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Informatie over de organisatie:  
Het West Brabants Cultuuroverleg (WBC) is een overleg waar alle ambtenaren cultuur uit de negentien bij de RWB 
aangesloten gemeentes aan deelnemen.  Het WBC ondersteunt de bestuurlijke kerngroep cultuur van de RWB. 
Deze kerngroep bestaat uit de portefeuillehouders cultuur van Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom, Zundert en 
Oosterhout. Voorzitter is Burgemeester Han Polman, bestuurlijk trekker cultuur van de RWB. De RWB heeft 
deelname aan 2018Brabant als speerpunt benoemd.  
 
Het proces tot nu.  
Na de presentatie van de artistieke visie op 2018 Brabant op 16 mei 2011 heeft het WBC via de gemeentes alle 
organisaties uit de regio opgeroepen ideeën aan te dragen voor 2018 Brabant. Deze oproep werd begeleid door een 
Inspirationpaper, dat na een brainstorm binnen het WBC over de kwaliteiten van de regio tot stand is gekomen.  
 
Op 8 september is de oogst verzameld. Ideeën en plannen van organisaties zijn op elkaar gelegd en, waar mogelijk, 
samengevoegd. Verder is bekeken hoe en of ze in een Brabant brede context  geplaatst konden worden.  
Op 12 september is de opbrengst naast de opbrengst van de Kunstbalie gelegd en is bekeken welke concepten 
elkaar versterken en aanvullen. 
 
Daarna hebben we ons verplaatst in de bezoekers van 2018Brabant: de bewoners van Europa. Waarom zou ik als 
Italiaan of Fransman in 2018 Brabant willen bezoeken? Hoe zorgen we ervoor dat bezoekers uit Europa en 
daarbuiten in 2018 Brabant overspoelen, omdat Brabant in 2018  "the place to be" is en wat moeten we daarvoor 
doen. Wij zijn van mening dat dit meer dan mogelijk is. Niet door te vertrekken vanuit ons eigen belang, maar vanuit 
het belang van Brabant en de vraag naar beleving van de bezoekers die we in 2018 graag willen verwelkomen. 
Geen feest voor alleen Brabant, maar een feest voor Europa, waar Brabant de "Kunst van Samenleven" met Europa 
deelt. Daarvoor moet je over je eigen grenzen heen kunnen springen en dat hebben we gedaan. 
Door provinciale, nationale en internationale verbindingen kan een lading kan ontstaan, die een kunst en 
cultuurschok veroorzaakt, die nog lang zal nadenderen in Europa.  
 
Het resultaat is verwoord in dit "Voorbidboek"  
 
Het RWB Voorbidboek.  
Met plezier bieden we bij deze een verzameling ideeën en ingrediënten in projectvorm met een enorme ambitie aan. 
We zijn ons er van bewust dat  er het nodige verzet moet worden om ze te realiseren.  
Maar samen moet dat kunnen. Er zijn vier projecten die potentie hebben Brabant Europees en wellicht mondiaal op 
de kaart te zetten: Het Diner de Brabant 2018, de Brabantopera. the Brabant-sample en Optochten in Brabant.  
Van drie projecten schatten we in dat ze i.s.m heel Brabant een nationale/ euregionale betekenis kunnen krijgen: 
Vooral Het Rijke Roomsche Leven, maar ook Filmblik op het spoor en Suiker: de zoetmaker van West Brabant.  
 
De Zuider Waterlinie waar de West Brabantse Waterlinie onderdeel van uit maakt is een monumentaal decor dat zich 
leent voor tal van manifestaties. We bevelen het van harte aan. Het project "2018: De opmaat voor de Floriade 2022" 
krijgt pas realiteitswaarde als West Brabant de nominatie binnensleept.  Het project: De Brabantcontainer is een 
marketingtool.  
 
Contactpersoon 
Met betrekking tot de nu ingediende projecten is afgesproken dat de voorzitter van het WBC in dit stadium van het 
proces contactpersoon is voor alle organisaties, die in de verschillende projecten kunnen participeren. 



Het “Diner de Brabant” Een culinaire estafette.  
 
De indieners en contactpersoon 
West Brabants Cultuuroverleg (WBC) van de Regio West Brabant 
G. Jorritsma, voorzitter WBC 
P/A Postbus 35 
4600 AA  Bergen op Zoom 
Telefoonnummer: 0164-277358 
Email: G. Jorritsma@bergenopzoom.nl 
 
Wat gaat er in 2018 in Brabant plaats vinden 
Tijdstip van handeling: een weekend in juni 2018.   
De beste twee- en driesterrenkoks uit Europa, Azië, Amerika, Afrika en Australië worden uitgedaagd de strijd met 
elkaar aan te binden in een majestueuze kookwedstrijd. Waarmee? Met de specifieke streekproducten uit Brabant. 
Denk aan de voortreffelijke 3 A's: asperges, aardbeien en ansjovis van de Brabantse Wal, varkensvlees uit Best, 
biologisch geteelde appels uit Bokhoven, of vis van palingrokerij ’t Tonnetje uit Wijk en Aalburg, Chaams hoen, kaas 
uit Molenschot en niet te vergeten de aardappel, die in het kader van het thema van Gogh, sowieso een plaats 
moeten krijgen. En dit is nog maar een kleine greep!  
Vertrekkend vanuit het culinaire idioom van het land waarvan de meester-koks vandaan komen, krijgen ze de 
gelegenheid ingenieuze recepten te maken en een aantal voortreffelijke 7 gangen diners te bereiden. De jury wordt 
gevormd door de Engelse en Australische culinaire experts, die mee werken aan de programma's Masterchef en 
Australian Masterchef. Niet alleen de Brabantse bevolking, maar fijnproevers uit de hele wereld worden uitgenodigd 
om aan te schuiven bij het 2018Brabant Diner.  
De winnaar mag zich "Chef d’ Europe" noemen.  Plaatsen van ontvangst: de prachtige kastelen en landhuizen die 
Brabant rijk is. Op vrijdagavond: diner in Breda bijvoorbeeld op Kasteel Bouvigne. Op zaterdagavond genieten van 
een diner met de drie A's op landgoed de Mattenburgh op de Brabantse Wal. Op zondag een  Brabantse koffietafel 
in de regio Tilburg en als klap op de vuurpijl: zondagavond een afsluitend diner in de regio ‘s Hertogenbosch, waar 
ook de prijswinnaar bekend wordt gemaakt. Buiten de culinaire hoogtepunten van dit Brabant Diner weekend, 
worden op zaterdag en zondag proeverijen georganiseerd, waar de eigen koks uit de regio olv de meester-koks in 
masterclasses prachtige hapjes bereiden in paviljoens die rond de locaties worden opgetrokken. Ruim gelegenheid 
om de innerlijke mens te versterken in de aanloop naar de diners van zaterdag en zondag.  
 
De diners zijn exclusief met een beperkt aantal couverts. De proeverijen zijn vrij toegankelijk met bijvoorbeeld een 
passe-partout voor het hele weekend. 
Vormgevers en kunstenaars worden betrokken om speciaal passend servies bij de recepten te ontwerpen. Muziek 
wordt verzorgd door de beste ensembles die Brabant rijk is.  
Per regio worden typische streekeigen culturele kwaliteiten gepresenteerd. Er culturele programma's, en 
ondersteunende evenementen, die gelegenheid geven kennis te maken met de cultuurhistorie, de kunst en de 
cultuur en de pracht van de regio.  
 
Het Diner de Brabant2018; een culinaire culturele estafette; een Worldevent, waar je je vingers bij af kunt likken.  
En....  een cultureel/culinair evenement dat een traditie kan worden voor elke volgende Europese Hoofdstad. 
 
Bij welk thema past dit project (wij maken de stad, wij verbinden de mensen, wij ontdekken de toekomst)  
Het project sluit voornamelijk aan bij thema’s ‘wij verbinden de mensen’ en ‘wij ontdekken de toekomst’.  
 
