VALENCIA : DE WAANZIN VAN DE FALLAS
Zoals elk jaar in de maand maart wordt Valencia ondergedompeld in de
voorbereiding van het grootste heidense feest van Spanje: Las Fallas.
Van 15 tot 19 maart barst de stad uit in kleuren, aroma’s, magie en
vreugde. Op het programma: spectaculaire defilés en vuurwerk en
eveneens zal er een nieuwigheid zijn voor de liefhebbers van de
gastronomie: speciale “Fallas” menu’s
Vanaf 15 maart begint de lente en de festiviteiten brengen leven in de
stad. De straten van Valencia verwelkomen meer dan 700 satirische
wagens gebouwd van papier-maché gedurende vier dagen. De
liefhebbers van vuurwerk zullen iedere avond de hemel zien oplichten
langs de tuinen van Tunia. Hoogtepunt van het spektakel: op 17 en 18
maart wanneer 1000 falleras hun mooiste kostuums aantrekken om te
paraderen. Ten slotte, de gastronomie die eer wordt betoond gedurende
het evenement: een twintigtal restaurants van de stad mengen zich in de
feestvreugde en bieden aan de toeristen en aan de inwoners het “Menu
Fallero” aan voor 15 euro. Op het menu: authentieke Valenciaanse gerechten: paella, fideuà (schotel op basis van
vermicelli), beignets van kabeljauw, verloren brood van horchata, enz…
Kan u ons de rol van een fallera uitleggen ? Het is gewoonweg de vrouw die de Valencianen en de falleros
vertegenwoordigt gedurende de feesten van de Fallas. Zij is het symbool bij uitstek van deze feesten, maar ook van de
stad.
Op welke manier moet een fallera zich kleden gedurende de Fallas ? Een hemd, een jurk, kousen, schoenen, een
bustier, accessoires en “peinetas” zijn onmisbare elementen in de kledij van de fallera. En om het kapsel en de make-up
te realiseren moet men toch rekenen op twee uur werk. Wat betreft het budget, kan een fallerakostuum tot verscheidene
duizenden euro’s kosten. Materiaal, kleuren, kantwerk,… het is een waar kunstwerk.

Wat zou u zeggen aan iemand die nog nooit de Fallas heeft bijgewoond ? Het is een ervaring die je absoluut een
maal in je leven moet meemaken. Het is een van de mooiste feesten ter wereld, een subtiele mengeling van kunst,
broederschap en ambacht.
Wat moet men absoluut geproefd hebben voor het verlaten van Valencia? Het is ondenkbaar om Valencia te
verlaten zonder ons typische gerecht, de paella, te hebben geproefd. Ik raad ook aan om beignets met warme
chocolademelk te proeven. Als u een mooie herinnering wenst van de streek, vergeet dan niet om oranjebloesems mee
te nemen.
Hoe zou u Valencia definiëren ?
Een stad vol leven, kleur en vreugde.
Wat zijn uw voorkeursplaatsen? Ik hou ervan om door het historische centrum te wandelen en te slenteren in elk
straatje.
****
Valencia : een uitzonderlijke toeristische bestemming
Met zijn geanimeerde straten langs gotische en barokke gebouwen, zijn historische en hedendaagse monumenten, zijn
beroemde musea, zijn gerenommeerde gastronomie en zijn grote internationale sport- en cultuurevenementen, zijn drukke
nachtleven en lange zandstranden, verleidt de derde grootste stad van Spanje zijn bezoekers. Valencia is een traditionele
ontmoetingsplaats tijdens de Fallas, die de stad elk jaar in maart in trance brengt.
Meer informatie op www.turisvalencia.com
U kunt vanuit België en Luxemburg naar Valencia reizen vanuit de luchthavens van Brussel (www.vueling.com) en
Charleroi (www.ryanair.com).

