulé. Het festival rekent op de
komst van beroemde namen uit de “world of music”. Onder het
thema “muziek en nog veel meer” presenteert het Festival Med
ook andere kunstvormen, waaronder exposities van
kunstnijverheid en dans- en straattoneelvoorstellingen. Om het
culturele avontuur door verscheiden landen compleet te maken,
zullen er op een plein in het historische centrum van Loulé
verschillende restaurants zijn, waar u de traditionele keuken van
elk van de landen kunt proeven. Met zijn slingerende straten,
waar Arabische invloeden nog duidelijk zichtbaar zijn, is Loulé
gedurende vijf dagen een mix van verschillende culturen, die
toch ook heel veel raakvlakken hebben.

2013 Turismo de Portugal. Alle rechten voorbehouden.
info@visitportugal.com

14/19

Azoren
Ilha de Santa Maria
Getijdefestival van Augustus
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.maredeagosto.com
In het feeërieke decor van de Baía da Praia Formosa komen voor
het Getijdefestival bekende artiesten uit diverse landen naar het
eiland Ilha de Santa Maria. Op het podium, op slechts twintig
meter afstand van de zee, treden grote namen uit de binnen- en
buitenlandse muziek op. De meest uiteenlopende stromingen in
de wereldmuziek zijn vertegenwoordigd op dit evenement dat al
sinds twintig jaar bekendheid geniet om de hoge kwaliteit die
wordt geboden.

Porto en het Noorden
Paredes de Coura
Vodafone Paredes de Coura
Begindatum 2017-08-16 Einddatum 2017-08-19
Website: http://www.paredesdecoura.com
In Augustus vier dagen lang feest. Mis het Festival Paredes de
Coura niet! Voornamelijk alternatieve rockbands presenteren
zich hier in dit natuurlijk amfitheater aan het rivierstrand Praia
Fluvial do Tabuão, vlakbij het stadje Paredes de Coura, in de
regio Porto en Noord-Portugal.

Porto
NOS Primavera Sound
Begindatum 2017-06-08 Einddatum 2017-06-10
Website: http://www.nosprimaverasound.com
In juni vindt het NOS Primavera Sound in Porto plaats, met een
uitgebreid aanbod nationale en internationale artiesten.Het NOS
Primavera Sound wordt voorgesteld als de Portugese variant van
het San Miguel Primavera Sound Festival dat sinds 2001 in
Barcelona wordt gehouden. Het kenmerkt zich door een grote
verscheidenheid aan muziekstijlen en nieuwe groepen. Er komen
zowel kleine lokale bands als internationaal bekende artiesten
met een lange carrière.De acts vinden plaats op verschillende
podia. Naast het hoofdpodium – het NOS-podium -, is er het ATPpodium dat toebehoort aan de Britse festivalpromotor All
Tomorrow’s Parties, die ook verantwoordelijk is voor de
gelijknamige festivals in het Verenigd Koninkrijk, VS en
Australië.Het Festival wordt gehouden in het Parque da Cidade,
een groot stadspark met een capaciteit van ongeveer 30.000
toeschouwers per dag.&nbsp;

Regio Lisboa

2013 Turismo de Portugal. Alle rechten voorbehouden.
info@visitportugal.com

15/19

Lisboa
Andrea Bocelli

De Piano van Liszt

Begindatum 2017-03-25 Einddatum 2017-03-25

Begindatum 2017-06-09 Einddatum 2017-06-09

Website: http://arena.meo.pt/

Website: https://www.ccb.pt/Default/pt/Inicio

Op 25 maart, in de MEO Arena in Lissabon, heeft u de
buitengewone kans om het optreden bij te wonen van de meest
gewaardeerde tenor van de wereld met daverende hits zoals Con
te Partirò. Op het podium een concert met 130 mensen, een
orkest van 70 elementen en een koor van 60 stemmen.

Het Metropolitaans Symfonieorkest viert haar 25ste verjaardag
in grote stijl, met Liszt, een van de meest fascinerende figuren
van de 19e Europese eeuw.

Het eerste deel van dit historisch concert zal bestaan uit de
meest bekende en geliefde opera’s, die onvergetelijk gemaakt
werden in de stem van Andrea Bocelli. In het tweede deel kunt u
de grootste hits van zijn lange carrière verwachten, waaronder
thema's uit zijn laatste album: Cinema.

Elton John

Het programma bestaat uit twee werken van Liszt (Pianoconcert
No. 1, S. 124; Concert voor Piano en Orkest No. 2, S. 125), een
van Wagner (Siegfried-Idyll) en een van Berlioz (Opening van de
opera Béatrice et Bénédict, H. 138).
Naast de Engelse dirigent Adrian Leaper is de pianist Artur
Pizarro een van de sterren van de avond. De muzikant brengt
een bijzonder instrument mee: zijn Broadwood uit 1884.

