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Inleiding
Het jaar 2018 zal een jaar worden van vele activiteiten in het kader van Roosendaal 750
jaar.
Onder regie van de Stichting Roosendaal 750 jaar wordt een aantal activiteiten
georganiseerd, die passen binnen de Missie en Visie van de Stichting (is als bijlage
bijgevoegd). Daarnaast worden in het feestprogramma de bestaande, grotere evenementen
opgenomen almede een aantal activiteiten, die niet direct een verband hebben met 750 jaar
Roosendaal, maar wel in 2018 georganiseerd worden en een extra cachet geven aan het
feestjaar.

Activiteiten
1. Activiteiten, die in samenwerking met of onder de regie van de Stichting
Roosendaal 750 jaar worden georganiseerd gedurende het gehele
feestjaar.

Activiteiten op een specifieke datum of data:
2 januari 2018
Nieuwjaarsreceptie
Het feestjaar wordt officieel geopend tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie, die plaatsvindt
in de Sint Jan. De muziek zal daarbij verzorgd worden door ‘Start Spreading The News’.
Januari, februari 2018
Carnaval
Het carnavalsfeest staat in het teken van Roosendaal 750 jaar, getuige ook het gekozen
motto: ‘Das m’n stadje’.
Het carnavalsfeest valt in 2018 van 9 tot en met 13 februari, maar voorafgaande aan dit
weekend worden diverse activiteiten georganiseerd, waaronder het ‘Priense Swaree’.
Speciaal vanwege het feestjaar wordt er een tentoonstelling georganiseerd in de Kring, die
op 11 januari officieel wordt geopend.
30 maart tot en met 4 april
Nostalgische Voorjaarkermis
Op de Oude Markt, Bloemenmarkt en Tongerloplein zullen zo’n 30 nostalgische
kermisattracties worden opgesteld met daarbij ook een nostalgische Spiegeltent.
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We gaan jaren terug in de tijd en herleven de kermis uit de jaren dat de kermis nog hét
hoogtepunt was van het jaar.
Bij een nostalgische kermis horen uiteraard ook nostalgische prijzen.
Rondom de kermis zal een aantal (educatieve) activiteiten worden georganiseerd,
waaronder een tentoonstelling met maquettes van kermisattracties in Parrotia.
Juni (datum nader te bepalen)
Leerlingenmuziekdag
Jongeren uit Roosendaal krijgen een podium op het Tongerloplein om hun muzikaal talent te
laten zien en te laten horen.
De opdracht is om op zoek te gaan naar één of twee muziekstukken uit de Roosendaalse
muziekhistorie en dit uit te voeren zoals de componist bedoeld heeft of een eigen
interpretatie ervan. Of componeer zelf een muziekstuk als ode aan het jarige Roosendaal.
Juni (datum naar te bepalen)
Spel zonder grenzen
Op het sportpark Vierhoeven gaan leerlingen uit het basisonderwijs de strijd met elkaar aan
in diverse sportieve onderdelen, maar ook een quiz behoort tot het programma.
Welke scholen gaan de strijd met elkaar aan om de sportiefste en slimste school van
Roosendaal te worden?!
21 tot en met 30 september

