Ontmoetingen met kunst, historie en landschap
Kunstenaars te velde
In het kader van Schatten van Brabant organiseert TrajarT op zondag 17 juli 2011 een
kunstmanifestatie rond cultureel erfgoed in de Baronie ten zuiden van Breda.
Poosplaatsen, plekken om even stil te staan bij historie, natuur en poëzie, spelen daarbij
een rol. Kunstenaars lieten zich inspireren en brengen het landschap op bijzondere wijze
tot leven.
Fietstocht
Er is niet alleen een fietstocht te maken, maar ook een reis door de tijd.
Vrijwel alle poosplaatsen in de route hebben een relatie met het water. Water speelt een
belangrijke rol in de historie, omdat het levensvoorwaarde nummer een is.
De tocht voert langs een middeleeuws kerkje, een muzenprieel in een rozentuin, oude
hoeves, vennen en een paraboolduin uit de laatste ijstijd, een voormalig slagveld langs een
beek als grillige grens, een klooster aan de rivier en een orangerie nabij wijngaarden.

Programma zondag 17 juli 2011
12.30-14.30
12.30-14.30
12.30-17.00

Elk half uur voordracht van gedichten, omspeeld door klanken
van een van de oudste snaarinstrumenten, de oed.
Ledevaertkerk, Dorpsstraat 1 in Chaam.
Vertrek fietstocht, lengte (heen en terug samen) 17 km
Optredens langs de route.

In de Ledevaertkerk ontvangen de bezoekers een routekaart en een reisbeschrijving.
Deelname aan de route en het bijwonen van de optredens zijn gratis.
Op het marktplein schuin tegenover de kerk is parkeergelegenheid.
Informatie: www.trajart.nl

Dichters, muzikanten, beeldend kunstenaars en vertellers:
Pien Storm van Leeuwen
Monir Albaiyati
Riesjard Schropp
Sylvia Thijssen
Frans Rookmaaker
mick75
Jan van Bergeijk
Anne Pillen
Marijke Tops
Frans A Brocatus
Joop Biegelaar

leidt de route in en leest gedichten
musiceert op de oed
toont landschapsfoto’s van de omgeving
bouwt aan haar Muze-um
vertelt als rederijker de Ginderdoor-sage
performt een eigentijdse reus
vertolkt een strijder uit 1831
vertoont haar videoportret ‘Verstild Leven’
maakte de kloosterfilm ‘Pepermuntje’
leest gedichten
musiceert op luit en gitaar

De fietstocht begint en eindigt in Chaam. Deelname geschiedt op eigen risico.
De meeste plekken van de optredens zijn ook met de auto te bereiken.
Bij De Jong, achter het café ’t Chaamsche Wapen Dorpsstraat 44-46, kunnen desgewenst fietsen
worden gehuurd. Reserveren via 0161 496466.
Schatten van Brabant
Musea, monumenten, archieven en landschappen herbergen schatten uit het verleden. Met verrassende educatieve
en culturele activiteiten worden de schatten van Brabant in de spotlights gezet. Met de aansporing ‘Leg de link’
roept Schatten van Brabant iedereen op terug te kijken met een andere blik. Je hebt meer met je verleden dan je
denkt. Schatten van Brabant is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant.
www.schattenvanbrabant.nl