Begindatum 2016-12-11 Einddatum 2016-12-11

Festival Super Bock Super Rock

Website: http://www.eltonjohn.com/

Begindatum 2017-07-13 Einddatum 2017-07-15
Website: http://www.superbocksuperrock.pt

De zanger en pianist Elton John keert terug naar Portugal op 11
december. Hij treedt op in de MEO Arena in Lissabon.
De Britse artiest hield zeven jaar geleden een concert op
dezelfde locatie, wanneer hij werd toegejuicht door het publiek
en de critici.
De huidige tour heeft dezelfde naam als het meest recente
album: Wonderful Crazy Night. Het concert brengt zijn nieuwste
werk en ook grote successen van de zanger zoals Your Song en
Rocket Man.

Glenn Miller Orchestra

Super Bock Super Rock is, net zoals Rock, rebels! De editie van
2016 belooft vol verrassingen te zitten.Dit festival wordt door
velen “kamaleon” genoemd, omdat het door de jaren heen
steeds een nieuw jasje heeft aangetrokken. Het komt nu terug
naar de Tejo, naar het Parque das Nações, om opnieuw het
model van de grote festivals in Portugal radicaal te
veranderen.Het festival vertoont een totaal vernieuwend formaat
voor de grote festivals in Portugal, met een modern, stads en
kosmopolitisch concept. In 2016 garandeert Super Bock Super
Rock zoals altijd een programma dat gevuld is met de meest
buitengewone internationale en Portugese artiesten.

Begindatum 2017-02-18 Einddatum 2017-02-18

Muziekdagen in Belém

Website: https://www.coliseu.pt

Begindatum 2017-04-28 Einddatum 2017-04-30
Website: http://www.ccb.pt

Het Glenn Miller Orkest stelt zich op 18 februari voor in de
Coliseu do Porto.
De cerca 20 muzikanten laten het muzikale erfgoed en de
herinnering aan de Amerikaanse tromboniste die in 1944
verdween, niet uitdoven.
Grootse successen zoals Moonlight Serenade, In The Mood,
Tuxedo Junction of Chattanooga Choo Choo worden herdacht.
Het resultaat is een zeer leuke en swingende nacht voor de
liefhebbers van jazz.

Doe mee met het Muziekfeest “Muziekdagen in Belém” dat
plaatsvindt in het cultureel centrum van Belém (Centro Cultural
de Belém) in Lissabon.Dit evenement promoot op een andere
manier de klassieke muziek en presenteert, drie dagen lang, een
marathon van concerten.Een pauze tussen twee voorstellingen is
een mooie gelegenheid om het Centro Cultural de Belém te
bezichtigen. Het is een karakteristiek gebouw voor de moderne
Portugese architectuur, waar een zeer divers cultureel
programma wordt geboden en waar men van een drankje kan
genieten op een terras met uitzicht op de Taag.

Oeiras
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EDP CoolJazz

NOS Alive

Datum nog bekend te maken.

Begindatum 2017-07-06 Einddatum 2017-07-08

Website: http://www.cooljazzfest.com

Website: http://www.nosalive.com

Warme zomeravonden, mooie tuinen en goede muziek... Lijkt u
dat niet een perfecte combi?Goede combinaties en hoge
kwaliteit: dat is het motto van het Cool Jazz Festival. Tijdens dit
festival worden enkele van de beste hedendaagse zangers en
musici gepresenteerd op unieke locaties in de buurt van
Lissabon. De voorstellingen zijn in de open lucht op prachtige
locaties. Vóór of na de voorstellingen kunt u de regio verkennen,
die vroeger de favoriete vakantiebestemming was van koningen
en adel. Er zijn bezienswaardigheden genoeg: prachtige
paleizen, mooie musea, levendige of rustige stranden, heerlijke
restaurants en veel vermaak. U zult hier niet snel weer weg
willen!

In de maand juli mag u het evenement NOS Alive niet missen! U
kunt optredens bijwonen van enkele grote bands van dit
moment. Het evenement biedt een verrassend samenspel van
muziek en kunst. Met als achtergrond de boulevard van Algés,
aan de Taag de buurt van Lissabon, zal het festival NOS Alive
gehouden worden im juli en het belooft het succes van vorig jaar
te overtreffen. Zowel belangrijke nationale als internationale
artiesten zullen gedurende drie dagen op verschillende podia
fantastische optredens geven. De editie van Alive 2007 heeft
bewezen dat dit één van de beste festivals van het jaar is; dit is
onder meer te danken aan de bijzondere aanwezigheid van
beeldende kunstenaars, die kunstwerken creëren met
gerecyclede materialen.