Waarom past dit project bij dit thema 
Wij verbinden de mensen: Dit is een evenement bij uitstek dat mensen verbindt. Het te verwachten bezoek uit 
Europa en wellicht daarbuiten viert samen met de eigen Brabantse bevolking dit culinaire culturele feest.  
Wij ontdekken de toekomst: De toekomst wordt ontdekt doordat de internationale keuken een volstrekt eigen twist 
geeft aan ingrediënten die normaliter "traditioneel" bereid worden. De vraag “wat is er mogelijk met onze 
streekproducten” zal worden beantwoord.  
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Waarom past het project bij Brabant 
Brabant is een provincie van gezelligheid, gastvrijheid, feestvieren en samen lekker eten;  
Het project maakt gebruik van de eigen Brabantse streekproducten; 
Het project laat het internationale publiek in de ondersteunende programma's kennis maken met de eigen Brabantse 
kwaliteiten op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed.  
 
Welke niet eerder gerealiseerde bijzondere verbindingen worden door dit project gerealiseerd 
Het is nog nooit vertoond, dat er op zo'n grote schaal Brabantse streekproducten ingrediënt zijn voor gerechten van 
het brede internationale scala aan "keukens" die de wereld rijk is en die dan in Brabant neergestreken is. Van 
Asperges op z'n Thais, Worstenbrood op Mexicaanse wijze, Paling gerookt op Schotse whisky, etc. Een meltingpot 
van culturen, niet alleen culinair, maar ook door een ontmoeting met de vele nationaliteiten, die het evenement 
bezoeken.  
 
Wat is de Europese component van dit project 
Je kunt beter zeggen: Wat is de mondiale component van dit project?  
 
Op welke manier betrekt het project Brabantse en Europese burgers 
De namen van de beste topkoks van de wereld zullen een aantrekkende werking hebben op de fijnproevers uit heel 
Europa. Wellicht is het mogelijk dat de BBC of Network 10 een deel van hun Masterchefprogramma in Brabant willen 
opnemen. Wanneer de culinaire mondiale top al in Brabant is, moet dit voor hen zeer aantrekkelijk zijn. Daarnaast 
kennen de Brabanders hun eigen streekproducten als geen ander. Dit project nodigt hen van harte uit op een heel 
andere wijze te proeven van het lekkers dat hun regio biedt. Daarnaast daagt de estafette zowel de Brabanders, als 
de Europese burgers gedurende het hele weekend door Brabant te reizen tijdens deze culinaire culturele 
ontdekkingstocht en "bij elkaar te komen buurten". Een weekendje Brabant dat zijn weerga niet kent.  
 
Welke stappen zijn nodig ter voorbereiding op 2018 
Vervaardiging productieboek waar alle hoofd- en nevenevenementen en wat daar voor nodig is in een tijdsplanning 
uitgewerkt worden.  
 
Wat blijft er over na 2018 
Brabant staat culinair op de kaart met een vernieuwd culinair idioom, dat naar verwachting het aanbod en de 
prestaties van de kwaliteitsrestaurants in Brabant een geweldige impuls gegeven heeft. Nieuwe kaarten, nieuwe 
combinaties, waar de fijnproevers tot in lengte van jaren van kunnen blijven genieten. Wellicht neemt de export van 
streekproducten toe.  
 
Wat zijn de mogelijke/nodige/ gewenste partners 
Nader uit te werken, maar denk aan:  
Brancheorganisaties op het gebied van streekproducten 
Culinaire organisaties als bijvoorbeeld de Michelingids 
Horeca Nederland 
Land en tuinbouworganisaties 
Netwerkorganisaties die ingang hebben in de wereld van de culinaire programma's Masterchef en Masterchef 
Australië 
SBS, RTL 7, BBC Network 10 etc. 
Brabantse organisaties, die al culinaire evenementen organiseren (bijv. Proefmei)  
etc. 
 
Wat is de globale kosteninschatting (voorbereiding en uitvoering in 2018) 
Nader te bepalen  
 
Bestaande West Brabantse evenementen, die aan de basis van dit idee liggen: 
Proefmei, Culinair Roosendaal, Smaakvol Breda, Smaak Oosterhout, Lekker Etten-Leur en alle andere culinaire 
evenementen en proeverijen uit de regio.  
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De Brabantopera 
Een massaal reizend openluchtspektakel in 4 aktes  
 
De indieners en contactpersoon 
West Brabants Cultuuroverleg (WBC) van de Regio West Brabant 
G. Jorritsma, voorzitter WBC 
P/A Postbus 35 
4600 AA  Bergen op Zoom 
Telefoonnummer: 0164-277358 
Email: G. Jorritsma@bergenopzoom.nl 
 
Wat gaat er in 2018 in Brabant plaats vinden 
Een coproductie van het Brabants Orkest en het Concertgebouworkest: een dubbel operaorkest dat met de beste 
professionele solozangers die Brabant groot gebracht heeft in 2018 een openlucht-muziekspektakel in bijvoorbeeld 4 
aktes opvoert.  
De  aktes worden in 2018 verspreid over het jaar en verspreid over heel Brabant opgevoerd. De opera vertelt het 
verhaal van Brabant: haar geschiedenis, haar heden en haar toekomst. De publiekscapaciteit van de spellocatie is 
4000 zitplaatsen en 6000 staanplaatsen. Per locatie wordt de akte drie maal uitgevoerd. De NOS verzorgt de 
registratie en zendt uit, mogelijk in een Eurovisie-setting.  
 
In Bergen op Zoom vindt de akte plaats over de tachtigjarige oorlog. De belegering door  Spinola in de context van 
het politieke conflict tussen Spanje en Holland wordt hier verbeeld. Desgewenst kunnen de bijzondere verhalen die 
dit vreselijke tijdperk hebben voortgebracht een plaats kunnen krijgen, zoals de Beeldenstorm, het turfschip en de 
moord op Willem van Oranje. De enscenering krijgt een ongelooflijke lading doordat de Borgerijen, die normaal 
meewerken aan de vestingstedendagen in volle bezetting en volledig bewapend onderdeel uitmaken van de cast.  
 
In de regio Breda wordt het verhaal van Vincent van Gogh verteld, wellicht in de context van de industriële revolutie 
die ook zijn specifieke sporen in Brabant heeft achtergelaten in contrast met het leven op het platte land. De 
enscenering wordt hier gekenmerkt door het schrille contrast van mechanische bewegingen (textielindustrie, 
stoomgemalen, gieterijen, drukkerijen, etc.)  enerzijds en impressionisme met al haar verschijningsvormen (met van 
Gogh als verbindend thema) anderzijds. 
In Alphen Chaam is al een idee om het landschap als inspiratie en podium te gebruiken. Een decor dat zich leent 
voor de akte van deze opera. In Alphen Chaam en Bergen op Zoom zit sowieso expertise met dit soort 
massaspektakel, die vraagt om ingezet te worden. , 
 
Het havengebied van Moerdijk is het rauwe industriële decor waartegen de combinatie kunst en industrie, vervoer en 
water als spektakelstuk samen kan komen. Verbeeld door spectaculaire constructies met vuur en stoom en waarin 
het orkest en zangers ondersteund worden door percussie en cross-overs naar de wereld van urban culture. In de 
containerhavens worden tribunes geplaatst, op de kade wordt gewerkt met kranen, auto’s en treinrails, maar ook 
acrobatiek.   
 
In Eindhoven wordt het verhaal van de Brainport verteld: de blik op de toekomst: innovatie op het gebied van licht en 
design. Videokunstenaars en de beste grafische ontwerpers die Brabant rijk is, verzorgen op innovatieve wijze en 
met de modernste technieken de decors. Ook hier liggen megakansen ten aanzien van cross-overs met de wereld 
van moderne muziek: urban en "klassiek". Plaats van handeling: de spoorzone. Tientallen meters hoge stellages 
bespannen met doek, lenen zich voor projectie van iedere keer andere "stedelijke settings".  
 
