Jaarverslag 2018
In 2018 bestond Roosendaal 750 jaar. Geheel conform het gedachtengoed van wijlen Joost
van Roosmalen is dan ook als thema voor 2018 gekozen: ROOSENDAAL 750 JAAR.
Vanuit de overkoepelende Stichting Roosendaal 750 jaar zijn in totaal een zestal projecten
aangereikt welke wij als project voor 2018 hebben gehonoreerd met een geldelijke bijdrage.
Zomerfestival
Op zaterdag 22 september werd voor de eerste maal in Roosendaal een heus Zomerfestival
georganiseerd met muziek en diverse activiteiten op de Oude Markt en het Tongerloplein
met diverse podia in dit gebied. Elke locatie en elk podium kreeg een eigen thema afgestemd
op verschillende doelgroepen, waarbij vooral sprake was van een multicultureel festijn!
Diverse organisaties en verenigingen, hebben hieraan een muzikale bijdrage geleverd.
Openlucht Totaaltheater
Op woensdag 26 tot en met zaterdag 28 september werd de oude Markt omgetoverd in een
heus openluchttheater, waarin elke avond een bijzondere voorstelling te zien was met
muziek, dans, zang, beeld, toneel. Het publiek werd meegenomen in het DNA van
Roosendaal in een viertal thema’s: historie, natuur, economie en dynamiek. De muzikale
basis voor deze show werd gevormd door Muziekvereniging Roosendaal en verder werkten
diverse andere organisaties en spelers mee.
Boek Roosendaal 750 jaar
Ter gelegenheid van het feestjaar is er een rijk geïllustreerd boek over Roosendaal
verschenen. Diverse Roosendaalse schrijvers tekenden de geschiedenis van Roosendaal 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 heeft de Stichting opdracht verleend aan een tweetal kunstenaars om een kustwerk
te realiseren. Het bijzondere van het kunstwerk (dat uitgevoerd is in de vorm van een sok) is
dat alle inwoners een stukje van het kunstwerk mochten ontwerpen. En dat daarnaast in het
kunstwerk een aantal roestvrijstalen laden verwerkt zijn waarin een aantal spullen/artikelen
van deze tijd in zijn gedaan, met de bedoeling om over 50-100 jaar de laden te openen.
Sporen in Roosendaal
Dit betrof een educatief project, bedoeld voor de leerlingen van de basisscholen, ontwikkeld
door Cultuurcompaan. De leerlingen maakten middels dit project kennis met de historie van
Roosendaal in de verschillende wijken.
Nostalgische Voorjaarkermis

Op de Oude Markt, Bloemenmarkt en Tongerloplein waren zo’n 30 nostalgische
kermisattracties opgesteld met daarbij ook een nostalgische Spiegeltent.
Men ging jaren terug in de tijd en herleefde de kermis uit de jaren dat de kermis nog hét
hoogtepunt was van het jaar. Rondom de kermis waren een aantal (educatieve) activiteiten
georganiseerd, waaronder een tentoonstelling met maquettes van kermisattracties in
Parrotia.

