Feestelijk Nepal

Nepal is zo’n land waar het hele jaar door festivals worden gevierd. Een blik op de Nepalese
kalender laat je verrassend genoeg zien dat er per maand minstens een festival wordt gevierd.
Elk bezoek aan Nepal zal zeker samenvallen met een van de spektaculaire feesten. De
festivals worden op verschillende manieren gevierd maar de meest indrukwekkende zijn de
{tooltip} strijdwagen optochten.{end-texte}

Strijdwagen optochten {end-tooltip} Deze processies worden uit de kast gehaald in alle steden
in de Kathmandu vallei bij diverse gelegenheden maar altijd in tijden van droogte, om regen te
krijgen.

Zelfs in deze tijd is het merendeel van de Nepalese bevolking voor hun levensonderhoud
afhankelijk van de landbouw. Omdat die echter nog in een primitief stadium verkeert moet men
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af en toe op de Hemelpoort kloppen om de Almachtige te bewegen wat genade te laten
regenen. De enige manier om hen van deze zorg te bevrijden en te ontspannen, zijn de
strijdwagen feesten waarbij men bidt tot de regengod voor een betere oogst.

Hoewel de steden in de vallei hun eigen regengoden hebben, hebben alle strijdwagen feesten
een vergelijkbare groep van duizenden feestvierders, torenhoge religieuse voertuigen die de
hele gemeenschap in het ongeluk kunnen storten als ze wankelen of bezwijken, luide
feestmuziek, enthousiaste massa’s dansend in de straten en in onmogelijke hoeken en gaten,
onder goedmoedig gedrang.
De vrolijke Nepalesen vieren deze festivals met dezelfde passie en uitbundigheid als eeuwen
geleden. Deze strijdwagen optochten hebben iets puurs in de hele ceremonie, vanaf het gebruik
van immense strijdwagens tot aan de oude manier waarop die door de stad getrokken worden.
Het is niet louter een jaarlijkse show maar ook een actief element van hun bloeiende culturele
erfgoed omdat het met success deze mensen verenigt die zo’n verschillende culturele en
religieuse achtergrond hebben. Festival in Nepal
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