In de compositie moet, in elke akte, de Brabant Sample (zie het betreffende idee) verwerkt zijn.  
Het libretto wordt geschreven door een collectief professionele schrijvers. Datzelfde geldt voor de compositie. Het 
orkest wordt per akte ondersteund door de beste koren, maar ook dansgezelschappen, die de diverse regio's rijk zijn. 
De hoofdrollen op het gebied van toneel komen uit de beste Brabantse professionele en amateur gezelschappen. 
Per akte wordt het culturele amateurveld uit de hele regio ingezet voor massafiguratie, rollen, en dans.   
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Voorbeeld: aan de openluchtspelen in Bergen op Zoom nemen nu al 400 figuranten en toneelspelers deel.  
Dat aantal is makkelijk aan te vullen met leden van toneelverenigingen uit de hele regio. En dat geldt voor alle regio's 
waar aktes van de Brabant Opera plaats vinden.  
 
De techniek wordt ondersteund door gerenommeerde bedrijven uit de regio, zoals JVR en Relight bedrijven, die hun   
sporen verdiend hebben op het gebied van multimedia. Daarnaast wordt de expertise van bedrijven als de Efteling 
en de Arjan van Dijk groep ingeschakeld. Decorontwerp is in handen van de kunstacademie in Breda.  
 
De Brabantopera: een reis in 2018 door verleden, heden en toekomst.  
 
De thematiek van de projecten uit de portfolio van de Kunstbalie zoals Brabants buiten en de compositie Brabant en 
het project Brabantse Geheimen hebben een relatie met dit projectidee.  
 
Bij welk thema past dit project (wij maken de stad, wij verbinden de mensen, wij ontdekken de toekomst)  
Alle drie 
 
Waarom past dit project bij dit thema 
Wij maken de stad:  
De akte "Moerdijk" is een kans bij uitstek om ontwikkelingen op het gebied van industrie en logistiek en de effecten 
die dat heeft voor de inrichting van het gebied te verbeelden.  
De akte over licht en design kan in het stedelijk gebied van Eindhoven (in de spoorzone) juist dit thema op bijzonder 
wijze belichten. Denk aan de projectie in 3D van futuristische virtuele gebouwen, waar mensen (figuranten) tussen 
door bewegen. Een gebouwensetting, die in een split second in een totaal andere beleving verandert met alle 
gevolgen van dien.  
 
Wij verbinden de mensen:  
Juist omdat dit massaspektakel alleen tot stand kan komen met inbreng van het massale amateurveld op het gebied 
toneel, muziek, dans en beeldende kunst, plus de faciliterende organisaties die Brabant rijk is en dat in combinatie 
met de professionals uit de genoemde kunst en cultuur segmenten is dit een schoolvoorbeeld van verbinding.  
 
Wij ontdekken de toekomst:  
Zonder kennis van het verleden geen toekomst. Deze opera verbeeldt de identiteit van Brabant en gebruikt deze 
identiteit om ook de toekomstmogelijkheden bewust te maken. De akte "Eindhoven" is vanwege de inzet van de 
modernste technieken en de mogelijkheid virtueel de toekomst te laten zien een ontdekkingsreis naar de toekomst.  
 
Waarom past het project bij Brabant 
Het verbeeld de geschiedenis, het heden en de toekomst van Brabant.  
 
Welke niet eerder gerealiseerde bijzondere verbindingen worden door dit project gerealiseerd 
Dit is een vorm waarin de cross-over tussen professionals en amateurs tot het uiterste benut wordt. Daarnaast daagt 
het uit op het gebied van multimedia (licht, geluid, video etc.) de meest innovatieve technieken in te zetten. Het 
spreekt vanzelf dat de professionele bedrijven op het gebied van multimedia hier een belangrijke rol in spelen.  
 
Wat is de Europese component van dit project 
Een combinatie van het Concertgebouworkest en het Brabants Orkest en grote internationale namen in de 
hoofdrollen levert een meerwaarde die internationaal herkend zal worden. Daarnaast zijn alle inhoudelijke thema's 
van de diverse aktes van internationale betekenis, of zijn op z'n minst in een internationale context te plaatsen. 
Tachtig jarige oorlog, Industriële Revolutie, Logistiek, Mainport, en Innovatie op het gebied van licht als prominent 
thema, zijn thema's die Europees en Internationaal herkend en begrepen worden.  
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Op welke manier betrekt het project Brabantse en Europese burgers 
Vanwege de betrokkenheid in de productie van een grote hoeveelheid organisaties en individuen (spelers, 
figuranten, bedrijven, producenten, componisten, tekstschrijvers, faciliterende organisaties etc. etc.) is de Brabantse 
bevolking zeer betrokken. Vanwege de kwaliteit van de productie en degenen die garant staan voor de uitvoering zal 
deze opera bezoekers uit heel Europa en wellicht ook verder aantrekken. De thematiek van de 4 aktes is  
"universeel".  
 
Welke stappen zijn nodig ter voorbereiding op 2018 
Dit is een zeer complexe professionele productie die alle vernuft op het gebied van Creatie, Assemblage en 
Distributie zal vragen.  Een eerste indruk:  
Verbinding Concertgebouworkest en Brabantsorkest.  
Betrekken NOS 
Vorming van collectief van componisten, librettoschrijvers,  
Vorming netwerken van experts op het gebied van enscenering, experts op het gebied van multimediavormgeving  
Aanstellen producenten, regisseurs, locatiemanagers (die op hun beurt netwerken bouwen met eigenaars van de 
diverse locaties (bedrijfsleven en overheid)  
Organisatie platform multimediatechniek en podiumtechniek 
Platform expertise bijzondere wetten en vergunningen 
Audities 
Vorming per akte van netwerken met toneelverenigingen, dansverenigingen, borgerijen, koren etc.  
 
Wat blijft er over na 2018 
Vanwege de cross-over tussen excellente professionals en het amateurveld, krijgen deze laatste een 
kwaliteitsimpuls die tot in lengte van jaren zal naklinken in hun eigen producties..Als je een keer aan nieuwe 
mogelijkheden geroken hebt, zit je vol inspiratie om deze in je eigen producties daarna te blijven implementeren en je 
dus te verbeteren. Omdat Brabant herkend zal worden als provincie, waar dit soort massaspektakel onderdeel 
uitmaakt van de eigen cultuur zullen de producties in de jaren daarna op meer publiek mogen rekenen. Wellicht 
zullen de profs zo gecharmeerd zijn door deze samenwerking dat cross-overs, die nu soms moeizaam tot stand 
komen, ook door hen als "vruchtbare" uitdaging gezien gaan worden.  
Voor bedrijven en ontwikkelplaats op het gebied van multimedia,die  hun producten tot het uiterste getest hebben 
gezien, zal dit een impuls voor innovatie kunnen zijn. Afhankelijk van de kwaliteit van hun bijdrage, zal dit ook van 
betekenis kunnen zijn voor hun afzetmarkt.  
 
Wat zijn de mogelijke/nodige/ gewenste partners 
Nader uit te werken, maar denk aan:  
Management Concertgebouworkest en Brabantsorkest 
NOS en AVRO 
Internationale producenten van openluchtspektakels en concerten 
Bedrijvigheid en ontwikkelaars multimediatechniek 
Centrum voor Amateurkunst  
Kunstacademies 
Conservatorium 
En per locatie de betrokken organisaties op het gebied van klank en lichtspelen (professioneel en amateur)  
 
Wat is de globale kosteninschatting (voorbereiding en uitvoering in 2018): PM 
 
Bestaande West Brabantse evenementen, die aan de basis van dit idee liggen: 
Zoomerspelen Bergen op Zoom, Openluchtspektakel Alphen Chaam, Vestingstedendagen 
 
Regionale bestaande initiatieven 
Stichting Phaedra, Stichting de Vierschaar, Stichting Historische Kleding, Stichting Decorbouw Groot Arsenaal 
Regionale koren en toneelverenigingen, Stichting Roos, Borgerijen en organisaties vestingstedendagen uit de regio. 
Cultuurhistorische groep Merck toch hoe Sterck 
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De Brabant Sample 
 
