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Intems.De OptOGllt van de kaF镢 刨n诒鸭 Op de P吨 zza dd GampO vOOFafgaamd a盈 nde P引 沁 Ⅱjden$d汜 嗨ce nemen徊 ckey en ρaard创 le"sicO:s bjOOr de eer v念 n hun εOJ,″唇d净 ,

ier houdeⅡ weva11￡eesten,哎 r刂 -

den en herdenkenr verk。 ndigt Gio-

vanniluid en lnet overtuiging De

veertigerllvoont allanger dan6~intig

jaar in siena。
‘
Ik heb zelfs vrienden

die t刂 del刂 kuit elkaar gaan tijdens de Paho ollldat Ze elk deel

uitmaken van een andere cOJ,rr曰 砒z,’ Elk jaar vindt op2juh

en16augustus de Paho plaats op de Piazza del Campo,Deze

paardenrace brengt rnassa怂 k刂 klustigen op de been en ver-

deelt de stad in17co,Prr夕 〃B en evenveelteams,De race zelf

duurt slechts een paar nⅡ nuten en is niet ongevaarl刂k Deze
combinatie van sport en rituelen ter ere van de Madonna di

Provenzano en Maria-Hemelvaart had kunnen ver飞
^σ

orden
tot∏1iddeleeuvvse folⅫ ore rnet vlaggen,tamboers en optoch-

ten in〕 l~∶∶llederdracht,Maar hetis meer dan dat De Pahoisin

deloop der eeuwen een sociaal bindΠ 1iddel geⅥ
`orden Een

gelegenheid om fan1ihe,vrienden en buren te zien。 En niet

dleen om te gemeten van de feeste刂 ke sfeer,ma盯 ook om
de band rnet de stad en haar geschiedenis aan te halen.‘ Dit

ritueelis een uiting van de identiteit van de stad,Het herin-

nert aan haarvTOegere grandeur,toen ze een van de belang-

r巧 kSte steden van Europalvas∶ legt de antropoloog~qlessan-

dro Falassi uit,De Paho is rnisschien、 vel het bekendste en

drukst bezochte,rnaar hetislang niet het enige TOscaanse

feest.Veelfeesten va11en samen rnet de hturgische kalende1;

hebben、 vortels in de Middeleeu、
`ien,z刂

n ontstaan uit hei-

dense tradities of behchten de grootsheid van de Renais-

sance Ǐaar a11emaa1hebben ze met elkaar gemeen dat ze

groepen van tienta1len of zelfs honderden rnensen samen-

brengen die zich een jaarlang inzetten voor‘ hun’ feest,¨

Z∈ ∈sL∧幅
Pasen is een van de populairste feesten in

Toscane In Grassina,dicht b刂 Firenze,verbeelden op Goede

Ⅵ刂dag500nguranten in hotorische kostuums taferelen uit

hetleven en de passie van Chnstus Op Pasen zelf vindtin

Firenze de Sco`9`9j° ‘氵ε

`C伢

7ˉJo plaats,de‘ Ontplofnng van de

Kar∷ (Dok hiervoor verplaatsen de be、 tTOners zich gekostu-

meerd en in stoet van de BasⅡ ica di sanˇ Ιiniato alˇ1onte

naar de Piazza del Duomo,Na de rnis、 vordt een kar vol、
't1ur-

werk in brand gestoken,Als dat goed verloopt,volgt naar

verluidt een overvloedige oogst,
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C口 rn¤ v¤I'optocht ofgem¤skerd b¤ I

C¤ rnov¤ lv¤ n Vi¤Feggio,Ditis een v¤ n de be¤ ngr刂 kste

::'?0∨ OsV¤ n比 Oi§ En niet zOm¤ ¤r!0p de kustprOmen¤ de vindt

::一 OptOcht p|oots v¤ n prg¤ |wggens en reusOchtige k¤

"kOturen二εηoskerde b¤ sen w刂 kfeesten zeuen de st¤ d in vuur en vIOm`

∶:∴ e∶ Overdgg O|s‘ ngchtsi en dOt v刂 f zOndggen|gng

宀;11/COm〃 刀e ylclregglO lu″

Bolestro deI G:Ⅱ fokoin M¤ ss¤ moⅡ故imα ,D";s een OptOchtin

s̄toⅡ sche kOstuums dOOr de str¤ ten v¤ nM¤ ssO M¤

"ttimo`oon:̄te nd vQn meiT刂 dens de histO"sche recOnslruc刂 e vOn een
ˉεje|eeuws feest wOrden kruisbOOgschutters muzik¤ ¤l begeIeid

△飞!|⒛ hun p刂 |en ds山 ieten Op een hO呲 en g№ N¤ |k Hier

∷̌ jen vrOeger nOmel订 k vee rOOfvOge s ge eefd hebben

¨1∥ mε ss口mε″rrlmε 加fO/fOltlOre/bσ lesfrO力 Fll,

Giostr¤ del s¤ r¤cino in^rrezo.T刂 dens dt gekOstumeerde

:‘ :ˉ eη entin september wOrden de kruistOChten herd¤ cht Eris een

∶二1CC⒒ VOn dhehOnderd dee nemers氵 verk|eed O‘ str刂 ders`

‘̄~s000gschu⒒ers OfjOng eurs VOOr d传 feesf mOet u de¤ vOnd vOn

::,ETη kOmen`w¤ nneer een bOnket gehOuden wOrct n tOOrtsicht

二:ェ 3d犭et erdgn subiem ut en Overg|weerk|inkt muziek

∴1C0sFrcdelsε rcc加 o εrezzO,lf

In de zOmer proberen steden en dorpen op alle rnogehjke

manioren hun、 v刂 nen en streekproducten aan te pr刂 zen.

Ook a1lerlei krachtInedngen en andere wedstrllden z刂 n dan

populai⒈ Ze rnaken deel uit van de dorpsgeest,die in Toscane

graag gecultiveerd en doorgegeven xvordt。 Zo wordt op17
juniin Pisa de Regata diSan Ranien gehouden op de Arno。

T刂 dens deze race nemen inwone‘ van de说 er stadsw刂 ken
het tegen e1kaar op t刂 dens een epische zeeslag,en dat al

sinds de17de eeu、 Ⅵ Een lJteek later lrvOrden in Firenze de

spelers van de C伤 Jtˉfo sro″ co toeg(::∶iuicht.Datis een woeste
mengeling Ⅶn voetb扯 ,rugby en Rom由ns wo‘ te始nb玎 San妞

Croce Vierhonderd jaar lang werd dit schoullvspel overge-

slagen,tot hetin1930opnieul/vingevoerd、 verd,En ook hier

dragen de deelnemers zestiende-eeuwse kostuums,

In de her、tis hettijd voor de s臼 gJ饣,eenvoudige en authen-
tieke feesten ter gelegenheid van de lA/ijnoogst Zoˇ Vel drui-

venplukl【 ers als bezoekers doen rnee.De Festa del1a Rinco-

lona in Firenze viert op7september de geboorte van Ⅸ犭aria,

De LuΠ1inara di santa Croce,een fakkekochtin Lucca,is

eveneens een belang刂 k evenementin de aam。 。p na征Κ℃rst-

mis,een van de belangrijkste feesten inToscane,黠
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