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13.00-17.00 uur
Verhalenvangersfeest
Bibliotheek
(4-12 jaar) Bibliotheekvloer 1
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echt niet missen,
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14.00–14.15 uur Feestelijke Opening
door Wethouder Hans de Vroome

Talent volle
tjes
ja zzmuzikan nd
se
spelen brui
repertoire

OP EN ROND

het aardvarken

theater aan de rijn
BINNEN

Marjole
in de
de groe Groen leidt ju
kunsten pstentoonste llie rond in
llin
aa
De kijke rs: “Say no mo g van 7
r wordt
re
o
p de pro , TRUST”.
Kijken w
e
e we l g
oed en f gesteld.
eigenlijk
de werk wat is nou
elijkheid
?

14.00–14.20 uur
Jazzkids - Muziekmakerij
14.15-14.30 uur Dans van De Vloer

14.30-15.00 uur
De TOPklas dans van De Vloer - Hal Rozet
Dansen choreografieën van verschillende
choreografen van het afgelopen seizoen
15.00-15.20 uur Musicalvoorstelling:
“Jezelf wezen” - Bibliotheekvloer 1

15.30-16.00 uur
De Musical Highlights van De Vloer - Hal Rozet
Zij spelen, zingen en dansen verschillende nummers uit
de musicalvoorstelling “Ja, ik wil”
16.00-16.20 uur Theatervoorstelling: “Tot (nooit meer)
ziens” - Bibliotheekvloer 1 Gespeeld door de theatervoorstellingsgroep van De Vloer olv Floris Rijsdam

16.30-17.00 uur
Muziektheater voorstelling - Hal Rozet
Zij spelen en zingen verschillende nummers uit
de musicalvoorstelling “Lang geleden..”
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15.00-18.00 uur
Expositie Hilly Withaar D3rde Verdieping,
ruimte 3.09
Out of the Woods - Over het
bos als Bijbelse Woestijn

14.00-18.00 uur
Meet & Greet - D3rde Verdieping,
ruimte 3.09 Ontmoet een aantal docenten van de
D3rde Verdieping en woon korte presentaties bij

15.00–15.30 uur
Singer-songwriter
Laat je op het terras verrassen
door fijne muziek van een upcoming
singer-songwriter!
15.30-15.45 uur Intermezzo
Arnhems Meisje & gasten
14.00-18.00 uur
Expositie Bartokplein door de
jaren heen - Hal/trap Rozet
Het heden en verleden van
het Bartokplein in beeld gebracht

16.30-17.30 uur
De PuBi’s & Arnhems Meisje & gasten
De talentvolle jazzmuzikanten van de
PuBi’s spelen een bruisend repertoire.
Arnhems Meisje & gasten laten zich
inspireren door de muziek en vertonen
hun vertaling van de nummers.
Laat je meevoeren!

14.00-18.00 uur
Start inschrijving Rozetprijs 2018
voor amateurkunst - ToArt, verdieping 3

14.30-15.05 uur Pasaneas
Veelzijdige muziekstijlen met een
culturele tint en eigen sound

15.20-15.45 uur Pop/rockband
Unwind - Muziekmakerij
Fanatieke en energieke pop/rockband
uit Arnhem

16.00-16.30 uur
Urban Dance & Funk!
Duo “FunkyPersonality” Jinko Adams en
Genaro Blanck zorgen met hun groovy
moves voor een feestje!

14.30-14.50 uur
Rondleiding ”Say no more. TRUST”

14.00-18.00 uur
Bellenblaas BubbleDutch
Creëer zelf magische superbellen
die door de wind worden
meegevoerd

15.30-15.50 uur
Rondleiding ”Say no more. TRUST”

14.00-18.00 uur
Boekenmarkt & Boekenbus
50 meter 2e hands boeken!

16.30-16.50 uur
Rondleiding ”Say no more. TRUST”
16.45–17.15 uur
Klarendal Jazz Orkest + Dansen van
Versteegh Bigband speelt moderne
bebo-georiënteerde jazz en
aangrijpende ballads

17.30-18.00 uur
DJ EL Bachatero - Amante Latino
Latin vibes van Salsa tot en
met Merenque

17.00-17.45 uur
Open repetitie HEROES
Bij de open repetitie van HEROES krijg
je een voorproefje van deze bijzondere
voorstelling. Vraag daarna de hemd van
het lijf van choreograaf Igor Vrebac.

