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De Trudofeesten komen eraan
In 1893 vonden voor het eerst de Trudofeesten plaats, een reeks evenementen
ter ere van stadsstichter Trudo. Deze herdenkingsfeesten keerden nadien om de
zeven jaar terug, zij het met een paar
tussenpozen.
Tradities zijn er om in ere te houden.
Daarom is er volgend jaar een nieuwe
editie van de Trudofeesten.

Officiële opening Trudofeesten 2019
Op vrijdag 23 november, de feestdag
van de stichter van onze stad, is er om
19u30 de plechtige opening van het Trudojaar met een processie van hoop en
verbondenheid. Dan wordt het schrijn
van de Heilige Trudo van de abdij naar
de Onze-Lieve-Vrouwekerk gedragen.
Alle deelnemers dragen een lampion
met LED-lichtje zodat het een feeërieke
avond wordt!
Wil je graag meegaan in de optocht?
Stuur vóór 7 november een mailtje naar
sint.trudofederatie@gmail.com. Aansluitend is er een avondgebed met muziek
en unieke zang.
Op zondag 25 november om 11u is iedereen van harte welkom op de feestelijke
Trudomis in de Onze-Lieve-Vrouwekerk.
Na de mis stellen we het programma van
de Trudofeesten officieel voor.

saspektakel zijn dat, uiteraard, zal plaatsvinden op de Grote Markt, met onze drie
torens als fiere achtergrond. Het zal een
hedendaags sluitstuk zijn op de Trudofeesten 2019, vol muziek, dans, theater, met
hier en daar een verrassend effect.

Bart Fagard

Daarmee is het feestjaar ingezet. Wat kan
je nog allemaal verwachten?
We laten Bart Fagard, intendant van de
stad Sint-Truiden voor de Trudofeesten,
aan het woord.

‘Intendant’, dat is een moeilijk
woord. Wat doet een intendant
eigenlijk?
Om heel eerlijk te zijn heb ik dit ook even
moeten opzoeken, want de titel was me
onbekend. Volgens Van Daele zijn er 2
mogelijke betekenissen: 1 zakelijk en administratief beheerder, en 2 artistiek leider.
Maar ik zie me vooral als begeleider. Het
zal mijn taak zijn het enthousiasme voor
de Trudofeesten te vertalen naar concrete
doelstellingen, taken en een rode draad
doorheen het geheel te bewaren.

De focus van de Trudofeesten ligt
op september 2019, met als apotheose een massaspektakel
Inderdaad, doorheen het jaar gaan er heel
wat initiatieven plaatsvinden, die allemaal
op hun manier zullen bijdragen aan de apotheose in september. Slotstuk zal het mas-

De stad Sint-Truiden wil graag heel
veel mensen bij dit massaspektakel
betrekken. Kan je je nu al kandidaat stellen?
We voelen overal waar we komen het
enthousiasme al borrelen. We krijgen nu
al spontane aanmeldingen, wat ons nog
meer doet geloven in het verhaal dat we
willen neerzetten. Op dit moment zijn we
vooral op zoek naar mensen die praktisch
de handen uit de mouwen willen steken
voor het massaspektakel: kostuummakers,
decorbouwers, mensen die willen meehelpen met de catering, … Wil je je hiervoor
graag kandidaat stellen? Stuur dan zeker
een mailtje naar info@trudofeesten.be.

Wat moeten mensen doen als ze zelf
een activiteit willen organiseren?
Wie zin heeft om samen met zijn vereniging, organisatie of zelfs alleen een project
uit te werken dat kadert in de Trudofeesten, zet best zijn creatieve ideeën op papier.
Die dien je dan in via:
www.trudofeesten.be.
De stad Sint-Truiden trekt 55.000 euro uit
voor de ondersteuning van kwalitatieve
projecten of activiteiten die een duidelijke
link hebben met het DNA van Sint-Truiden.
Je kan voor jouw project een subsidie aanvragen van maximaal 5.000 euro.
Meer info
www.trudofeesten.be
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