Sport
Algarve
Loulé
Algarve Granfondo / Ronde van de Algarve op de
Fiets
Begindatum 2017-02-19 Einddatum 2017-02-19
Website: http://voltaaoalgarve.com/
Als u graag fietst en een uitdaging niet uit de weg gaat, doe dan
mee aan de Algarve Granfondo, een competitie die in februari
het mooie landschap van de Algarve doorkruist.&nbsp;De
Algarve Granfondo wordt wel beschouwd als één van de beste
fietsuitdagingen van het begin van het seizoen en vindt plaats
op de laatste dag van de Ronde van de Algarve op de Fiets (19
februari). Dit is tevens de laatste etappe. De Algarve Granfondo
is een wedstrijd waaraan iedereen mee kan doen. U kunt uit drie
modaliteiten kiezen naargelang uw weerstand en lichamelijke
voorbereiding - Granfondo (140 km), Mediofondo (83 km) en
Minifondo (50 km).&nbsp;Het vertrek is om 08.30 uur in het
centrum van Loulé, op dezelfde plek waar uren later het peloton
van internationale sterren die strijden om de Ronde van de
Algarve, vertrekt. Het eindpunt is de iconische fietsbaan van
Loulé, precies op tijd voor alle deelnemers om naar Alto do
Malhão te gaan waar de Ronde van Portugal eindigt.U kunt ook
de andere etappes van de Ronde van de Algarve op de Fiets
zien. De ronde doorkruist vijf dagen lang (tussen 15 en 19
februari) de hele regio. Er zijn vijf etappes: de eerste tussen
Lagos en Albufeira (163 km), de tweede tussen Lagoa en Alto da
Fóia (198 km), de derde in de regio Sagres (18 km), de vierde
tussen São Brás de Alportel en Tavira (194 km) en de laatste
tussen Almodôvar en Malhão (Loulé) van ruim 169 km.&nbsp;

Madeira
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Funchal
MIUT - Madeira Island Ultra Trail 2017
Begindatum 2017-04-22 Einddatum 2017-04-22
Website: http://madeiraultratrail.com/
De Clube de Montanha van Funchal organiseert in april MIUTMadeira Island Ultra Trail, een bergrace die dit jaar aan zijn
deelnemers een oversteek voorstelt met passages langs de
hoogste toppen van het eiland.
Deze wedstrijd biedt de mogelijkheid het eiland Madeira
helemaal door te steken in de richting noordwest-zuidoost, vanaf
de gemeente Porto Moniz tot Machico, en de beste tracks van
het eiland af te leggen, met name het Centraal Massief –
Encumeada - Pico Ruivo (1861 m) - Pico do Areeiro, in een zeer
stimulerend en uitdagend circuit van ongeveer 115 km.

Regio Lisboa
Lisboa
Halve Marathon van Lissabon
Begindatum 2017-03-19 Einddatum 2017-03-19
Website: http://www.meiamaratonadelisboa.com,
http://www.facebook.com/MeiaMaratonaLisboa
In maart wordt de Halve Marathon van Lissabon gehouden. Het
parcours loopt ook over de brug Ponte 25 de Abril, waar een
prachtig uitzicht is over de stad. Deze beproeving is onderdeel
van de Officiële Kalender van de internationale organisatie AIMS.
De marathon wordt gelopen door de beste atleten van de wereld
en gaat over een afstand van 21.097 meter. Het parcours loopt
vanaf het plein Largo da Portagem, aan de overkant van de
Taag, tot aan de finish bij het monument Mosteiro dos Jerónimos.
Onderdeel van het programma van deze Halve Marathon is de
Mini-marathon, die gelijktijdig start en gaat over een afstand
7,200 meter. Iedereen kan zich hiervoor inschrijven en het is
geen wedstrijd maar meer een plezierige aangelegenheid. Als u
dan in Lissabon bent, moet u toch eens de sportieve sfeer komen
proeven. Tijdens de laatste editie is er een wereldrecord aan
deelnemers geweest, namelijk 36.000! Maak van deze
gelegenheid gebruik om de brug Ponte 25 de Abril lopend over te
steken en de hoofdstad van Portugal vanuit een uniek
perspectief te bekijken.

Theater
Porto en het Noorden
Porto
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Storytime - verhaaltjes in het Engels voor de
allerkleinsten
Begindatum 2016-02-13 Einddatum 2016-12-17
Website: http://bmp.cm-porto.pt/storytime_2016
Eén zaterdag per maand ontvangt de Bibliotheek Almeida
Garrett, in de tuinen van het Palácio de Cristal, verscheidene
verhalen over verschillende thema’s, verteld op een ludieke
manier en visueel attractief, gebruik makend van scenario’s,
rekwisieten en muziek.
Een aansporing tot interactie van de kinderen en de gezinnen,
een beroep doend op de herhaling van klanken en woorden in
het Engels.
Kalender 2016: 13 februari, 12 maart, 16 april, 21 mei, 18 juni,
16 juli, 29 oktober, 19 november en 17 december.
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