DE ROOS 5 JAAR!
Een jubileumprogramma om naar uit te kijken. In 2015 was er voor het eerst
sprake van zoiets als de Roos van Culemborg. 2019 is het eerste (en wellicht
ook het laatste) jubileumjaar. Dat laten we niet lopen. Dus let op: uiterst
opmerkelijke onderdelen in het programma om dit feest te markeren.

JUNI FEESTMAAND
Zaterdag 8 juni 16.00 uur Grote of Barbarakerk

OPENING EXPOSITIE BOVEN DE KRONEN
Stel je voor, de hele bovenste helft van de Grote of Barbarakerk (‘Boven de Kronen’) als expositie ruimte.
Curator Harald Schole heeft nationale en internationale kunstenaars uitgenodigd grote en luchtige
kunstwerken, hangend aan de loopbrug van de middenbeuk en de steunbogen van de zijbeuk, te ontwerpen.
Ook twee Culemborgse kunstenaars, gespecialiseerd in hangkunstwerken, doen mee: Annelies van Sterkenburg
en Bart Ensing. De opening op de zaterdag wordt een spektakel: wind(geest) brengt de enorme luchthartige
kunstwerken boven je hoofd in beweging. Bezoekers nemen strandstoelen mee om die voor de duur van de
expositie uit te lenen. Alle dagen open tot het bladblazer-gala van 7 juli.

Zaterdag 6 april 17.30 – 24.00 uur theater De Fransche School

LIEFDESFILMMARATHON MET LEKKER ETEN
Een uitzinnig programmaonderdeel, nog nooit vertoond, in de Fransche School. Een liefdesverhaal verfilmd in
‘Before Sunrise’ (1994), ‘Before Sunset’ (2003) en ‘Before Midnight’. We volgen Celine (July Delpy) en Jesse
(Ethan Hawke) in verliefdheid, loslaten, hervinden en huwelijk(sproblemen) met steeds een kleine tien jaar
tussentijd. Kom in de flow van drie films: schitterend spel en slimme dialogen. Onderbroken door liefdevol eten
in drie gangen. Onmisbaar evenement voor paren om te zien hoe het was, hoe het is en vaak gaat en hoe het
wordt. Intelligent, licht gefilmd zodat je er toch vrolijk bij blijft. Spraakmakend evenement en dat voor 25 euro.

Zaterdag 15 juni 14.00 uur Grote of Barbara kerk

CAT- AND DOGWALK
Eindelijk de gelegenheid om met je hond, kat of ander huisbeest te paraderen. Trek een mooie jurk aan, zet die
hoed op die je anders niet durft te dragen, duik als man in dat prachtige pak dat maar steeds werkeloos in de
kast hangt, poets vooral je beest op en wandel het aangeklede rondje Barbarakerk. Fotografen wachten je op.
Mooie paradeermuziek. En heb je geen huisdier? Je mag ze van Staartje lenen, lease-honden om zo te zeggen.

Zaterdag 15 juni 18.00 uur Grote of Barbarakerk

FEESTDINER
Stel je voor: in die schitterende ambiance van de Barbarakerk eindeloze tafels waar honderd(en)
aandeelhouders met hun introducees zitten te eten: zeker drie gangen. Natuurlijk goede muziek en hier en
daar een gedicht, wellicht dansen. En dat allemaal voor een te verwaarlozen prijs of misschien bij voldoende
vertrouwen – het is niet helemaal uitgesloten - alleen de hoed!