De indieners en contactpersoon 
West Brabants Cultuuroverleg (WBC) van de Regio West Brabant 
G. Jorritsma, voorzitter WBC 
P/A Postbus 35 
4600 AA  Bergen op Zoom 
Telefoonnummer: 0164-277358 
Email: G. Jorritsma@bergenopzoom.nl 
 
Wat gaat er in 2018 in Brabant plaats vinden 
Een wedstrijd onder Brabantse Componisten en DJ’s om een unieke sample te vervaardigen: De Brabant Sample. 
De winnende sample is de inzet voor een Pop en Dance Festival, dat gelijktijdig in alle toonaangevende podia en 
concertzalen in Brabant wordt gehouden: De Effenaar, 013, Mezz en Gebouw-T. De Brabant Sample is tevens het 
leitmotiv van de Brabant Opera. (Zie het betreffende idee). 
Alle orkesten, DJ’s en popbands in Brabant worden uitgedaagd te improviseren op deze sample, of de sample in te 
bouwen in bestaand of nieuw materiaal. Kunstenaars die zich bezighouden met video-art worden uitgedaagd het 
festival visueel te ondersteunen. Een integrale tv-uitzending van Omroep Brabant en de NOS die schakelt tussen de 
diverse podia worden achter elkaar de afzonderlijke composities op deze sample ten gehore gebracht. De lead van 
het festival wisselt. Als Breda speelt is dit te zien op de rest van de podia. Afgesproken kan worden dat op andere 
podia geïmproviseerd wordt op Breda, wat ook weer overal te volgen is. Daarna neemt Eindhoven de lead enz.   
 
Het is natuurlijk mogelijk toonaangevende podia en artiesten uit andere wereldsteden bij dit initiatief te betrekken. 
Daarvoor worden contacten gelegd met alle Europese Hoofdsteden en wellicht daarbuiten, zoals New York, Tokio, 
San Fransico en Moskou. Alle opleidingen op het gebied van toon en videokunst en multimedia nemen deel. Ook de 
MBO opleidingen podium en evenemententechniek en audio visuele producties.  
Het is zelfs mogelijk om een Brabant Festival  te creëren op een virtueel platform op internet, zoals Secondlife. 
Creëer een festival terrein, waar virtueel van podium naar podium gereisd kan worden. 
 
De Brabant Sample is ook de "tune" die bij elke media-uiting waar geluid bij te pas komt (zoals reclamespots) ingezet 
wordt.  
 
Bij welk thema past dit project (wij maken de stad, wij verbinden de mensen, wij ontdekken de toekomst)  
Thema één, twee en drie 
 
Waarom past dit project bij dit thema 
Wij maken de stad: een virtuele verbinding van steden met podia als cultureel brandpunt maakt een netwerk van 
samenleven, die als "Stad" te beschouwen is.  
Wij verbinden de mensen. Juist vanwege de betrokkenheid van componisten, videoartiesten, vormgevers, geluid- en 
beeldtechnici, de uitwisseling in Brabant zelf en de verbindingen mondiaal, waar de hele wereld wordt uitgedaagd 
"op Brabant te improviseren" zal een culturele symbiose te zien geven die van grote betekenis kan zijn. Al is het 
maar doordat een bonte mengeling van stijlen, afkomstig uit diverse etnische achtergronden, de schoonheid en 
kracht van dit krachtenspel to nieuwe hoogte brengt. Dat dit bijdraagt tot begrip en vooral waardering spreekt vanzelf.  
Wij ontdekken de toekomst: Omdat de modernste communicatietechnieken en multimediatechnieken bijna de basis 
zijn voor een succesvolle uitvoering, wordt Brabant uitgedaagd een zoektocht naar mogelijkheden aan te gaan die 
past bij haar toekomstvisie.  
 
Waarom past het project bij Brabant 
Het daagt Brabantse kunstenaars uit om hun talenten in te zetten. Popcultuur in de breedste zin van het woord is 
breed gedragen en wordt druk beoefend. Het project versterkt de graphics en design aspiraties van Breda, de licht 
en disign aspiraties van Eindhoven en de opleidingsaspiraties AV in Bergen op Zoom.  
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Welke niet eerder gerealiseerde bijzondere verbindingen worden door dit project gerealiseerd 
Het lijkt mij dat een dergelijk multimedia project met verbindingen over de hele wereld waar de hele wereld op 
hetzelfde moment met de Brabant Sample bezig is nog niet vertoond is. De hele wereld krijgt de mogelijkheid op 
hetzelfde moment te swingen op de  Brabant Sample. In een werkelijke en in een virtuele omgeving.  
 
Wat is de Europese component van dit project 
De virtuele verbindingen op het moment van uitvoering en/of de live verbindingen met andere steden in Europa en 
daarbuiten.  
 
Op welke manier betrekt het project Brabantse en Europese burgers 
Spreekt voor zich. Op de diverse plekken in Brabant, Europa of daarbuiten waar de sample live ingezet wordt bij 
concerten, dance-events of anderszins komt Brabant met de wereld in contact. Als Tiesto zich voor dit project wil 
inzetten is mondiale aandacht gegarandeerd.  
 
Welke stappen zijn nodig ter voorbereiding op 2018 
Nader uit te werken 
Opbouwen van een internationaal netwerk 
Vervaardigen productieboek 
 
Wat blijft er over na 2018 
Netwerken van kunstenaars en bands. Verbindingen tussen de diverse Brabantse podia. Nieuwe artistieke cross-
overs. Een andere benadering van samenspelen.  
 
Wat zijn de mogelijke/nodige/ gewenste partners 
Nader uit te werken, maar denk aan: 
Alle genoemde podia in Brabant  
Muziek en kunstfestivals 
Omroep Brabant, VPRO,  
Vakopleidingen (MBO en HBO) op het gebied van muziek, graphics, design en beeld en geluidstechniek.  
Kunstenaars 
Etc.  
 
Wat is de globale kosteninschatting (voorbereiding en uitvoering in 2018) 
PM 
 
Bestaande West Brabantse initiatieven, die aan de basis van dit idee liggen: 
Poppodia Bergen op Zoom en Breda: Gebouw-T en Mezz, DJ platforms en Urban Culture organisaties regiobreed, 
MBO Opleiding Podium evenemententechniek en AV producties. Graphic&Design Breda.  
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Optochten in Brabant 
 
De indieners en contactpersoon 
West Brabants Cultuuroverleg (WBC) van de Regio West Brabant 
G. Jorritsma, voorzitter WBC 
P/A Postbus 35 
4600 AA  Bergen op Zoom 
Telefoonnummer: 0164-277358 
Email: G. Jorritsma@bergenopzoom.nl 
 
Wat gaat er in 2018 in Brabant plaats vinden 
Wat zou er gebeuren, wanneer internationale kunstenaars of grafische vormgevers van wereldfaam, zoals Joep van 
Lieshout,  worden uitgedaagd in overleg met bouwclubs het ontwerp op zich te nemen van wagens of figuren, zoals 
nieuw te creëren reuzen  die in de diverse optochten in de Brabantse steden en dorpen meerijden. Zou het mogelijk 
zijn de beste wagens en mooiste objecten, die op deze wijze ontstaan te verschepen naar Rio de Janeiro of New 
Orleans om ze in 2019 in de optochten daar te laten meerijden? Of zou het mogelijk zijn wagens of groepen van 
elders uit te nodigen om onderdeel uit te maken van onze optochten in 2018.  
 
Dwarsverbanden en nauwe samenwerking met de bouwers van de beste stoeten en optochten van Brabant liggen 
meer dan voor de hand: de Vastenavondoptochten van Bergen op Zoom en Den Bosch, de stoet van de Brabantse 
Dag in Heeze, de diverse Reuzenstoeten en Lichtjesoptochten in Brabant en eigenlijk op de eerste plaats: het 
Bloemencorso in Zundert.  
 