Feestweek
Het wordt een feestweek met diverse ingrediënten en waarbij vele Roosendaalse organisatie
en verenigingen betrokken gaan worden.
Vrijdag 21 september: Opening feestweek
De feestweek wordt op vrijdag 21 september geopend met een spectaculair optreden van de
Valley Sound Big Band, die zowel visueel als muzikaal het jarige Roosendaal in het zonnetje
zet.
Zaterdag 22 september: Zomerfestival
Op zaterdag 22 september voor de eerste maal in Roosendaal een heus Zomerfestival met
muziek en diverse activiteiten op de Oude Markt, het Tongerloplein en het Emile van
Loonpark. Elke locatie en podium krijgen een eigen thema afgestemd op verschillende
doelgroepen, waarbij sprake is van een multicultureel festijn!
Diverse organisaties en verenigingen, die hebben aangegeven een muzikale bijdrage aan
Roosendaal 750 te willen leveren zullen óf in het Zomerfestival óf in het Roosendaals
Treffen worden ingepast.
Zondag 23 september: Roosendaals Treffen
Op zondag 23 september vindt het Roosendaals Treffen plaats. Deze activiteit zou
normaliter in 2017 plaatsvinden, maar vanwege het feestjaar verplaatst naar 2018.
En maakt daarbij onderdeel uit van de feestweek. Het spreekt voor zich dat het een
bijzondere editie gaat worden!
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Zaterdag 22 en zondag 23 september: Kunsten onder 1 Dak
Op zaterdag 22 en 23 september vindt er in de Sint Jan een kunstexpositie plaats van
‘Kunsten onder 1 Dak’. Uiteraard is het thema van deze expositie Roosendaal 750 jaar.
Woensdag 26 tot en met zaterdag 28 september: Openlucht Totaaltheater
Op deze dagen wordt de oude Markt omgetoverd in een heus openluchttheater, waarin elke
avond een bijzondere voorstelling te zien zal zijn met muziek, dans, zang, beeld, toneel.
U wordt meegenomen in het DNA van Roosendaal in een viertal thema’s: historie, natuur,
economie en dynamiek. De muzikale basis voor deze show wordt gevormd door
Muziekvereniging Roosendaal en verder werken onder andere mee Roosendaalse culturele
pareltjes zoals Corné van Sprundel, Martine van de Kar, Rob van de Geijn en Paul
Rampaart.
Composities zijn aan de hand van Co Vergouwen en de arrangementen worden verzorgd
door Bart van Gorp.
U zult oren en ogen tekort komen tijdens deze voorstelling
Zondag 30 september: Stadsontbijt
Wat is er mooier dan gezamenlijk op zondagmorgen het ontbijt te nuttigen tijdens een
Stadsontbijt in de binnenstad van Roosendaal. Word het 750 meter aan ontbijttafels of word
het een ontbijt van 750 personen? En waar gaat het plaatsvinden? De tijd zal het leren!
Zondag 30 september: afsluiting feestweek met onder meer Roosendaal Danst
Uiteraard wordt de feestweek feestelijk en spectaculair afgesloten met onder meer een
aantal voorstellingen in het kader van Roosendaal Danst, dat plaats vindt van 24 tot en met
30 september.
Zonder meer zal het een apotheose worden, waarover men nog lang na zal praten, zoals dat
overigens over de gehele week het geval zal zijn
5 november
Officiële verjaardag van Roosendaal: toneelvoorstelling Roosendaals Toneel
Op deze dag viert Roosendaal echt zijn verjaardag. En wie jarig is geeft een feestje
nietwaar? En krijgt uiteraard een cadeautje.
Het Roosendaals Toneel, dat in 2018 zelf jarig is en maar liefst 100 jaar wordt gaat dat
cadeautje verzorgen met een mooi toneelvoorstelling, die uiteraard hoe kan het ook anders
vooral Roosendaals zal zijn
13, 14 en 15 december
Muzikale afsluiting feestjaar
Uiteraard wordt het feestjaar op bijzondere wijze afgesloten! Een muzikale show in de grote
zaal van schouwburg De Kring, met een terugblik op het feestjaar.
Een echt ‘Roosendaals Metropoolorkest’ zal de muziek verzorgen en nogmaals zal getoond
worden hoe rijk Roosendaal aan talent is op allerlei gebied en hoeveel de stad eigenlijk te
bieden heeft. Een stad om terecht heel trots op te zijn!

