Rondo(m) Roosendaal is een gezamenlijk project van het Roosendaals Symfonie Orkest en de Stichting ROOS.
 De programma’s op de locaties zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking
met CUMAWO, Stichting Het kasteel van Wouw, Stichting Dorpshuis Heerle,
Leon Vermunt, Stichting Oranjecomité Moerstraten, Stichting Sacra Musica.
 Muzikale medewerking is verleend door Malletkorps van Harmonie Oranje, Vocaal Ensemble Vivace, Pentábile Quintet, Koninklijk Erkende R.K. Harmonie St.
Caecilia, Delta Quintet, Sacra Musica en het Roosendaals Symfonie Orkest in
diverse samenstellingen.
 De cultuurestafette is artistiek opgeluisterd door Het Dansatelier Roosendaal,
kinderen van basisschool Heilig Hart olv Eva Luijkx, kinderen van basisschool
Theresia olv Tegest Pecht Guido, de beelden en kunstwerken van Leon Vermunt en Eva Luijkx en de foto-expositie van de fotografen Perry van Kempen
en Will Gorissen.
 De historische achtergronden van de locaties zijn belicht door de vertellers
René Hermans, Cees Luijsterburg, Corné Uijtdewilligen, Eric Dellevoet en Joss
Hopstaken en door de exposities van Het Kasteel in Markant en van de turfvaart door De Vrijheijt van Rosendale.
 Gedichten zijn voorgedragen door de dichters van AquaREdT Eric van Deelen,
Rob Mies, Cuny Suselbeek, René Spruijt en Dook en door Guido Rampaart en
Marion Naber.
 De beeldende kunstenaars Heleen Bastiaensen, Lies Bosters, Wieke van Dorsser, Fiore Henken, Angelique van den Hout, Clemens Lankreyer, Debby Malinka, Marion Naber, Lia Reijnders, Miep van Schaik en Vic Wendel hebben hun
impressies vastgelegd in schilderijen en andere kunstuitingen.

SLOTMANIFESTATIE
Rondo(m) Roosendaal
Cultuurestafette in de zes Roosendaalse kernen
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Aan deze slotmanifestatie werken mee:

Nispen
Kaarten voor de voorstelling à € 15,75 (inclusief garderobe en pauzeconsumptie)
zijn verkrijgbaar via schouwburg De Kring.
Meer informatie over de cultuurestafette kunt u vinden op www.roospodium.nl
en www.rso-wb.nl.
Van de cultuurestafette komt een box uit met een DVD, een CD van de nieuwe
composities en een boekje voor het bedrag van € 15,-. In de pauze en na de voorstelling kunt u hiervoor intekenen. U kunt deze box ook bestellen via e-mail bij
johan.henken@planet.nl.
Deze cultuurestafette is mede mogelijk gemaakt door de steun van:

