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Bretagne is een regio met een sterke identiteit, met één van de meest uiteenlopende
culturele evenementen en een regio waar nog veel ruimte is voor traditie. Jaarlijks vinden
er hier veel festivals plaats en deze zomer is er extra aandacht voor de ‘Tombées de la
Nuit’ in Rennes en ‘les Vieilles Charrues’ in Carhaix.
‘Les Tombées de la nuit’ in Rennes
Het festival ‘Les Tombées de la Nuit’ is een jaarlijks
terugkerend festival in Rennes en vindt dit jaar plaats van 5
tot en met 9 juli. Het festival biedt komieken, dansers,
muzikanten, acteurs en vele andere internationale artiesten
die hun kunsten vertonen op straat, in theaters, op daken en
op alle andere mogelijk denkbare plekken in de stad. Rennes
wordt vier dagen omgetoverd in een openlucht decor.
Muzikanten van het Belgische muziektheater LOD, Collectif
Berlin uit Antwerpen en het Franse Monofocus zijn dit jaar
de hoofdartiesten van het festival. De voorstellingen op straat
zijn gratis, andere voorstellingen kosten tussen de vijf en tien
euro.
‘Les Vieilles Charrues’ in Carhaix
Dit jaar vindt de 20e editie van ‘les Vieilles Charrues’ plaats
op 14 tot en met 17 juli. ‘Les Vieilles Charrues’ is Frankrijk’s
grootste muziekfestival en trekt jaarlijks meer dan 200.000
toeschouwers. Het festival heeft in voorgaande jaren al veel
grote artiesten al James Brown, Iggy Pop en Bruce
Springsteen mogen ontvangen en ook het jubileum wordt dit
jaar gevierd met een indrukwekkende line-up: David
Guetta, Supertramp, the Chemical Brothers, Snoopdog
en Jack Johnson zijn maar een paar voorbeelden. Voor het
festival kan men kaarten per dag kopen, of kiezen voor een
passe-partout voor drie of vier dagen.

Noot voor de redactie – niet voor publicatie
Indien u geïnteresseerd bent om een reportage ter plekke te maken, dan kunt u met ons
contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.
Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met de
persafdeling van ATOUT FRANCE:

Lieke Vloedgraven – Pers en Marketingattaché Bretagne
T : +31 (0)20 53 53 019
@ : lieke.vloedgraven@franceguide.com

