Spoorsingel en
Provenierssingel Rotterdam

Zaterdag 27.09.2014
van 14.00 - 17.00 uur

Geniet van muzikale optredens, historische tram, rondleidingen, straattheater,
poppenkast, Oudhollandse kinderspelletjes, marktkramen met bric-à-brac...

Opening 14.00 uur
inloop 13.45 uur, locatie: feesttent
Spoorsingel hoek Provenierssingel, Rotterdam.

Met dank aan:

Het tot stand komen van het singelplan is gerealiseerd door de gemeente Rotterdam in samenwerking met het Hoogheemraadschap, de RET en bewoners.

Speciaal ter gelegenheid van het tot stand komen van het
Singelplan heeft singelbewoner Hans Rombouts het boekje
“Provenierssingel & Spoorsingel, groene oases in Rotterdam”
geschreven. Dit is verkrijgbaar bij de feesttent.

Programma
Kom met ons
de grondige renovatie
van de singels en opening van
Raamkunst 2014 vieren!
Zaterdag 27 september 2014,
van 14.00 - 17.00 uur
Locatie: Spoorsingel en
Provenierssingel Rotterdam.
Voor en door bewoners.

Raamkunst
Spoorsingel*
↓

Raamkunst
Provenierssingel*
↓

Spoorsingel, altijd
prachtig en verrassend

Provenierssingel,
altijd prachtig
en verrassend

& extra: Moois van
medewerkers
aan het Singelplan

Opening
14.00 uur, inloop 13.45 uur

Karel Breukhoven verricht de
opening van Raamkunst 2014.
Karel is oud-singelbewoner en
initiatiefnemer van de Vereniging
Bewoners Provenierssingel.
(VPB)

Beeldmateriaal van ruim een
eeuw Spoorsingel & extra:
medewerkers aan het Singelplan
tonen schatten uit hun eigen bezit.
‘Gastcurator’ van “Moois van
medewerkers aan het Singelplan”
is Anne Mollema, projectleider
van het Singelplan.

Beeldmateriaal van ruim
een eeuw Provenierssingel.
Het beeldmateriaal bevat oude
foto’s, tekeningen en bouwtekeningen en werd samengesteld in
samenwerking met Stadsarchief
Rotterdam.

Het thema: “Ruim een eeuw
Provenierssingel” is ook terug
te vinden in de feestactiviteiten:
de historische tram is voor deze
gelegenheid aanwezig op de
Provenierssingel en in de tram
kunt u luisteren naar verhalenverteller Esther de Jong. Ook zijn
er Oudhollandse kinderspelletjes
te spelen en kunt u op de foto met
personen in historisch kostuum.
↑
Verhalenverteller
Esther de Jong

↑
Poppentheater
Wim Noordegraaf

Straattheater
Les Professeurs
↓

Eigenwijze
Nederlandstalige muziek
BruusQ
↓

↑
Stadsdichter
Daniël Dee

Bekendmaking winnaars
tekenwedstrijd “Teken je eigen
huis” in de feesttent.
Bewoners van Provenierssingel
en Spoorsingel, jong & oud, met
en zonder talent, tekenen hun
huis of een detail ervan.

En natuurlijk muziek, o.a.
Jos Valster, Hans Tweedehands
draait plaatjes, straattheater
Les Professeurs, poppenkast
voor jong en oud van Wim Noordegraaf, stadsdichter Daniël Dee,
rondleidingen, marktkramen
met bric-à-brac.
Bij de horecakraam van
caffè Booon en restaurant
La Cazuela is heerlijk eten
en drinken te koop.

Afsluiting ca. 16.30 uur

De feestmiddag krijgt een fantastisch slot met het optreden van
BruusQ - eigenwijze Nederlandstalige muziek.

*Raamkunst Spoorsingel en Provenierssingel

is van 27 september tot 13 oktober te bezichtigen.