Rondom de diverse stoeten en optochten zijn in 2018 een serie manifestaties te ontwikkelen als congressen en 
symposia. Momenten waar verwante organisaties uit bijvoorbeeld Italië, Duitsland, Amerika, Zuid Amerika voor 
worden uitgenodigd. In de regio New Orleans schijnt zelfs een leerstoel carnavalkunde te zijn.  
Thema’s voor de manifestaties zijn kennisdeling met betrekking tot ontstaansgeschiedenis, ervaringen, wet en 
regelgeving, specifieke kenmerken van de optocht. Kortom een reden voor een internationale ontmoeting in Brabant.  
 
In Zundert leeft het idee om een academie voor optochten en stoeten op te richten. Een kans om kennis te borgen 
op het gebied van creatie en vormgeving, assemblage en productie van dit typische Brabantse fenomeen. En vooral 
een kans om een enorme impuls te bewerkstelligen voor de kwaliteit van onze stoeten.  
 
Dit projectidee staat in nauwe verbinding met het projectidee D’n Opstoet, zoals omschreven in het portfolio van de 
Kunstbalie.  
 
Bij welk thema past dit project (wij maken de stad, wij verbinden de mensen, wij ontdekken de toekomst)  
Wij verbinden de mensen  
Wij ontdekken de toekomst 
 
Waarom past dit project bij dit thema 
Wij verbinden de mensen: Optochten zijn een belangrijk onderdeel van de Brabantse volkscultuur. 
Carnavalsverenigingen zijn er in overvloed en hele gemeenschappen, soms zelfs hele dorpen bouwen mee aan de 
wagens voor de optochten. Door uitstekende kunstenaars en vormgevers te betrekken en zelfs internationaal 
verbinding te leggen, krijgt deze ultieme uiting van Brabantse volkscultuur nog meer kleur.  
Wij ontdekken de toekomst: de cross-over met professionele kunst en de vormen die daaruit naar voren komen, 
dagen uit om op een andere innovatieve manier met constructies en bouwmaterialen om te gaan.  
 
Waarom past het project bij Brabant 
Uiting van typisch Brabantse volkscultuur 
Betrokkenheid van veel Brabanders 
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Welke niet eerder gerealiseerde bijzondere verbindingen worden door dit project gerealiseerd 
Het betrekken van internationale kunstenaars en professionele vormgevers bij de optochten en verbinding maken 
met optochten in het buitenland, is mijns inziens niet eerder op zo’n grote schaal gedaan. 
 
Wat is de Europese component van dit project 
Verbinding met verwante organisaties uit bijvoorbeeld Italië, Duitsland, Amerika en Zuid-Amerika. 
Ook andere landen kennen de traditie van optochten. Ze zijn daarom te beschouwen als onderdeel van de Europese 
identiteit.  
 
Op welke manier betrekt het project Brabantse en Europese burgers 
Bij het ontwerpen, bouwen en aanschouwen van de wagens zijn traditiegetrouw veel burgers betrokken. 
Europa en de wereld worden uitgenodigd wordt actief deel te nemen aan de congressen.  
 
Welke stappen zijn nodig ter voorbereiding op 2018 
Internationale contacten leggen 
Wedstrijd voor de kunstenaars/vormgevers uitschrijven en uitvoeren 
Bouwclubs en kunstenaars/vormgevers bij elkaar brengen 
Opstellen jaarprogramma stoeten en optochten 
 
Wat blijft er over na 2018 
Breed gedeelde kennis en dus een nog hoger niveau van de vele optochten. Blijvende cross-overs tussen kunst en 
design en de wereld van de bouwers 
 
Wat zijn de mogelijke/nodige/ gewenste partners 
Vastenavond, carnavals- en andere optochtverenigingen 
Reuzenfederatie Nederland 
Gemeenten 
Kunstenaars/vormgevers 
Corso Academie Zundert 
 
Wat is de globale kosteninschatting (voorbereiding en uitvoering in 2018) 
PM 
 
Aansluiting bij andere projecten 
Dit projectidee staat in nauwe verbinding met het projectidee D’n Opstoet, zoals omschreven in het portfolio van de 
Kunstbalie.  
 
Bestaande West Brabantse initiatieven, die aan de basis van dit idee liggen: 
Bloemencorso Zundert, Vastenavondoptocht Bergen op Zoom, Reuzenstoet Bergen op Zoom, Lichtjesstoet 
Standdaarbuiten.  
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“Suiker”: de zoetmaker van West Brabant  
 
De indieners en contactpersoon 
West Brabants Cultuuroverleg (WBC) van de Regio West Brabant 
G. Jorritsma, voorzitter WBC 
P/A Postbus 35 
4600 AA  Bergen op Zoom 
Telefoonnummer: 0164-277358 
Email: G. Jorritsma@bergenopzoom.nl 
 
Wat gaat er in 2018 in Brabant plaats vinden 
Suiker is een gegeven in West Brabant dat als een rode draad door de identiteit van de regio loopt. Denk aan het 
industrieel erfgoed. Dinteloord, Roosendaal, Stampersgat, Zevenbergen, Oudenbosch, Bergen op Zoom, 
Geertruidenberg, Standdaarbuiten, Leur, Oud Gastel, Princenhage, Steenbergen en Breda: allen hadden in het 
verleden suikerfabrieken of suikerverwerkende bedrijven. Momenteel heeft Dinteloord nog een suikerfabriek en is er 
in Roosendaal en Breda nog suikerverwerkende bedrijvigheid. Het IRS, het kennis- en onderzoekscentrum voor de 
suikerbietenteelt in Nederland is gevestigd in Bergen op Zoom.  
Suiker als grondstof is sowieso uitdagend. Niet alleen in de voedingsindustrie: Jamin, Liga, Redband of de 
Oosterhoutse kaneelstok zijn of waren tot de verbeelding sprekende voorbeelden, maar ook als grondstof voor 
biobrandstof en er liggen duidelijke relaties met het fenomeen Biobased Economy.  
Suiker in z’n diverse vormen en bewerkingsmogelijkheden kan op veel vlakken een inspirerend materiaal zijn. Denk 
aan het grootste suikerkunstwerk ter wereld, of een model gebouwd uit suikerklontjes van het Guggenheim museum 
in Bilbao, of een Brabantse Architecten Wedstrijd om in Roosendaal een uniek kunstpaviljoen uit suiker op te 
trekken. De manifestatie kan aanleiding zijn om een internationaal wetenschappelijk congres met een aan “Suiker” 
verwant thema naar West Brabant te halen dat in het suiker paviljoen in Roosendaal plaats vindt. Er zijn excursies 
langs aan suiker gerelateerd industrieel erfgoed. En wat te denken van een relatie met het islamitische Suikerfeest, 
of een relatie met markante historische momenten. Voorbeeld: suikerbaron Heerma van Voss was sponsor van 1e 
gemotoriseerde vlucht in Nederland in Etten-Leur in 1909! Dat leent zich voor een vlieg-event met oude vliegtuigen 
En natuurlijk kan suiker als ingrediënt voor het Brabant Diner (zie het idee) een inspirerende factor van betekenis 
zijn.   
 
Tot slot liggen er in dit thema kansen om een verbinding te maken met de Floriade 2022. Zie hiervoor het betreffende 
projectidee.  
 
Bij welk thema past dit project (wij maken de stad, wij verbinden de mensen, wij ontdekken de toekomst)  
Wij maken de stad:  
Wij verbinden de mensen:  
Wij ontdekken de toekomst 
 
Waarom past dit project bij dit thema 
Wij maken de stad: architectuur met suiker als ingrediënt geeft een mogelijkheid een gebied in ontwikkeling een 
verbazende twist te geven.  
Wij verbinden de mensen: Suiker zit als gegeven in het collectieve bewustzijn van West Brabant. En het is 
interessant voor de rest van Brabant om dit aspect te leren kennen.  
Wij ontdekken de toekomst: De technologische ontwikkelingen met betrekking to verwerking van de suikerbiet zijn 
volop in ontwikkeling. De restproducten van de suikerbiet zijn onderwerp van innovatieve ontwikkelingen op het 
gebied van biobased economy. Biobased economy is een fenomeen dat vanuit het concept cradle to cradle voor de 
toekomst van grote betekenis zal zijn.  
 
