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De feestelijke première van de korte film is op zondag 25 september
tijdens het Festival Roosendaal Danst! in de C-Cinema (tegenover Theater De Kring)
met aansluitend een swingende danssalon voor iedereen.

WAT GAAN WE DOEN?

We maken een korte dynamische film in het decor van Roosendaal.
We gaan dansend de stad door! In een uitgekiende choreografie
dansen, lopen, springen we met verschillende groepen senioren
door het Roosendaalse decor: door het groen, via straatjes, langs
karakteristieke herkenningspunten over pleinen en door parken.
Zo slingeren we door stad en omstreken. We vieren het leven als ‘t
ware met elkaar, middenin het actieve straatbeeld. De toer door de
stad begint en eindigt midden in ‘t centrum op het Tongerloplein.
Doet u mee aan deze vrije interpretatie van Zwaan-kleef-aan en de
Rattenvanger van Hamelen?
De feestelijke première van de korte film is op zondag 25 september
tijdens het Festival Roosendaal Danst! in de C-Cinema (tegenover
Theater De Kring) met aansluitend een swingende danssalon voor
iedereen. Zuid West TV maakt de making off.

DOET U MEE?

De dansers zijn Roosendaalse senioren. Ja ook ouderen uit die leuke
dorpen om ons heen.
Een groep mensen die geleefd heeft, weet hoe de hazen lopen en het
officieel wat rustiger aan mag doen. We stellen verschillende groepen
samen uit de mensen die zich aanmelden. Bent u niet meer zo vlot er
been, geen probleem, van harte welkom! Al lang niet meer gedanst,
niet erg, want dat leert u van ons. De enthousiaste Mirjam Visser
neemt u mee.
De wekelijkse repetities beginnen op maandag 2 mei. En zo gaan we
door op 9, 16, 23 en 30 mei. En dan door op 6, 13 en 20 juni.
Cineast Frans van Erkel maakt de film. De vijf opnamedagen zijn in de
laatste twee weken van juni met een kleine uitloop naar begin juli.
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De repetities zijn in de voormalige winkel van Medipoint, dat nu onderdeel is van
Thuiszorg West-Brabant, De Belder 2-4, Roosendaal. Een fantastische plek om met
elkaar dit feest voor te bereiden. We dansen op fraaie muziek, o.a. op muziek van de
lokale harmonie én een Roosendaals koor. Als u graag met uw vereniging waar u lid
van bent, mee wil doen, kan dat ook. Bel Adriënne Roks: o6 235 610 48.
Kosten deelname: € 25 voor het totale project.

Reactie van Anna

die u vorig jaar voorging in de voorstelling: Kom dans met mij de danzon.

Gouden Dans
Grote kans
Op spierpijn
In de kaken
Van het lachen
Vorig jaar heb ik meegedaan met Gouden Dans. En wat heb ik genoten!
Gelijk de eerste les was er al een supergezellige sfeer. Spierpijn in de kaken
van het lachen. De dansen waren leuk en vlot. De groep werd langzaam
maar zeker een groep vriendinnen. Het optreden was een succes.
Wat leuk om voor familie en bekenden op het podium je danskwaliteiten te
laten zien!

WIE GAAN DIT DOEN?

• Roosendaal Danst! organiseert jaarlijks meerdere dansprojecten met als hoogtepunt het 3-daags festival. Het accent ligt altijd op verbinding en vernieuwing.
• CultuurCompaan, het kunstencentrum van Roosendaal.
• Gouden Dans maakt danstheatervoorstellingen en korte films met senioren.
Ook als u wat minder vast ter been bent.

ZIN IN? WE ZIJN OP ZOEK NAAR U!

U kunt zich aanmelden voor de dansrepetities bij
Roosendaal Danst!, Adriënne Roks telefonisch: o6 235 610 48
en via e-mail: info@roosendaal-danst.nl

WWW.FACEBOOK.COM/GOUDENDANS
WWW.FACEBOOK.COM/ROOSENDAALDANST
WWW.FACEBOOK.COM/CULTUURCOMPAAN

WWW.GOUDENDANS.NL
WWW.ROOSENDAAL-DANST.NL
WWW.CULTUURCOMPAAN.NL

DIT PROJECT IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR
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