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Feria de Abril

Feria de Abril duurt van zaterdag 14 april 
t/m zaterdag 21 april (afsluiting met vuur-
werkshow om 00.00) en gedurende deze 
acht dagen vinden er verschillende fes-
tiviteiten plaats. Bedenk dat het een 
heel traditioneel feest is wat al bijna 170 
jaar bestaat, waardoor Spaanse (en 
met name Sevillaanse) tradities centraal 
staan deze dagen. Ook het stieren-
vechten wordt nog als een zeer be-
langrijke traditie geacht; er vinden dan 
ook dagelijks stierengevechten plaats 
tijdens Feria de Abril. Ben je hier niet zo 
van, dan kun je deze gewoon omzeilen 
en genieten van alle andere festiviteiten! 

Overdags vindt het feest vooral plaats 
in de straten van Sevilla zelf, die dan
worden afgesloten zodat er geen auto’s 
door kunnen. Winkels gaan dicht en op 
straat worden tafeltjes gezet waaraan 
mensen eten en drinken. Ook is er dan 
op vele hoeken van de straten muziek 
en kan er lekker gedanst worden. 
‘s Avonds verplaatst het feest zich 
naar een bepaald terrein dat buiten 
het centrum, aan de westkant van de 
Guadalquivir rivier, ligt. Op dit terrein 
genaamd ‘Real de la Feria’, staan er 
feesttentjes waar nog tot in de vroege 
uurtjes gedanst, gegeten en gedron-
ken wordt. Een goed feestje bouwen dat 
kunnen die Sevillanen wel!

De Feria de Abril is het grootste, kleur-
rijkste en meest uitbundige feest van 
het jaar in Sevilla. Het feest vindt bijna 
altijd plaats in de derde week na Se-
mana Santa, waardoor het dus ook 
kan voorkomen dat het feest in mei 
plaatsvindt in plaats van in april (wat 
de naam suggereert). Wanneer dit het 
geval is, wordt er toch nog vaak even 
gekeken of het niet minstens één dag 
in april kan plaatsvinden, om eer te 
doen aan de naam van het festival.



Vuurwerkshow
Net als de openingsceremonie van de 
Feria, vindt ook de slotceremonie om 
middernacht plaats. Het grootse vuur-
werkspektakel op zaterdagavond 21 april 
is net zo kleurrijk als het hele Feria de Abril. 

Tentfeestjes
Feesten doet men niet op straat, maar 
in tentjes (casetas) die ze zelf (met een 
vereniging, bedrijf of een groep mensen) 
neerzetten of afhuren. Hier zijn de Sevillanen 
bijna dag en nacht te vinden! Kijk voor 
meer informatie over deze tentjes onder 
het kopje ‘Casetas’. Hier wordt ook ge-
noemd in welke tentjes jij mee kunt feesten!

Het vuurwerk spektakel is een prachtig 
aangezicht, doordat deze naast de 
Gualdaquivir rivier plaatsvindt. 
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De Andalusiër werd begin 16e eeuw ‘ge-
creëerd’ door koning Philipe II in Córdoba 
(een plaats in Andalusië) onder leiding 
van de Koninklijke Stalmeester, Diego Lo-
pez de Haro, vandaar ook de naam. De 
Andalusiër stamt dan ook niet af van de 
‘‘Arabier ’’, maar van het ‘‘Iberische paard’’. 
Echte raszuivere Andalusiërs worden overi-
gens aangeduid met de naam ‘‘Pura Raza 
Española’’ (afgekort PRE) en worden alleen 
als raszuiver erkend wanneer het nakome-
lingen zijn van paarden die geregistreerd 
zijn in het Spaanse ANCCE stamboek.

Tijdens de Feria de Abril wordt er net 
zoveel aandacht besteed aan het uiterlijk 
van de paarden als het uiterlijk van de 
Sevillanen zelf. Zo dragen de Andalusiërs 
een kleurrijk hoofdstelsel (met katoenen 
bolletjes en bellen) en worden de lange 
zijdezachte manen en de volle staart 
vaak ingevlochten… De Andalusiër is 
immers de trots van Spanje!

Andalusiër
Al tijdens de veemarkt erg belangrijk en 
niet meer weg te denken uit de Feria de 
Abril zijn de prachtige paarden; de ‘Anda-
lusiërs’. De Andalusiër is een van ‘s werelds 
oudste paardenrassen en wordt be-
schouwd als het edelste paard van Europa. 
Het paard wordt ook wel een barokpaard 
genoemd, vanwege de lichaamsbouw die 
in de vroegmoderne tijd als ideaal werd 
gezien. De Andalusiër wordt dan ook vaak 
gebruikt bij paardenshows, circussen, eve-
nementen en is zeer geschikt als dressuur-
paard door (o.a.) het karakter. Het paard 
werd vroeger ook vaak gebruikt in de 
oorlog, doordat deze een natuurlijk ver-
trouwen heeft in zijn begeleider of berijder.

16



Deze gids is met veel plezier en de grootste 
zorg samengesteld door

Calle Conde de Salvatierra 21, puerta 10 
46004 Valencia

info@stralendsevilla.nl 
www.stralendsevilla.nl
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