Waarom past het project bij Brabant 
Suiker maakt onderdeel uit van de identiteit van Brabant, met name die van West Brabant.  
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Welke niet eerder gerealiseerde bijzondere verbindingen worden door dit project gerealiseerd 
Suiker als verbindend thema, waarin wetenschap, kunst en cultuur, economie en cultuurhistorie bij elkaar komen.  
 
Wat is de Europese component van dit project 
Een internationaal congres 
 
Welke stappen zijn nodig ter voorbereiding op 2018 
Internationale contacten leggen (congres)  
 
Wat blijft er over na 2018 
De Floriade 2022 
 
Wat zijn de mogelijke/nodige/ gewenste partners 
Nader te bepalen, maar denk aan het bouwen van netwerken met:  
Organisatie Floriade 2022 
Suikerindustrie (CSM en Suikerunie)  
BKKC en Stichting KidoR 
Architecten platforms 
Erfgoed Brabant  
Brancheorganisaties voedingsindustrie 
Kunstenaarscollectieven en kunstacademies 
 
Wat is de globale kosteninschatting (voorbereiding en uitvoering in 2018) 
PM  
Cofinanciering door Floriade 2022 
 
Bestaande West Brabantse initiatieven, die aan de basis van dit idee liggen: 
Floriade 2022 
Stichting Nationale Herdenking 1e gemotoriseerde vlucht in NL uit Etten-Leur 
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Brabant 2018: de opmaat voor de Floriade 2022 
 
De indieners en contactpersoon 
West Brabants Cultuuroverleg (WBC) van de Regio West Brabant 
G. Jorritsma, voorzitter WBC 
P/A Postbus 35 
4600 AA  Bergen op Zoom 
Telefoonnummer: 0164-277358 
Email: G. Jorritsma@bergenopzoom.nl 
 
Wat gaat er in 2018 in Brabant plaats vinden 
Momenteel vindt een verkenning plaats op initiatief van de provincies Noord-Brabant, Zeeland en de gemeenten 
Bergen op Zoom en Tholen of kandidaatstelling voor de Floriade 2022 vanuit Zuidwest Nederland haalbaar is. Deze 
verkenning zit momenteel in een fase waarin het concept uitgewerkt wordt en ook de locatie en haalbaarheid 
onderwerp van onderzoek is.  
Hoe je het ook wendt of keert. 2018Brabant kan een prachtige opstap zijn voor de Floriade. De thema's van de 
Floriade zoals ze nu bekend zijn maken deze verbinding logisch.  
Water is benoemd als verbindend thema voor 2018 Brabant. Water zal een majeur thema zijn voor de Floriade 2022, 
met name met betrekking tot zoet/zout en de productie van voedsel in zilte omstandigheden.  
In culturele zin ligt er ook een voor de hand liggende een link met de Floriade. Denk aan: Van Gogh - Zonnebloem - 
Floriade. Deze volgorde als inspiratie beschouwen voor zowel 2018 Brabant en de Floriade 2022 levert een bijna 
oneindige reeks aan mogelijkheden. Architectuur in combinatie met agrocultuur. Gebouwen die vorm krijgen door de 
levende inzet van natuur en selfsupporting zijn. Een dergelijk gebouw zou tijdens 2018Brabant op het terrein van de 
Floriade geopend kunnen worden. En dat gebouw leent zich op haar beurt voor allerlei kunst en cultuurmanifestaties, 
zoals concerten en exposities. De zonnebloem als icoon voor de Floriade. Het bloemencorso van Zundert. De 
ontmoeting met culturen uit andere delta’s in en buiten Europa waarmee de Floriade de verbinding zoekt: 
evenementen en congressen in de aanloop naar de Floriade zullen bezocht worden door internationaal publiek. 
Tijdens de Floriade zullen landen uit de hele wereld zich met paviljoens en activiteiten manifesteren op de Floriade. 
De ontmoeting met eetculturen en specialiteiten uit andere delta’s krijgt een bijzondere plaats: de mens staat 
centraal op de Floriade: een gezonde levensstijl gaan hand in hand met een gezonde voeding. Maar ook: 
internationale bloemencorso’s, drijvend op karakteristieke boten uit andere delta’s, zoals drakenboten, mississippi-
radarboten en Venetiaanse gondels. Internationale vlootschouwen en zelfs wedstrijden met karakteristieke 
deltaschepen. Spotmanifestaties zoals een floriade-loop. Een drijvend podium dat in de aanloop naar de Floriade 
kan aanmeren op verschillende locaties en waarop culturele evenementen (muziek, toneel, exposities e.d.) kunnen 
plaatsvinden. 
 
Bij welk thema past dit project (wij maken de stad, wij verbinden de mensen, wij ontdekken de toekomst)  
3 thema's  
 
Waarom past dit project bij dit thema 
Spreekt voor zich  
 
Waarom past het project bij Brabant 
Spreekt voor zich. De Provincie Noord-Brabant is (mede) initiatiefnemer en potentiële vestigingslocatie voor dit 
project. 
 
Welke niet eerder gerealiseerde bijzondere verbindingen worden door dit project gerealiseerd 
Zie projectidee. Verbinding tussen strategische agenda’s en ambities vanuit verschillende sectoren.. 
 
Wat is de Europese component van dit project 
De Floriade is een wereldtuinbouwtentoonstelling. Gelet op de internationale uitstraling en spin off van dit evenement 
is de Europese component in het project sterk aanwezig. 
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Op welke manier betrekt het project Brabantse en Europese burgers 
De vooraankondiging van de Floriade en activiteiten en/of bebouwing die al worden gerealiseerd in de aanloopfase 
naar 2022 zal Brabantse en Europese nieuwsgierigen aantrekken als bezoekers of samenwerkingspartners. Tijdens 
de 6 maanden durende tentoonstelling in 2022 kunnen 2 à 3 mln. bezoekers worden verwacht.  
 
Welke stappen zijn nodig ter voorbereiding op 2018 
De eerste stappen zijn kandidaatstelling en uitverkiezing als vestigingslocatie voor de Floriade 2022. 
 
Wat blijft er over na 2018 
De Floriade zelf, onder het voorbehoud dat West Brabant de nominatie binnensleept, plus de spin-off die het 
evenement in de jaren daarna voor de provincie zal hebben, vooral op het gebied van toerisme en recreatie. 
 
Wat zijn de mogelijke/nodige/ gewenste partners 
Nader te bepalen 
 
Wat is de globale kosteninschatting (voorbereiding en uitvoering in 2018) 
PM 
 
Bestaande West Brabantse initiatieven, die aan de basis van dit idee liggen: 
Floriade 2022 
De projectgroep, die de verkenning doet voor de Floriade 2022 wenst graag aansluiting bij 2018Brabant 
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Blik op het spoor 
 
De indieners en contactpersoon 
West Brabants Cultuuroverleg (WBC) van de Regio West Brabant 
G. Jorritsma, voorzitter WBC 
P/A Postbus 35 
4600 AA  Bergen op Zoom 
Telefoonnummer: 0164-277358 
Email: G. Jorritsma@bergenopzoom.nl 
 
Wat gaat er in 2018 in Brabant plaats vinden 
Het blijkt dat er in een heel aantal plaatsen in Brabant gebieden rond stations zijn, die herontwikkeld gaan worden. 
Breda is momenteel in het kader van BCH 2018 bezig een kunstproject in en rond de spoorzones te ontwikkelen. Er 
ligt een mogelijkheid voor steden uit de Regio West Brabant hierbij aan te haken. West Brabant heeft een rijk 
verleden wat dit betreft.  
Denk aan Backer en Rueb in Breda voorheen de Machinefabriek ‘’Breda’’. Zij bouwden stoomlocomotieven. In 1880 
werd tussen Breda en Oosterhout werd de eerste stoomtramlijn van Nederland geopend. Daarna ontstond een 
uitgebreid net van stoomtramlijnen die het platteland van West Brabant ontsloot.  
Roosendaal dat sinds 1854 aangesloten is op het spoorwegnet, was in Nederland het eerste internationale station 
van betekenis. Omdat het een knooppunt van spoorlijnen was/is heeft het altijd een belangrijke functie gehad in 
personen en goederen vervoer. Iedere Nederlander die naar het zuiden is gegaan met de trein op vakantie is langs 
Roosendaal gekomen. Geen wonder dat het emplacement dien overeenkomstig van groot formaat was, met een 
uitgebreid tractieterrein met meerdere lokloodsen. 
 
