Gildedag op 3 september
Hoogtepunt van het Landjuweel is de Brabantse
Gildedag op zondag 3 september. Op de slotdag van
het Landjuweel komen veel van de nog bestaande
schuttersgilden en schutterijen bij elkaar. Met naar
schatting tussen de 100 en 120 schuttersgilden
uit Brabant, maar ook enkelen uit Gelderland en
Limburg, zal het een ontmoetingsdag worden voor alle
deelnemende gilden en schutterijen. Daarnaast zal de
Gildedag een representatieve weergave bieden van
hetgeen de gildes in de huidige tijd te bieden hebben.
Zowel voor ingewijden als leken een unieke kans om dit
kleurrijke schouwspel met diepgewortelde tradities te
kunnen aanschouwen.

land
^""juweel
SOEST

.

Globaal programma van de Landjuweel/Glldedag

grootse

gildeda
in s o e s t

11.00 uur: welkom en erewijn
12.00 uur: massale opmars en opening
12.30 uur: optocht
13.30 uur: start wedstrijden
17.00 uur: prijsuitreiking
Verdere invulling programma
De namen van optredende artiesten en acts worden
in de eerste maanden van 2017 bekendgemaakt. Met
dit programma verwachten wij dat de bevolking van
Soest drie weken lang veel plezier kan beleven tijdens
het tweede Soester Landjuweel. Een feest dat past
in de tradities van het Groot Gaesbeeker Gilde en het
culturele verenigingsleven in Soest op de kaart zet.
Rondom het Landjuweel
Rondom het Landjuweel zullen in Soest nog
verschillende andere activiteiten worden
georganiseerd. Bijvoorbeeld: een tentoonstelling
over het gildeleven in Nederland is drie maanden
lang te bezichtigen in Museum Soest. Nog steeds
sluiten verenigingen en organisaties zich aan bij de
festiviteiten van het Landjuweel.

Volg ons op facebook
facebook.com/LandjuweelSoest/
Of ga naar gildesoest.nl
voor het laatste nieuws
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Landjuweel 2017:
een gevarieerd programma

Tijdens het Landjuweel wordt verder samengewerkt
met diverse Soester verenigingen, organisaties en
instellingen. Onder meer muziekvereniging PVO, Artishock,
Mannenkoor Apollo, Soester Boeren Dansgroep en het

Drie
weken lang
festiviteiten
in Soest

Bentinck Fonds verlenen hun medewerking.

Dit resulteert in
een aaneenschakeling
van hoogtepunten
Open Air Festival (jubileumfestiviteit)
ZONDAG 20 AUGUSTUS

Jeugdfestlva!

MAANDAG 21 AUGUSTUS

Het Soester gilde is voor de tweede keer de

Hlstorlsch Spektakel

ZATERDAG 19 AUGUSTUS

Sportieve avond

door het Bentinck Fonds

organisator van een " B r a b a n t s " Landjuweel onder

DINSDAG 22 AUGUSTUS

Operetteavond

auspiciën van de Noord-Brabantse Federatie

DINSDAG 29 AUGUSTUS

Denksportavond

van Schuttersgilden. In 1987 w a s Soest al het

(Bridge/Schaken/Dammen)

decor van het Landjuweel van de Brabantse

WOENSDAG 30 AUGUSTUS

gilden en schutterijen. Drie weken lang waren er

DONDERDAG 31 AUGUSTUS

Korenfestlval
Muziekavopd

allerlei activiteiten en evenementen op het gebied

met PVO en Pater Moeskroen

van onder meer sport, folklore en muziek te

VRIJDAG 1 SEPTEMBER Folkloristisch Spektakel

beleven. Het Landjuweel 2017 kent eveneens een

ZATERDAG 2 SEPTEMBER

afwisselend programma met voor elk wat wils.

afstanden (SGWB); MTB-tocht/E-bikes (Tempo Toer)

De festiviteiten starten op zaterdag 19 augustus
en eindigen op zondag 3 september met de
Brabantse Gildedag.
Programma
In het programma zijn de reguliere activiteiten
in het kader van de jaarlijkse Glldefeesten
opgenomen. De traditionele feesten rondom het
Koningsschieten met daarbij de bekende sportieve
activiteiten zoals: het Volkspaardenfeest, de
Volksspelen, schietwedstrijden. Daarnaast veel
muzikaal entertainment voor jong en oud.

Wandeltocht over diverse