Overige activiteiten, die een langere periode beslaan of waarvan
data nog niet bekend zijn.
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Boek Roosendaal 750 jaar
Ter gelegenheid van het feestjaar verschijnt er een rijk geïllustreerd boek over Roosendaal.
Diverse Roosendaalse schrijvers tekenen de geschiedenis van onze mooie stad op. Een
boek dat alle ooit over Roosendaal geschreven boeken bij elkaar brengt in één boek, dat
een must is voor iedere echte Roosendaler of iedereen die zich inmiddels een echte
Roosendaler voelt, ongeacht waar zijn of haar wieg heeft gestaan.
Kunstwerk
Om ook na het feestjaar 2018 nog iets tastbaars te hebben, dat herinnert aan Roosendaal
750 jaar is de Stichting in overleg met een tweetal kunstenaars, die een voorstel voor een
kunstwerk hebben ingediend.
Voetbaltoernooi Roosendaal 750 jaar
Alle voetbalverenigingen uit Roosendaal gaan de strijd met elkaar aan om de ‘Roosendaal
750 jaar’-bokaal.
Schilder project Peet Quintus
Altijd al willen schilderen?. In het feestjaar krijgt u daar alle gelegenheid voor. De
Roosendaalse kunstenares Peet Quintus nodigt alle inwoners van Roosendaal uit om een
schilderijtje te maken over Roosendaal. Want dat is wel de voorwaarde.
Er is ruimte voor, hoe kan het anders, 750 personen om zijn of haar creativiteit op het
schilderdoek bot te vieren.
En het mooie is dat deze schilderijtjes tezamen één groot kunstwerk gaan vormen dat een
mooie plaats gaat krijgen in winkelcentrum De Roselaar.
Poëzie-route
De huidige stadsdichter Eric van Deelen roept ieder inwoner van Roosendaal op om een
mooi gedicht over een specifieke plaats in Roosendaal te schrijven.
Al die gedichten tezamen moeten een poëzieroute gaan vormen, waarbij middels een app u
het gedicht kunt lezen bij een specifieke gemarkeerde plaats.
Extra concerten beiaardier
Uiteraard is het carillon van de Sint Jan onlosmakelijk verbonden met het vieren van een
feest. Naast de gebruikelijke concerten krijgt de beiaardier van Roosendaal Toni Raats de
gelegenheid om een aantal extra bijzondere concerten te organiseren en zal het carillon bij
diverse geplande activiteiten betrokken worden.
Ideeën Michiel van der Snoek
Deze jonge inwoner van Roosendaal gaat een aantal kaarten ontwikkelen van plaatsen in
Roosendaal met daarop de vroegere en de huidige situatie. Daarnaast wordt door hem een
‘polaroid’ route ontwikkelen.
Sporen in Roosendaal
Dit betreft een educatief project, bedoeld voor de leerlingen van de basisscholen, ontwikkeld
door Cultuurcompaan. De leerlingen maken met dit project kennis met de historie van
Roosendaal in de verschillende wijken.
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Tentoonstelling Sporen in Roosendaal
Door het Tongerlohuys wordt van 11 juni tot en met 8 november een tentoonstelling
georganiseerd met eveneens de titel ‘Sporen in Roosendaal’. Deze tentoonstelling vindt niet
alleen plaats in het museum, maar het is ook de bedoeling om in een aantal wijken een
gedeelte van deze tentoonstelling te plaatsen.
De tentoonstelling is nauw verbonden met het educatieve project Sporen in Roosendaal
voor de leerlingen van de basisschool.
Concert aan de Vliet
Door IQ-Aarmoeinieke is het idee geopperd om een concert aan de Vliet te organiseren.
Deze plannen worden momenteel verder uitgewerkt.
Roosendaals Biertje Roosendaal 750
Door het Roosendaalse Biergilde is een plan ontwikkeld om in het feestjaar een speciaal
750 jaar Roosendaal biertje uit te brengen. Daartoe zijn amateur-brouwers opgeroepen om
met hun eigen bier hiervoor in aanmerking te komen. De reacties waren zeer positief.
Nog dit jaar zal middels een proeverij bekend worden welke brouwer gaat winnen en het
Roosendaal 750 jaar bier mag gaan produceren..
Fietsroutes Wielerzomer
Door het comité Wielerzomer zal in nauwe samenwerking met de VVV een 10-tal
(recreatieve) fietsroutes van 75 km worden ontwikkeld, die ook in gedeeltes gereden kunnen
worden door het creëren van zogenaamde kortsluitroutes. De routes worden samengesteld
op basis van bestaande routes of routes van andere organisaties. Tevens wordt aansluiting
gezocht met bestaande fietsknooppuntensysteem.
Er wordt aansluiting gezocht met de horeca en ondernemers aan de routes bijvoorbeeld met
acties en aanbiedingen.
Per route worden bij horecabedrijven en winkels stempelpunten ingericht. Bij een volle kaart
ontvangen de fietsers bij de VVV een blijvende herinnering.

2. Activiteiten, die niet in samenwerking met of onder de regie van de
Stichting Roosendaal 750 jaar worden georganiseerd, maar wel in 2018
worden georganiseerd en een extra cachet geven aan het feestjaar
23 tot en met 25 februari
Letse cultuurdagen
In dit weekend vinden de Letse Cultuurdagen plaats. Deze worden gehouden van 23 tot en
met 25 februari met onder andere voorstellingen in schouwburg De Kring. Roosendaal
maakt kennis met de Letse zang- en danscultuur, die qua niveau tot de beste ter wereld
behoort! De inwoners worden middels workshops betrokken bij dit mooie evenement.

3. Bestaande, grotere evenementen, die een plaats krijgen in de
feestkalender Roosendaal 750 jaar 2018
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Voor de organisaties van de grotere evenementen, is in december vorig jaar een
informatieavond gehouden.
Deze organisaties hebben aangegeven dat zij gaan bekijken of ze in het kader van het
feestjaar iets extra gaan organiseren.
Voor speciale activiteiten, die passen binnen de Missie en Visie van de Stichting, is
vooralsnog een budget gereserveerd. Op dit moment heeft nog geen enkele organisatie een
plan daartoe ingediend.
De evenementen zullen voor zover bij de Stichting bekend wel opgenomen worden in de
feestkalender, omdat zij het feestjaar extra cachet (kunnen) geven en als zodanig mee
kunnen liften in de marketing en communicatie rondom het feestjaar.

Merchandising/aankleding stad
In het feestjaar moet fysiek op diverse wijze zichtbaar zijn dat Roosendaal 750 jaar bestaat.
Daarbij wordt onder meer aangesloten op al bestaande uitingen, zoals de kerstverlichting en
de banieren.
Aan de kerstversiering worden de cijfers ‘750’ bevestigd en voor het feestjaar worden
speciale banieren ontworpen, die het gehele jaar komen te hangen.
Verder wordt gedacht aan raamstickers bij de horeca en winkels en spandoeken voor
bepaalde onderdelen van het feestjaar.

Communicatie
Er is een communicatieplan en communicatieplanning opgesteld, waarin aangegeven wordt
op welke wijze uiting gegeven wordt aan het feestjaar.
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