
 

 

Visienota evenementenkalender 2023 - 2024 



 

 

Mechelen feest samen 

Krijtlijnen evenementenkalender 2023 en 2024 

 

Inleiding 

Mechelen telt heel wat evenementen. Via Mechelen Feest treden we als stadsbestuur zelf op als 

organisator en tegelijk zijn er ook heel wat “private” initiatieven op ons grondgebied. Via het 

evenementenloket ondersteunen we hen zoveel mogelijk.  

Deze visie wil de evenementenkalender vernieuwen, rationaliseren en tegelijk ook versterken. Relatief 

nieuwe evenementen zoals De Koer, Mechelen Beach, Predikheerlijke Zomer en Mechelen in Vuur en 

Vlam krijgen een prominente plek in de nieuwe kalender. We integreren enkele nieuwe initiatieven in 

de kalender en leggen de link met het festival Construct Europe (2024).  

Het totaalaanbod aan evenementen bewaken is belangrijk in functie van de leefbaarheid en de 

draagkracht van handel en bewoners. Zeker met stijgende productiekosten is het onmogelijk om enkel 

maar “meer” te organiseren. Evenementen produceren is bovendien zeer arbeidsintensief voor 

Mechelen Feest en andere stadsdiensten. Net daarom is keuzes maken belangrijk – anders is er ook 

geen ruimte om nieuwe initiatieven te organiseren of te versterken.  

Door te focussen op een aantal evenementen, in het bijzonder op Maanrock en Mechelen in Vuur en 

Vlam, kan Mechelen Feest zich ook verder ontplooien als regisseur en ondersteuner van het bredere 

stedelijk evenementenbeleid. 

Ambities 

- VERNIEUWEN EN VERSTERKEN. Nieuwe initiatieven krijgen groeikansen. We geven enkele 

nieuwe ideeënfestivals een centrale plek in het evenementenaanbod in onze stad. We grijpen 

het themajaar Construct Europe aan om vaste waarden en nieuwkomers te versterken. Met 

evenementen willen we ook onze handel en horeca zoveel mogelijk ondersteunen. 

- BETER SPREIDEN. We spreiden in de tijd en de ruimte. Nu is er overaanbod in periode eind 

augustus en september. Via evenementen laten we Mechelaars en bezoekers onze stad 

ontdekken, bijvoorbeeld nieuwe parken of cultuurplekken. We maken wel zo efficiënt mogelijk 

gebruik van infrastructuur (bijvoorbeeld de infrastructuur in de Kruidtuin tijdens de zomer). 

- MEER DIVERSITEIT. We versterken onze festivalzomer en integreren nieuwe muziekfestivals 

als volwaardige spelers. We geven ook andere uitingsvormen (bijvoorbeeld theater) een 

volwaardige plek in DZIVM en MHJW. We versterken binnen DZIVM en MHJW het aanbod voor 

kinderen en gezinnen. We definiëren per evenement beter de identiteit, de doelgroep en de 

doelstelling. We combineren dat met de koepelcommunicatie van De Zomer is van Mechelen 

(DZIVM) en Mechelen Houdt Je Warm (MHJW). 



 

 

Concreet 

- Mechelen Sintstad wordt voortaan een deel van MHJW, namelijk de aftrap. Sintstad zal 

voortaan ook worden georganiseerd door Mechelen Feest. Samen met Podvis, de afsluiter, 

versterken we zo het aspect Mechelen Kinderstad in MHJW. 

- We bouwen Mechelen in Vuur en Vlam verder uit tot hét winterevenement. In samenwerking 

met Mechelen Meemaken breiden we de perimeter uit naar de hele binnenstad, zodat alle 

handelaars van dit event kunnen genieten. We combineren op het parcours de acts van vuur 

en theater met standhouders. De editie van 2023 is tevens het openingsfeest van Construct 

Europe.  

- De Mondiale Kerstmarkt wordt een vaste waarde tijdens het weekend van Mechelen in Vuur 

en Vlam. Samen met de Mondiale Raad werken we dat verder uit. 

- Predikheerlijke Zomer behouden we als onderdeel van DZIVM. Tijdens de editie van 2023 

vieren we 25 jaar Jazzzolder en verzamelen we Mechelse muziekspelers rond een hommage 

aan Jo Leemans. Zodra de Predikherenkerk klaar is, komt er ook een wintereditie, namelijk 

Predikheerlijke Winter, als deel van MHJW.  