Zondag 16 en zondag 23 juni 13.00 – 18.00 uur

MUZIEKWANDELINGEN IN DE BINNENSTAD
We keken onze ogen uit in het jaar van Culemborg700, zoveel mensen liepen bij Muziekmozaïek door de
binnenstad van Culemborg van kerk tot kerk om de half-uur-concerten bij te wonen. Alle genres zodat iedereen
aan z’n trekken kan komen. De opkomst tijdens het afsluitende concert van 16.00 – 17.00 uur in de Grote

Barbara was indrukwekkend. Dus dit jaar weer concertwandelingen. 16 juni komt het Wachtkamerorkest (groot
strijkensemble uit Leeuwarden), Collegium Utrecht (modern-klassiek), Onstuimig Schuim (Kennemerland,
volkse liederen), Sweet Hannah (Culemborg, pop/folk) en Dirtroadmusicband (Hilversum, americana). 23 juni:
o.a. Ad Parnassum (Tilburg, modern-klassiek), Wiriavier (Eindhoven, cellokwartet), Maat 41 (Gooi, van alles). En
tussendoor terrassen op en de horeca in. Dé dag om een familie-uitje of reünie te organiseren. Toegang gratis.

17 – 23 juni Twente

EXCLUSIEVE ZEVENDAAGSE ROOS-WANDELING DOOR TWENTE
Vliegschaamte overbodig. Aandeelhouder Cor Kuijvenhoven stippelde een prachtige zevendaagse
rondwandeling uit langs het Hilligenpad in Twente. Volledig verzorgd met prima hotels, ontbijt, lunchpakket en
diner. Bagagevervoer zodat je de redelijke dagafstand alleen met een klein rugzakje loopt. Een klein gezelschap
(6 tot 10 personen) en Roos-korting: 650 euro i.p.v. 675. Binnenkort op de site en in het Roos-nieuws.

Zondag 7 juli 13.00 tot 18.00 uur Grote of Barbarakerk

BLADBLAZER-GALA
Culemborg is de stad van bladblazers: Pieter Aafjes en Concordia blazen de sterren van de hemel. Ter ere van
Roos5 jaar treden ze beiden op: het Koninklijk Muziekcorps in een koffieconcert (13.00 uur) en de Koninklijke
Harmonie in een middagconcert (16.00 uur). Tussendoor (15.00 uur) de wereldpremière van een stuk voor
blazers en bladblazers (ja, echt, een aantal van die lawaai makende krengen) speciaal gecomponeerd voor de
gelegenheid door Alfons van der Mullen. Het wordt een onvergetelijk bladblazers-gala!

Zondag 8 september 13.00 – 17.00 uur Grote of Barbarakerk

STADSMAALTIJD VOOR DUIZEND GASTEN
Ooit nodigde Barbara haar hongerende bewakers uit voor een maaltijd in haar gevangenis, 1800 jaar later
nodigt de Roos 1000 gasten uit voor de stadsmaaltijd in de Grote Barbara. Nog steeds het zelfde menu:
heerlijke veldsoep, knapperig brood, fruit en dadels. Met muziek van koren en de oude instrumenten en
liederen van Altegaer. En inderdaad: je kunt zo binnenlopen. Met de bedelaar aan de deur bij het weggaan.

BARBARASTEUNFONDS
Allemaal mooie plannen met een geschat tekort van 10.000 euro. Over geld heeft de Roos zich nooit zorgen
gemaakt. We werken er zelf hard aan om steeds nieuwe bronnen aan te boren en bovendien schatten we de
aandeelhouders in van redelijk tot behoorlijk draagkrachtig. Die hebben vast verstand van geld en begrijpen
dat zo’n club één keer in de vijf jaar misschien wel een extra ondersteuning verdient. Stel, je bent vijf jaar
aandeelhouder en dat heeft je dus 5 euro per jaar gekost! Wij zien het zonnig in. Doe er wat aan. Ook ANBI!

NL88 Rabo 0307 9277 84 t.n.v. De Roos van Culemborg o.v.v. Roos5!
Gewoon aandeelhouder worden
Dat kan – als u dat nog niet bent – natuurlijk altijd: via de site, via hoogenkamp@ziggo.nl (naam,
adres en telefoonnummer) of direct via NL03INGB0001334201 t.n.v. Hoogenkamp o.v.v. naam, adres
en telefoonnummer. De formule is simpel: eenmaal 25 euro, eeuwig aandeelhouder