Het idee:  
Koppel een filmfestival aan de spoorzones. Richt een bruikbare treinwagon getrokken door de Stoomtrein van 
Backer en Rueb (een Bredaas bedrijf, dat in 2012 150 jaar bestaat en van plan is een replica van een van hun 
locomotieven na te bouwen in Loods 14 in Tilburg) in als bioscoopzaaltje en laat die tussen diverse plaatsen 
pendelen. Het eerste deel van de film zie je in de trein het tweede deel op de eerste locatie. De volgende film weer in 
de trein, de tweede helft van die film op de tweede locatie. Gebruik verrassende objecten om de film op locatie te 
projecteren: op een oude treinwagon/container, een bestaand kantoorgebouw, of in een oude stationshal. Maak er 
een soort silent disco van, iedereen die een kaartje koopt, krijgt een koptelefoon en kan dus genieten van de film met 
geluid. De belevenis wordt zo nog intenser. Op deze manier verbind je de verschillende spoorzones met elkaar. Met 
aansprekende tentoonstellingen kunst in de openbare ruimte, muziek en literaire festivals, etc.) mengt het filmpubliek 
zich voor en na de voorstelling tussen de bezoekers van de exposities en festivals in verschillende steden. Een 
bezoek aan het interactief kenniscentrum over stoomlocomotieven, waarin het Backer Rueb archief centraal staat 
mag niet ontbreken.  
 
Uit Oosterhout is het idee gekomen om een Brabantfilm te maken die de drie thema’s van 2018Brabant verbeeldt. 
Mogelijk dit met amateurfilmers en beeldkunstenaars als gezamenlijk project op te zetten. Deze film kan dan tijdens 
een filmfestival vertoond worden. Denk ook aan coproductie tussen de verschillende filmtheaters en producenten van 
Brabant, amateur en professioneel.  
 
Maak een documentaire met korte (straat)interviews over hoe mensen de toekomst zien, of zouden willen zien. 
(Thema wij ontdekken de toekomst), eventueel in de vorm van een educatief project. 
 
In het gebied Tilburg -  Riel - Alphen Chaam - Baarle Nassau bestaat een merkwaardig stukje "dood spoor”: het Bels 
Lijntje, dat tegenwoordig een fietspad is, maar waar nog "spoorgebouwen" die herinneren aan de tijd van de 
spoorverbinding tussen Tilburg en Turnhout. Een kans om de beleving van een spoorzone in een verrassende 
cultuurhistorische setting aangevuld met kunst en cultuur te beleven. Te meer daar er ook een relatie met België ligt.  
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Bij welk thema past dit project (wij maken de stad, wij verbinden de mensen, wij ontdekken de toekomst)  
Wij maken de stad 
Wij verbinden de mensen 
Wij ontdekken de toekomst 
 
Waarom past dit project bij dit thema 
Wij maken de stad: 
Door een filmfestival te verbinden aan de spoorzones, krijgt wordt de omgeving in een ander perspectief geplaatst.  
 
 
Wij verbinden de mensen: 
Door een groep mensen letterlijk te verplaatsen van A naar B, breng je ze in contact met mensen uit andere steden 
en met andere locaties. Amateurs en professionele beeldkunstenaars gaan gezamenlijk aan de slag met de 
Brabantfilm. Het Bels Lijntje nodigt uit om verbindingen aan te gaan met Turnhout.  
 
Wij ontdekken de toekomst: 
De historie van de spoorzone in contrast met nieuwe technieken op het gebied van beeldcultuur is een 
ontdekkingsreis die bestaande omgevingen in een andere uitdagende context laten zien.  
 
Waarom past het project bij Brabant 
Aansluiting bij beeldcultuur en Breda en nieuwe beeldtechnologie uit Eindhoven. 
 
Welke niet eerder gerealiseerde bijzondere verbindingen worden door dit project gerealiseerd 
Het project verbindt de spoorzones aan elkaar  
 
Wat is de Europese component van dit project 
De Europese component is beperkt aanwezig in de beschrijving van het project tot nu.  
 
Op welke manier betrekt het project Brabantse en Europese burgers 
Het Bels Lijntje nodigt uit om verbindingen aan te gaan met Turnhout.  
 
Welke stappen zijn nodig ter voorbereiding op 2018 
Nader te bepalen 
 
Wat blijft er over na 2018 
Brabantfilm en een netwerk van buitenbioscoopjes. Nieuwe verbindingen tussen amateurkunstenaars en 
professionals. 
 
Wat zijn de mogelijke/nodige/ gewenste partners 
NS, gemeenten, filmmakers, filmtheaters 
 
Wat is de globale kosteninschatting (voorbereiding en uitvoering in 2018) 
PM 
 
Aansluiting bij andere projecten 
Dit project staat in verband met het project Tracks en Brabus uit het portfolio van de Kunstbalie 
 
Bestaande West Brabantse initiatieven, die aan de basis van dit idee liggen 
Filmhuis Cinema Paradiso (Roosendaal, Bergen op Zoom), Breda. Cineasten (amateur en professioneel) uit de 
regio. Backer en Rueb (voorheen Machinefabriek Breda) Stichting KidOR 
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Het Rijke Roomsche Leven. 
 
De indieners en contactpersoon 
West Brabants Cultuuroverleg (WBC) van de Regio West Brabant 
G. Jorritsma, voorzitter WBC 
P/A Postbus 35 
4600 AA  Bergen op Zoom 
Telefoonnummer: 0164-277358 
Email: G. Jorritsma@bergenopzoom.nl 
 
Wat gaat er in 2018 in Brabant plaats vinden 
Een Brabantbreed jaarprogramma met concerten, monumentale routes, excursies, lezingen en verhalenavonden.  
Religieus erfgoed kent veel sporen in de diverse gemeentes. Neem Halderberge. De aanwezigheid in het verleden 
van met name de broeders en zusters heeft ervoor gezorgd dat er diverse musea door hen opgericht zijn met een 
hoog educatief gehalte uniek in West Brabant. Denk hierbij aan het Natuurhistorisch- en Volkenkundig museum en 
het Arboretum. 
Het project “Het Rijke Roomsche Leven” biedt een mogelijkheid dit aspect van de Brabantse identiteit met Europa te 
delen. In het project Het Rijke Roomsche Leven zouden de iconen van het religieus erfgoed van de hele provincie 
Noord Brabant in samenhang ontsloten kunnen worden.  
We noemen er een paar vanuit het West Brabantse. De St. Jan in Breda, de abdij van Zundert, de Paulus Abdij in 
Oosterhout, de Basiliek van Oudenbosch, De Gertrudiskerk in Bergen op Zoom, waar Jacob Obrecht  ooit cantor 
was heeft, een aantal zeer bijzondere monumentale orgels, zoals het Rogier-Orgel maar vooral het onlangs volledig 
gerestaureerde Ibachorgel: het grootste romantische drieklavierige orgel ter wereld.  
Het Nationaal Kerkmuziek Centrum in Bergen op Zoom wil zich ontwikkelen tot Nationaal Concertcentrum voor 
Kerkmuziek. Nu al vinden er aansprekende concerten plaats, waar musici van naam en faam binnen de 
internationale orgelwereld concerteren. Interessant is in 2018 Brabantbreed orgelconcerten te organiseren, met in 
combinatie met film, video, licht, toneel, dans, performances en/of moderne muziekstromingen (urban, rock, jazz)  
Daarnaast kent Brabant een aantal professionele gezelschappen als de Capella Flamenca en de Capella Pretensis, 
maar ook amateurkoren van bijzondere kwaliteit, zoals Hortus Musicus Religiosus. De concerten van deze 
gezelschappen mogen sinds jaar en dag op veel waardering rekenen. 
Bij het Rijke Roomsche Leven horen ook de streekverhalen, die getuigen van hilarische humor enerzijds, maar ook 
diepe devotie anderzijds. Denk aan de vertellingen van Jan Naaijkens uit Hilvarenbeek en de verhalenbundels van 
Ad Rooms over dit thema.  
Samenwerking met het museum voor Religieuze Kunst, Het Noord Brabantsmuseum en het Markiezenhof zal binnen 
dit project een interessante religieuze erfgoedroute door Brabant opleveren, waarin naast tentoonstellingen en 
concerten het monumentale erfgoed aan Europa getoond wordt.  
Ook de herbestemming van kerken en kloosters is een interessant onderwerp binnen dit thema. En tot slot zijn in 
cultuureducatief opzicht allerlei kansen te benutten om jeugd en jongeren aan dit project te laten deelnemen.  
 