- Na een succesvolle eerste editie is het duidelijk dat De Koer erg geschikt is als opener van de 

festivalzomer. We ondersteunen hen de komende jaren om verder uit te groeien tot een vaste 

waarde. Ook in 2023 zal De Koer plaatsvinden op het Cultuurplein.  

- Parkpop zullen we vernieuwen, vergroenen en verbreden. We verduurzamen de 

infrastructuur en de productie tot een “low impact” parkfestival. Naast de klassieke 

donderdagavonden opteren we in juli en augustus ook voor een beperkt aantal 

weekendmomenten (zater-, zon- en feestdagen). In de programmatie geeft dit kansen voor 

meer diversiteit, een kinderprogrammatie en meer speelkansen voor Mechelse dj’s. Mondiale 

muziek zoals voorheen tijdens Ottertrotter wordt een gewoon deel van dit totaalprogramma 

in plaats van het te beschouwen als een genre voor een apart festival. Ook het drank- en 

eetaanbod wordt uitgebreid en gediversifieerd. 

- Maanrock zal voortaan 3 volwaardige dagen tellen. We continueren de programmatie op 

vrijdag op het Groot Podium. Zo gebruiken we de infrastructuur beter, proberen we inkomsten 

te verhogen en houden we een groeiend Maanrock ook aangenaam voor bezoekers. 

- Er is niet alleen muziek tijdens DZIVM en MHJW. Twee theaterfestivals krijgen een vaste plek 

in DZIVM (BROEK) en MHJW (Podvis). We ondersteunen hen de komende jaren om verder te 

groeien tot een vaste waarde. In het kader van Construct Europe telt BROEK in 2024 twee 

weekends. 

- De autovrije zondag geven we per jaar een duidelijke identiteit en insteek, ondersteund door 

het autovrije karakter. In 2023 is Dansstorm de invulling. In 2024 organiseren we dan het 

slotfeest van Construct Europe.



 

 

- Mechelen feest en viert graag met een boodschap. De voorbije jaren zijn er ook enkele 

“ideeënfestivals” ontstaan, die we een volwaardige plek willen geven in de vernieuwde 

kalender. Inhoud, feest en cultuur gaan in Mechelen immers samen.  

o M-FAIR bouwen we samen met het betrokken middenveld de komende jaren uit tot 

hét event inzake mondiaal en divers Mechelen. Inhoudelijke en speelse activiteiten 

zoals voorheen tijdens Ottertrotter maken er een ruimer evenement van. De timing 

blijft tijdens de Week van de Fair Trade (oktober). Een XL-editie vormt in 2024 het 

slotmoment van Construct Europe. 

o Van KNAL (i.s.m. Klimaan) maken we een vaste waarde. Naast energie en klimaat 

geven we voortaan ook mobiliteit een plek in het inhoudelijk programma.  

o Inzake samenleven is er Facts to Act van het Hannah Arendt Instituut. De XL-editie in 

2024 (19-21 april) wordt een belangrijk event in kader van Construct Europe. 

- Mechelen Beach kende in 2022 een nieuwe start, een vernieuwd concept op een nieuwe 

locatie. Dit werd gesmaakt door de Mechelaars. Sport, Jeugd en Mechelen Feest 

(evenementenloket) bundelen de krachten om dit concept een vaste plek te geven in De 

Zomer is van Mechelen. 

- Zwemmen in Open Water kende in 2022 een mooie eerste editie. Dit smaakt naar meer. 

Dienst Sport onderzoekt de continuering van dit concept met eventueel een samenwerking 

met Van der Valk om hier zo een zomerbar aan te koppelen. Zo worden de kracht gebundeld 

en bieden we ondersteuning aan deze ondernemer. 

 

Kalender 2023 

Kalender DZIVM 2023 

23 - 25/jun De Koer 

TBD Predikheerlijke Zomer 

29/jun - 17/aug Parkpop 

25 - 27/aug Maanrock 

17/sep Autovrije zondag/Dansstorm 

20/jul - 10/aug Mechelen Beach  

eind jun - begin sep Zwemmen in open water 

  

  

Kalender MHJW 2023 - 2024 

TBD Sintstad 

TBD Urban Trail 

15-16/dec Mechelen in Vuur en Vlam 

31/dec Oudjaar 

7/jan 
Nieuwjaarsreceptie 

Mechelaars 

5 – 7/jan (TBC) PodVis 

 

 