Roosendaal

ROOSENDAAL
SCHOUWBURG DE KRING
CONCERT EN EXPOSITIE
zondag 21 september 2014

SLOTMANIFESTATIE IN SCHOUWBURG DE KRING ROOSENDAAL
Het kleurrijke palet van de culturele en historische rijkdom van onze gemeente
wordt hier in klank en beeld gebracht. De kracht van deze middag is gelegen in
de samenkomst van verschillende kunstdisciplines. Hierdoor wordt nogmaals
bewezen hoeveel talent de gemeente Roosendaal rijk is en dat kunst en cultuur
aan de basis liggen van onze samenleving.
Tijdens deze middag wordt getoond, dat kunst en cultuur op een symbolische
manier heel belangrijke waarden in onze samenleving vertegenwoordigen, namelijk die van diepe verbondenheid door gedeelde geschiedenis.
Tijdens de concerten zijn op locatie films gemaakt. Bij de slotmanifestatie zullen de nieuw gecomponeerde werken vergezeld worden van deze films. Zo
wordt recht gedaan aan de bijzonderheid en historische waarde van die plaats.
Iedere locatie staat namelijk symbool voor iets groters. De betekenis van de
historisch markante plekken in de zes kernen van de gemeente Roosendaal
heeft een reikwijdte die verder gaat dan alleen de plek zelf. De plaatsen zijn
ons gedeelde culturele erfgoed. Het zijn ónze verhalen. Verhalen en anekdotes
van boeren, burgers en buitenlui, van notabelen en edellieden, van overlevenden en gesneuvelden, verhalen in impressies, gemaakt door kunstenaars...
Het zijn díe verhalen die altijd verteld moeten blijven worden, want ze zijn
het bindmiddel in onze samenleving. Zij hebben Roosendaal als het ware geboetseerd tot hoe het nu is en de inwoners van die gemeente gemaakt tot wie
ze zijn.
Naast videokunst in de zaal zal er van een aantal kunstenaars in de schouwburg
een tentoonstelling zijn van schilderkunst, beeldende kunst en dichtkunst die
gemaakt, getoond of voorgedragen is tijdens de concerten op locatie.
Schilderen, beeldhouwen en dichten zijn kunstuitingen om de werkelijkheid
symbolisch weer te geven, beantwoordend aan de realiteit of met fantasie. Het
vastleggen van het tijdelijke voor de eeuwigheid ondersteunt bij de burgers de
herinnering aan lang vervlogen tijden en het prikkelt de toekomstige inwoners
van de gemeente Roosendaal om er eens bij stil te staan hoe het er vroeger in
hun woonplaats aan toe ging.
Welbeschouwd wordt de Slotmanifestatie dus een kunstzinnig rendez-vous van
instrumentale en vocale muziek, dans, poëzie, schilderkunst, beeldende kunst,
videokunst en performance kunst. Het multidisciplinaire karakter hiervan symboliseert natuurlijk de diversiteit in mensen uit Roosendaal, Nispen, Wouw,
Wouwse Plantage, Heerle en Moerstraten!
Maar laten we eerlijk zijn, eigenlijk staat deze veelkleurige ontmoeting natuurlijk voor het verlangen naar genegenheid en verbondenheid tussen alle mensen... een utopie of toekomstmuziek?

MARTYN SMITS
studeerde orgel, kerkmuziek en muziektheorie in Tilburg,
waar hij nu studieleider is van het Fontys Conservatorium.
Daarnaast is hij dirigent van het Roosendaals symfonie
Orkest en Sacra Musica.
Over muziek zegt hij het volgende:
Het veelkleurige palet van het muzikale landschap is iets wat me de laatste jaren
heel erg heeft geïnspireerd. Ik heb het geluk gehad om in heel veel verschillende
contexten met muziek en kunst bezig te zijn. Dat heeft ertoe geleid, dat ik mezelf op zeer veel verschillende gebieden heb kunnen bekwamen: in het uitvoeren
als organist of dirigent, in het onderwijs als docent of ontwikkelaar, als programmeur, organisator of ontwerper van traditionele en vernieuwende concerten en
performances, als lecturer voor diverse soorten publiek, als componist of arrangeur voor verschillende bezettingen.
PROGRAMMA 21 september
15.00 uur – Welkom
Moerstraten - Peripetie

Martyn Smits
RSO-nonet
kinderen van basisschool Theresia olv Tegest Pecht Guido
Heerle - The silent round
Henk Kox
RSO-octet en dansers van het Dansatelier
Wouwse Plantage - Een Magistrale Stralende Zon
Kees van den Berg
RSO-ensemble
PAUZE
Nispen - De Watermolenbeek
Roosendaal - Hier staat de tijd stil
Wouw - Into the Ground
Sluiting cultuurestafette

Michiel Ceulemans
RSO
Samuel de Vries
RSO en Sacra Musica
Loes Reiling
RSO en Malletkorps van Harmonie Oranje
Burgemeester J.M.L. Niederer

Elk muziekstuk wordt voorafgegaan door een gedicht van een dichter van AquaREdT dat geïnspireerd is op de uitvoering op locatie.
Stadsdichter Leo Lotterman sluit het muzikale deel af met een gedicht.
Tijdens de uitvoering van de composities worden films vertoond, die een impressie geven van de uitvoeringen op locatie.
Voor het concert, tijdens de pauze en na afloop kunt u de expositie bekijken van
de kunstwerken die tijdens de cultuurestafette zijn geproduceerd.

