Persbericht De Rosbode

Donderdag 5 mei ‘Bevrijdingsplein’ in Rosmalen
Twee jaar op een rij heeft ook Rosmalen op een heel andere manier Bevrijdingsdag moeten
vieren. Maar gelukkig kan en mag het dit jaar weer en hebben de organisatoren de koppen
bij elkaar gestoken om een mooi programma neer te zetten. Het sfeervolle en gezellige
centrum van Rosmalen is er op drie locaties een mooi decor voor. Van 14.00 tot 22.00 uur is
er een bruisend programma waar iedereen gratis van kan genieten.
Op De Driesprong is er een middag- en avondprogramma. In verband met de wekelijkse
markt beginnen de optredens wat meer ingetogen en kleinschalig om vervolgens in de
avond alsnog lekker los te gaan. In willekeurige volgorde is er een voorstelling van Dans- &
balletstudio Geraldine, het Rodenborch-College, harmonieorkest van St. Cecilia, koor
Voluum en een discotheek.
Op de locatie Harry Coppensstraat treden bij Grand café Rosmaelen ’s-middags leerlingen
van het Rodenborch-College op. Enkele leerlingen laten zien en horen wat ze zoal in hun
mars hebben. En dát is veel, hoor. Echt de moeite waard om dat te horen en te zien.
Bij het pleintje aan de Dorpsstraat staat het opblaasbare podium bij De Kentering opgesteld.
Bij uitstek een prima gelegenheid om ’s-middags ook daar leerlingen van het RodenborchCollege te laten optreden afgewisseld. Aan het einde van de middag geven dansers van
Dans- & balletstudio Geraldine nog een voorstelling. Koor Voluum treedt op en de avond
wordt afgesloten met een spetterend optreden van de coverband Mevr. Van Heck.
‘Tam tam’ in het centrum
Naast de optredens op de verschillende locaties is er nog meer te beleven. Zo gaat aan het
begin van de avond percussieband Trovoada met hun aanstekelijke ritmische muziek voor de
nodige ‘tam tam’ zorgen in het centrum van Rosmalen. Stil blijven staan gaat niet lukken.
Dorpsstraat ‘verbindt’
Naast het gevarieerde aanbod op de locaties zijn er in de Dorpsstraat ‘s-middags enkele
stands waarbij de essentie van vrijheid nadrukkelijk aan de orde komt. Medewerking wordt
verleend door het Rodenborch-College, Gedachteniskapel ’t Vennehof en de
Heemkundekring.
Ros Radio verzorgt vanuit de Dorpsstraat enkele uitzendingen van het totale programma
gekoppeld aan enkele interviews.
Film ‘Oorlogsherinneringen’
De Heemkundekring Rosmalen staat garant voor het tonen van films met grote historische
waarde.
Zó ook de laatste nieuwe film-documentaire W.O. II met als titel ‘Oorlogsherinneringen’.
De Heemkundekring gaat deze film vertonen op 5 mei a.s.
Dat gebeurd zowel ’s middags als ’s avonds in de Blauwe Zaal van de Kentering.

In deze zaal is er ook een fototentoonstelling van memorabele momenten rondom de
bevrijding.

Toespraak van Tieme de Laat
Met het Bevrijdingsplein is er dit jaar ook nog iets speciaals aan de orde.
De negentienjarige Tieme de Laat uit Rosmalen gaat op alle drie de locaties een toespraak
houden. Op zich nog niet zo bijzonder, maar dat wordt het wel als hij dezelfde toespraak
houdt op de Dam in Amsterdam met de Nationale Herdenking op 4 mei. De NOS zendt de
Nationale Herdenking in De Nieuwe Kerk en op de Dam vanaf 18.45 uur live uit op NPO 1.
Tieme is een oud-leerling van het Rodenborch-College.
Presentatie
De presentatie van het Bevrijdingsplein is grotendeels in handen van Marc Vissers en René
van Gerven.
Bij de Kentering neemt ‘s avonds Ger Nijkamp het stokje over. Ook zorgt hij daar met een
discotheek voor aanstekelijke muziek.

Het Bevrijdingsplein is een coproductie van:
Gedachteniskapel ’t Vennehof
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Ros Radio
Dans & balletstudio Geraldine
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Muziekvereniging St. Cecilia
Horeca De Driesprong
Grandcafé Rosmaelen
De Kentering Party-Events-Food
Satisfaction Rosmalen
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