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Inleiding
Wat leuk dat jij tijdens Semana Santa in Malaga bent. 

Van zondag 14 t/m zondag 21 april vindt hier de Heilige Week 
plaats, de week voorafgaand aan Pasen. In deze gids vind je heel 
veel informatie, leuke weetjes, het officiële programma en nog 

veel meer. We wensen je alvast veel plezier!
Het Magnifiek Malaga team

Tips & legenda

6 Dit cijfer geeft bij elke Heilige dag 
aan hoeveel processies er gaan 
plaatsvinden.

Dit symbool (op elke pagina) brengt 
je weer heel gemakkelijk terug naar 
de inhoudsopgave.

Tussen de pagina’s door vind je han-
dige en leuke tips voor restaurantjes, 
winkeltjes etc.

Klikbare link. Let op, voor sommige 
links heb je internet nodig.

Let op...
  *  Wanneer je bij een processie aanwezig 
wil zijn, is het handig om geruime tijd van te 
voren er al te zijn. Het kan vaak erg druk zijn 

bij de processies
   

* Op enkele dagen zullen tijdens Semana 
Santa de winkels en/of supermarkten gesloten 

zijn
   

* Vanaf een balkon kun je deze processies 
pas écht goed bekijken. Je kunt voor een 
redelijke prijs een balkon huren voor een 

bepaalde tijd via my balcony.

http://www.mybalcony.com/en/home
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Je navigeert heel 

gemakkelijk door op een van 

onderstaande titels te klikken! 

Je gaat ook weer makkelijk 

terug door op het info icoontje 

te klikken.
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Paaslekkernijen
Bij Paaslekkernijen denken veel mensen aan een lekker Paasontbijt op 

Eerste en Tweede Paasdag. Een eitje, verse broodjes, zelfgemaakte crois-
santjes en natuurlijk versgeperste jus d’orange. In Spanje zijn er wat 

traditionele paaslekkernijen die jij zelf kan uitproberen!
Hoewel het voorafgaand aan Pasen vastentijd is, zijn 
er een hoop lekkernijen die in deze periode aange-
boden worden. De vastentijd eindigt met Pasen en 
de dagen ervoor worden de maaltijden beperkt. Op 
Goede Vrijdag mag er daarnaast ook geen vlees 
gegeten worden. Gerechten worden dan ook alleen 
bereid met groenten en vis, zowel thuis als in restau-
rants. Traditioneel gezien is het gebruikelijk in het chris-
telijk geloof om met Eerste Paasdag en Tweede Paas-
dag ‘Cordero pascual’ te eten, oftewel het Paaslam. 

Het Paaslam neemt een belangrijke, symbolische 
plaats in de Christelijke Paasviering, als Gods ver-
lossing door Jezus Christus. Tegenwoordig zijn onder 
andere de ‘Sopa de Ajo’ (een knoflook soepje) en 
‘Potaje de Vigilia’ (een stoofpot van kabeljauw, kikker-
erwten en spinazie) populaire gerechten met Semana 
Santa en Pasen in Spanje.

Zoetigheden
Spanjaarden zijn gek op zoetigheden! En niet al-
leen met feestdagen… Maar uiteraard is iedere 
gelegenheid een excuus om weer iets anders 
zoets te maken en te eten en Semana Santa is 
geen uitzondering!

• De ‘pestiño’ is een zoete lekkernij, bestaande 
uit een beslag dat wordt gebakken in olijfolie en 
vervolgens besprenkeld met honing of suiker. Deze 
lekkernij wordt voornamelijk in Andalusië gegeten. 

• Een typische traditionele (uit Andalusië) lekkernij 
voor met Semana Santa zijn de ‘Torrijas’. Dit zijn 
dikke sneetjes brood geweekt in melk en ei, ge-
bakken in olijfolie en geserveerd met suiker of ho-
ning (wat veel weg heeft van een wentelteefje).

Lekker...
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Lunes Santo – Heilige Maandag
De tweede dag van Semana Santa in Malaga is Lunes Santo 

(Heilige Maandag). Op deze dag voeren zes broederschappen processies 
uit. Het is een dag met veel contrast. Van alle dagen hebben de 

broederschappen op Lunes Santo het meest een individuele stijl.
MAANDAG 15 APRIL START TRIBUNA TORRE SUR CATEDRAL EIND
Crucifixión
Start: Parroquia del Buen Pastor

15:10 17:10 19:00 19:10 23:00

Pasión
Start: Iglesia de los Santos 
Mártires

17:10 17:45 19:35 19:45 22:45

Columna (Los Gitanos)
Start: Calle Frailes

16:15 18:30 20:20 - 23:15

Dolores del Puente
Start: Iglesia de Santo Domingo 
Guzmán

17:00 19:20 21:10 21:10 00:00

El Cautivo
Start: Barrera de la Trinidad

17:15 20:05 21:55 - 01:45

Estudiantes
Start: Calle Alcazabilla

17:15 21:15 23:05 - 00:15
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Uitleg processies & broederschappen
15:10 | Crucifixión | Het broederschap Crucifixión 
bestaat uit 800 broeders en 240 nazarenos. Ze heb-
ben twee tronos die tijdens de processie worden ge-
dragen. Een daarvan is Jezus aan het kruis en de an-
dere is Maria, die lijdt in eenzaamheid. De route loopt 
o.a. via Diego de Sieloé, Cárcer, Cister, Carrión en Los 
Nergros. Duur: 8u, 10min

17:10 | Pasión | Pasión is een groot broe-
derschap met zo’n 1.800 broeders. De route loopt 
o.a. via Santa Lucía, Atarazanas, San Agustín en Plaza 
de los Mártires. Duur: 5u, 35min

16:15 | Columna (Los Gitanos) | De processie 
van broederschap Columna gaat met typische ‘gita-
no’ (zigeuner)muziek door de straten van Málaga. Er 
worden twee tronos gedragen. Een van Jezus en een 
van Maria. De route loopt o.a. via Peña, Comedias,  
Torregorda en Cárcer. Duur: 7u 

María Santísima del Mayor Dolor van het broederschap Crucifixión



Op zoek naar nog meer bijzondere Spaanse bestemmingen?
Kijk dan op...

http://www.sprankelendspanje.nl
http://www.stralendsevilla.nl


Deze gids is met veel plezier en de grootste zorg 
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46004 Valencia
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www.magnifiekmalaga.nl
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