Pas-de-Calais, tussen de Opaalkust en Arras:
10 zomerse belevenissen die je niet mag missen
1. Een openluchtconcert bijwonen in Arras, tijdens het
Main Square Festival
Het Main Square Festival is uitgegroeid tot een van de
grootste muziekfestivals ten noorden van Parijs. Elke
zomer lokken de grootste namen uit de internationale
pop-rock-electrowereld duizenden fans uit alle hoeken
van Europa naar de citadel van Arras, een ware
openluchtconcerthal. Op het programma: System Of A
Down, Radiohead, Major Lazer…
30 juni - 2 juli, kaartverkoop en complete programma op
www.mainsquarefestival.fr
2. Inkopen doen op het water in de Marais Audomarois
Tuinders en ambachtslieden uit de streek verkopen hun
beste producten op deze uitgebreide markt op het water
in het hart van de Marais Audomarois, 'Mens & Biosfeer'label van de UNESCO. Ontdek het Franse Giethoorn vanuit
een traditionele houten platbodem, de 'bacôve'.
5 juni, 14 juli, 15 augustus, 10 september bij de steiger van
Clairmarais. Tel.: +33 (0)3 21 39 15 15
3. Toeren door de Mijnstreek, UNESCO-werelderfgoed
Neem een duik in de Mijnstreek tijdens de feestelijkheden
in de eerste helft van juli. De Mijnstreek van NoordFrankrijk staat sinds 2012 op werelderfgoedlijst van de
UNESCO, een bekroning voor deze uitzonderlijke erfenis
van drie eeuwen mijnindustrie. Voor dit eerste lustrum
zetten de betrokken partners alles op alles om het
evenement groots te vieren.
30 juni - 16 juli, meer info: www.bassinminierenfete.fr

4. De creaties van Hubert de Givenchy bewonderen
Een blik achter de schermen van de Parijse haute couture uit de
jaren 50 tot 90. Hubert de Givenchy kleedde zijn leven lang de
elite van de wereld, zoals Jacqueline Kennedy en Audrey Hepburn.
Negentig werken, van zijn 'séparables' uit 1952 tot de luchtige
trouwjurken van het eind van zijn carrière, betuigen een
eerbetoon aan een van de grootste 20e-eeuwse modeontwerpers.
15 juni - 31 december, Mode- en Kantmuseum van Calais dagelijks (behalve dinsdag) 10-18 uur - voltarief € 7/kortingstarief
€5

5. Genieten van de klanken van Le Touquet tijdens de Miano
Folies
Piano met solist op een strand, in een casino of een manege.
Piano Folies geeft een nieuwe kijk op klassieke muziek. Een hele
week lang gaan de beroemdste pianisten ter wereld op
avonturierspad in de badplaats Le Touquet.
19-27 augustus, tel.: +33 (0)3 21 06 72 00 - lespianosfolies.com

6. Leren golfen op de stranden van de Opaalkust
Van 3 tot 6 augustus organiseert de golffederatie van de Pas-deCalais de actie 'Osez le golf' (vert. Durf te golfen): gratis
introductielessen op de stranden van de Opaalkust met als doel
deze sport toegankelijk te maken voor de jeugd.
3 augustus Le Touquet, 4 augustus Hardelot, 5 augustus
Wimereux en 6 augustus Calais, 10-17 uur.
7. Zeehonden spotten in de baai van de Authie
Vanaf de duinen op enkele meters van het strand van Bercksur-Mer is het uitzicht op de baai van de Authie, de kleine
uitgave van de baai van de Somme, fantastisch. De baai van de
Authie staat bekend om de zeehondenkolonie die al tientallen
jaren de baai bewoont. De vereniging Les Sentiers de la Baie
begeleidt je bij het ontdekken van deze zeedieren.
Les Sentiers de la Baie, tel.: +33 620 07 37 33
8. Een reis door de tijd maken tijdens het festival Béthune Rétro
Uniek festival over de jaren 50-60 in de regio Noord-Frankrijk, waar Rockabilly-fans elkaar
jaarlijks ontmoeten. Vintagemarkt, kapsalon, pin-ups, Cadillac-parade, expositie, optredens.
3 dagen lang leeft de stad in het Amerika van de rock 'n roll uit de jaren 60. Een absolute
aanrader!
25-27 augustus, www.bethuneretro.ville-bethune.fr
9. Alles geven tijdens de Trail van de Opaalkust
Deze puur natuur klassieker vanuit Wissant is een heus
avontuur. Een parcours vol obstakels die je dankzij de
adembenemende vergezichten kunt overmeesteren. De
trail van 2017 is pittig en veelbelovend: een uitdaging
van 86 kilometer in 2 dagen voor ultra-trailers.
9 en 10 september, info: +33 (0)3 21 87 48 71 www.trailcotedopale.com
10. Kennismaken met nordic walking in het natuurgebied
van de Twee Kapen (label Grand Site de France)
De rotswanden van de kapen Gris-Nez en Blanc-Nez zijn
musts als je op vakantie bent aan de Opaalkust. Ontdek de
kapen en het prachtige uitzicht eens op een sportieve manier
en loop mee in de door het natuurhuis van de Twee Kapen
georganiseerde nordic walking-tochten. Vertrek: elke
vrijdagmiddag om 2 uur, tarief € 4 (met eigen poles) of € 6
(met huurpoles).
Natuurhuis Maison du site des Deux-Caps, Audinghen.
Reserveren: +33 (0)3 21 21 62 22

