CONGRESNIEUWS 1
Met vreugde organiseert Rederijkerskamer Vreugdendal het
Internationale Rederijkerscongres in Breda op 9 en 10 juni 2012.
Zij doet dit als onderdeel van de vereniging “Jacob van Lennep”
en in nauwe samenwerking met
het “Verbond van de Kamers van Rhetorica Vlaanderen-Nederland vzw.”
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In deze eerste Nieuwsbrief bieden wij U wat meer informatie over de locaties
en de achtergronden en tenslotte natuurlijk een ruwe schets van het
programma.
Breda, een sprankelende,
gezellige Brabantse stad met
een sfeervol historisch
stadshart. Het rijke verleden
(Breda is Nassaustad bij
uitstek!) en het bruisende
heden gaan er naadloos in
elkaar over.
Stad die Rederijkers
herbergt sinds 1463.

Het Breda’s Museum heeft
tot eind 2012 een expositie
ingericht over wapenfeiten in
de 80-jarige oorlog.

Deelname aan het Congres en het Rederijkersjuweel
Congres
Binnenkort wordt met het verschijnen van de tweede nieuwsbrief de
voorinschrijving geopend voor deelname aan het congres.
Festival „Rederijkersjuweel‟ Reglement werd reeds toegestuurd.
Inmiddels is de inschrijving voor maximaal 8 deelnemers aan het festival
geopend. Let wel: Het inschrijven voor dit festival kan tot eind februari.
Het festival zal bij voorkeur met een gelijk aantal Vlaamse en Nederlandse
kamers gespeeld worden.
Voorlopig programma
Zaterdag 9 juni:

Het Kasteel, centrum van de Koninklijke
Militaire Academie
Op deze locatie vindt zowel de Academische
Zitting als het Festival „Rederijkersjuweel‟
plaats.
Geen verplaatsing dus op zondag 10 juni.
Voor meer informatie kan
contact opgenomen worden
met Frans Rookmaaker
+31 (0)76 5650227 of
Bauke van Halem
+31 (0)161 433818

Ontvangst in Hotel
Keyser
Museum bezoek
Breda‟s Museum
MOTI
Algemene
Ledenvergadering
Historische kilometer
Stadswandeling
Beiaardconcert met de
Torenblazers
Diner in Hotel Keyser
Concert in de Waalse
Kerk
Verbroedering op de
Grote Markt
Zondag 10 juni:

Waalse Kerk
Een intieme
concertlocatie
en één van de
oudste panden
van Breda.
Gelegen in de binnenstad vlak
achter de Grote Kerk en naast het
Begijnhof.

Meer informatie en achtergronden
in het volgende Congresnieuws!

Academische zitting
Installatie Vreugdendal
Investituur Prince
Lezing
Entertainment
Lunch
Rederijkersjuweel
Festival van de taal
Afsluiting

