
FAMILIE, kom ons leer

Hierdie 
vakansieseisoen 

vier ons een van die 
unieke kultuurfeeste 
rondom die wêreld. 

Kyk net ’n bietjie!feeste
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WAT IS ’N FEES?
Mense regoor die wêreld neem 
graag deel aan feesvierings. ’n 
Fees is ’n viering waar mense 
saamkom om hul godsdiens, 
kultuur en tradisies te huldig. 

 ook genoem  
Tweede Nuwejaar
 Land  Suid-Afrika
Wat is dit? ’n Kleurvolle 
straatparade op 
2 Januarie om die Nuwe 
Jaar te begroet.
Wat gebeur? Klopse 
(musikante en dansers 
in glinsterende uniforms 
van verskillende 
klubs) paradeer deur 
Kaapstad se strate van 
die Bo-Kaap na die 
Groot Parade.
Wanneer het dit begin?  
In die koloniale era toe 
daar slawerny in die 
Kaap was. Slawe kon 
net een dag per jaar 
ontspan: 2 Januarie.

Rio Karnaval

Kaapse  
Klopse- 
Karnaval
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 Land  Brasilië
Wat is dit? Die grootste 
karnaval in die wêreld 
vier die Katolieke 
tydperk van 
besinning en vas, 
bekend as Lent. 
Wat gebeur? Dis 
’n straatpartytjie 
van vyf dae 
voor Lent begin. 
Sambadansers in 
spoggerige kostuums 
staan op kleurryke 
vlotte en paradeer deur die 
strate van Rio. Twee miljoen 
mense deel elke jaar in die 
feestelikhede.
Wanneer het dit begin?  
Die moderne karnaval het 
in die 1920’s begin toe 
die sambadans uit Afrika 
gebring is. In Rio is die eerste 
sambaparadekompetisies in 
die 1930’s gehou. 



 ook genoem  Thaise 
Nuwejaar
 Land  Thailand
Wat is dit? Die 
Songkranfees lui die 
tradisionele Nuwejaar 
in Thailand in.
Wat gebeur?  
Feesgangers gooi mekaar 
met water waarvoor 
emmers, tuinslange 
en watergewere 
gebruik word.
Wanneer het dit begin? 
Songkran word al eeue 
lank gevier en het 
ontstaan deur gegeurde 
water oor monnike te 
gooi en die geseënde 
water te versamel om 
huis toe te neem.

 Land  Duitsland
Wat is dit? ’n 16-dag-viering 
van Beierse kultuur met 
tradisionele kos, drinkgoed 
en kostuums.
Wat gebeur? Ses miljoen 
plaaslikes en toeriste 
rondom die wêreld vergader 
in München om bier te 
drink, Duitse kos te eet en 
na parades van tradisionele 
kostuums te kyk.
Wanneer het dit begin? In 
1810 om die troue van die 
Beierse Kroonprins Ludwig 
met Prinses Therese von 
Sachsen-Hildburghausen 
te vier. 

Oktoberfest

Songkran
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 ook genoem   
Die fees van kleure
 Land  Indië
Wat is dit? Holi is ’n godsdienstige 
Hindoefees wat die koms van die 
lente in die Noordelike Halfrond 
vier (gewoonlik Maart). 
Wat gebeur? Feesgangers 
gooi mekaar met kleurvolle 
gepoeierde kleurstowwe. 
Wanneer het dit begin?  
Die Holifees is oeroud – dit is die 
eerste keer in ’n gedig uit die 
vierde eeu genoem.

Holi


