
 

6de CULTUREEL FESTIVAL VAN TIBET 

Zondag 7 juni 2015 

 

Georges-Henri Park 

Sint-Lambrechts-Woluwe 

 

 

Levend op het hoge Himalaya-plateau blijft het Tibetaanse volk ons fascineren. De Tibetanen staan 

bekend om hun moed en de legendarische kracht die hen in staat stelt om het kille klimaat te 

weerstaan en in het bijzonder om steile plaatsen te beklimmen. Deze mannen en vrouwen kennen 

een grote wilskracht naar hun geloof toe, wat resulteert in veel rituelen en gebruiken, kunst en 

devotie die hen nauw aan het hart liggen en die ze wensen te behouden. 

 

Op zondag 7 juni zal door lama Patrul Rinpoche en zijn vereniging Zangdok Palri Lotus deze cultuur 

opnieuw geëerd worden tijdens het 6e Tibetaans Festival dat wordt gehouden in het prachtige 

Georges-Henri park, gelegen te Brussel. 

 

 

Op deze dag, die vooral een familiale gebeurtenis 

is, kan u genieten van culinaire specialiteiten 

bereid door onze Tibetaanse koks, zoals 

"momos", wat gevulde en gestoomde ravioli zijn. 

U kunt ook de Tibetaanse tradities door middel 

van zang en dans ontdekken en ervaren, en er is 

ook een eerlijke ambachtelijke markt van de 

Himalaya, evenals spelletjes en creatieve 

workshops. 

 

 

Alle activiteiten vinden plaats in open lucht rond een grote tent, typisch voor de Himalaya-regio, 

waar de dans- en zangspektakels zullen plaatsvinden. Daarnaast zal er ook een tent gemaakt van 

yakhaar aanwezig zijn, die de binnenhuiselijke sfeer van de nomaden weergeeft. We verwachten u 

talrijk! 

 

  

 

Nuttige informatie: 

• De toegang is vrij en gratis. 

• De activiteiten vinden de hele dag plaats tussen 11 en 17 uur. 

• Iedereen is welkom op elk gewenst moment! 

• Gebak en drankjes worden geserveerd gedurende de dag. Culinaire specialiteiten worden 

geserveerd vanaf 12 uur. 

• De verkoopwinst is bedoeld voor educatieve projecten in Tibet door de vereniging Zangdok Palri 

Lotus (lagere school en weeshuis Sambhota in Dzogchen, middelbare school in Chengdu) en het 

behoud van de Tibetaanse cultuur (Zangdok Palri Institute). 

 

Locatie van het festival: 

Georges-Henri Park 

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 

(5 minuten lopen van metro Tomberg)  

 

Contact:  

festival.culturel.tibetain@zangdokpalri.net 

Tel.: 0498 333 797 

Georganiseerd door Zangdok Palri Lotus vzw 

www.zangdokpalri.net 

 


