Werkblad Carnaval in andere landen

Naam:

Carnaval in Nederland
In Nederland worden twee soorten carnaval gevierd: het Rijnlands carnaval en het
Bourgondisch carnaval. De Rijnlandse variant wordt veelal in Limburg en het zuidoosten
van Noord-Brabant gevierd, de Bourgondische variant in het noorden en westen van
Noord-Brabant. Het Rijnlandse carnaval in Nederland is een afgeleide van het Keulse
carnaval.
Het Bourgondische carnavalsfeest is de variant die we in Schorsbos vieren. De insteek
van het Bourgondische carnaval was oorspronkelijk dat van een gekostumeerd
eetfestijn waarbij men elkaar belachelijk maakte.
Andere kenmerken van het Bourgondisch carnaval zijn:
- Carnavalsstichting. De belangrijkste activiteiten van het carnavalsfeest
(hoofdbal, sleuteloverdracht, optochten) zijn in handen van één stichting. Er is
maar één prins per stad of dorp.
- Alternatieve plaatsnamen. Het is gebruikelijk voor steden en dorpen om de
naam tijdens carnaval te veranderen. Enkele bekende voorbeelden zijn: Kielegat
(Breda), Lampegat (Eindhoven), Oeteldonk (Den Bosch) Krabberdonk (Den
Dungen), Zandhazendurp (Rosmalen), Kruikenstad (Tilburg).
- Motto. Veel, maar niet alle, Bourgondische carnavals hebben een officieel motto.
Dit is meestal een gevleugelde uitspraak in het plaatselijke dialect.
- Kleding. Traditionele kleding bestaat uit oude kledingstukken, gordijnen, blauwe
kielen en zakdoeken met allerlei accessoires.
Niet alleen in het zuiden wordt carnaval gevierd, verspreid op enkele plekken in
Nederland komt carnaval ook voor. In Groesbeek, dicht bij Nijmegen, wordt de grootste
carnavalsoptocht van Gelderland gehouden met meer dan 170 carnavalswagens. In
Flevoland wordt met name in de Noordoostpolder nog steevast carnaval gevierd. Ook de
Friese stad Sneek heeft een carnavalstraditie. De stad draagt tijdens het feest de naam
Drabbelterp en is één van de weinige steden in noord Nederland waar carnaval
compleet met intocht, optocht, sleuteloverdracht en Katholieke carnavalsmis wordt
gevierd.
Carnaval in andere landen
Ook in Zuid-Amerika wordt het carnaval uitbundig gevierd. Jullie hebben vast wel
gehoord van de wereldberoemde carnavalsparade in Rio de Janeiro. Het grootste
straatcarnaval van de wereld vindt overigens plaats in Salvador da Bahia, een andere
grote plaats in Brazilië.
Op Sint Maarten wordt carnaval om commerciële redenen gevierd in de week van 30
april, Koninginnedag.
In New Orléans heet carnaval Mardi Gras, dit is de Franse uitdrukking voor vette
dinsdag. De mensen feesten in een parade, verkleed in de kleuren paars, groen en goud.
Het carnaval in Venetië is ingetogener dan het carnaval in de Lage Landen. Men
verkleedt zich veelal in historische stijl. De kostuums zijn vaak zeer luxueus.

Zoek de antwoorden, in bovenstaande tekst, op de volgende vragen:
1.
2.
3.
4.
5.

Welke soorten carnaval kennen we in Nederland?
Wat was de oorspronkelijke insteek van de variant die we in Schorsbos vieren?
Wat zijn andere kenmerken van een Bourgondisch carnaval?
In welke stad wordt de grootste carnavalsoptocht van Gelderland gehouden?
Welke stad in het noorden van Nederland draagt tijdens carnaval een andere
naam?
6. Welke naam is dat?
7. Waar wordt de wereldberoemde carnavalsparade gehouden?
8. Waar vieren ze carnaval in de week van 30 april?
9. Hoe noemen ze carnaval in een stad waar ze in de kleuren paars, groen en goud
gekleed gaan?
10. Welke stad wordt er bedoeld?
11. Hoe heten de volgende plaatsen tijdens carnaval?
Sint Michielsgestel
Sint Oedenrode
Eerde
Eindhoven
Den Dungen
Gemonde
Den Bosch
Berlicum
Veghel
12. Wat vind jij de grappigste carnavals- plaatsnaam?
13. Welke stad of dorp hoort daarbij?