Bij welk thema past dit project (wij maken de stad, wij verbinden de mensen, wij ontdekken de toekomst)  
Wij maken de stad 
Wij verbinden de mensen 
Wij ontdekken de toekomst 
 
Waarom past dit project bij dit thema 
Wij maken de stad:  
Herbestemming van monumentaal erfgoed 
Wij verbinden de mensen:  
Religie is een thema, waarin mensen zich verbonden voelen 
Wij ontdekken de toekomst:  
Herbestemming erfgoed 
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Waarom past het project bij Brabant 
De Brabantse samenleving is getekend door allerlei aspecten die direct terug te voeren zijn op het katholieke geloof 
en alle uitingen die daaruit voortgekomen zijn. Het rijke roomse leven is onlosmakelijk verbonden met de identiteit 
van Brabant.  
 
Welke niet eerder gerealiseerde bijzondere verbindingen worden door dit project gerealiseerd 
De cross-overs tussen orgel en andere kunststromingen kunnen leiden tot niet eerder vertoonde verbindingen.  
 
Wat is de Europese component van dit project 
Met name de kathedralen en kerken en zeker de zeer bijzondere orgels, zoals het Ibach-orgel, die uitdagen tot 
bijzondere concerten door internationale musici van naam en faam leveren de Europese component 
 
Op welke manier betrekt het project Brabantse en Europese burgers 
Internationaal: beluisteren concerten, het rijden van de religieuze erfgoed route, bezoeken tentoonstellingen 
Specifiek voor Nederland en België: de verhalenavonden en de educatieve projecten. Bijvoorbeeld door scholen uit 
Nederland en Vlaanderen uit te nodigen om deel te nemen aan educatieve manifestaties.  
 
Welke stappen zijn nodig ter voorbereiding op 2018 
Nader te bepalen 
 
Wat blijft er over na 2018 
Trots. Continuering van interessante concertreeksen. Erfgoedroutes 
 
Wat zijn de mogelijke/nodige/ gewenste partners 
Erfgoedorganisaties 
Onderwijs 
Kerkelijke organisaties 
Koren en ensembles 
 
Wat is de globale kosteninschatting (voorbereiding en uitvoering in 2018) 
PM 
 
Aansluiting bij andere initiatieven 
Dit project staat in nauwe relatie met het project Alamire in Brabant uit de portfolio van de Kunstbalie en sluit deels 
aan bij het project Brabantse Geheimen uit Breda.  
 
Bestaande West Brabantse initiatieven, die aan de basis van dit idee liggen 
Het Religieus Erfgoed waaronder de Basiliek van Oudenbosch (Halderberge), Het Nationaal Kerkmuziekcentrum, 
HC het Markiezenhof, Hortus Musicus Religiosus, Besturen van de Musea in Halderberge.  
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De West Brabantse Waterlinie  
Het decor voor culturele en kunstzinnige manifestaties 
 
De indieners en contactpersoon 
West Brabants Cultuuroverleg (WBC) van de Regio West Brabant 
G. Jorritsma, voorzitter WBC 
P/A Postbus 35 
4600 AA  Bergen op Zoom 
Telefoonnummer: 0164-277358 
Email: G. Jorritsma@bergenopzoom.nl 
 
 
 
 
De West Brabantse Waterlinie, als onderdeel van de Zuider Waterlinie ligt als een verbindend lint door Brabant en 
Zeeland. Het laat zich raden dat dit machtig stuk cultureel en militair erfgoed zich op allerlei vlakken zou kunnen 
lenen voor manifestaties. Of dat nu het cultureel erfgoed zelf betreft, of als locatie voor exposities, of aansprekende 
kunstprojecten waar moderne kunst de relatie tussen de specifieke historische kenmerken van de linie, het heden en 
de toekomst verbeeld. 
De aanleg van de waterlinie is een gevolg van een roerige periode (de 80 jarige oorlog) die voor West Brabant een 
behoorlijke impact heeft gehad en die ook  een einde had gebracht aan een periode weer daarvoor van een min of 
meer welvarend middeleeuws(adellijke)  leven.   
En om het maar even heel kort door de bocht te formuleren: één van de redenen van het ontstaan van die toch min 
of meer welvarend leven, was de aanwezigheid van de  heren van Breda en Bergen op Zoom maar ook de 
aanwezigheid van turf en de grootschalige ontginning hiervan van de 13e tot de 17e eeuw.  
 
Zowel de waterlinie, de vestingsteden en  de turfwaterwegen, maar ook de historische aanwezigheid van de heren 
van Breda (Nassaus) en heren van Bergen Op Zoom (Glymesen) zijn in het huidige West Brabantse landschap nog 
goed terug te vinden. Het typeert het west Brabantse landschap in al haar geledingen,  
 
Het West Brabantse landschap wordt doorkruist met een lint vestingsteden als Klundert, Willemstad, Breda etc.,  de 
Spinolaschans, schansen bij Bergen op Zoom, fort de Roovere, fort, Pinse, maar ook de forten in het land van 
Heusden en Altena zoals fort Altena en fort Giesen.  
 
Dat maakt de inrichting van west Brabant bijzonder. Dit culturele erfgoed  leent zich op allerlei wijzen voor 
manifestaties, verbindingen tussen steden en dorpen, samenwerkingsverbanden (waaronder bijvoorbeeld Etten leur 
en Breda als het om het turfschip gaat), exposities,kunstprojecten, fietstochten, rondreizende theatergezelschappen 
ed. In Woudrichem wordt volgend jaar het Liniepad geopend. Dit is een wandelroute langs de West-Brabantse 
Waterlinie.  
Het zou een misser zijn wanneer dit verdedigingswerk niet als decor voor 2018Brabant manifestaties ingezet zou 
worden.  
 
Bestaande West Brabantse en andere initiatieven, die aan de basis van dit idee liggen 
Stichting Vrienden van de West Brabantse Waterlinie, Walled Towns Friendship Circle, Vereniging Nederlandse 
Vestingsteden . HC Het Markiezenhof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Brabantcontainer: een marketingtool.  
 
De indieners en contactpersoon 
West Brabants Cultuuroverleg (WBC) van de Regio West Brabant 
G. Jorritsma, voorzitter WBC 
P/A Postbus 35 
4600 AA  Bergen op Zoom 
Telefoonnummer: 0164-277358 
Email: G. Jorritsma@bergenopzoom.nl 
 
Wat gaat er in 2017 en 2018 in Brabant plaats vinden 
In 2016 wordt een internationale wedstrijd uitgeschreven, waar kunstenaars ontwerpen kunnen indienen voor "De 
Brabantcontainer". De bedoeling is 1000 containers van een kunstwerk te voorzien, die als metalen ambassadeur  
voor 2018Brabant over de wereld reizen. Een kunstwerk, dat in één flits duidelijk maakt, dat Brabant in 2018 "the 
place to be is".  Vooraf moeten natuurlijk criteria opgesteld worden met betrekking tot welke elementen het werk in 
ieder geval moet bevatten, zoals logo, website en QR code, zodat mensen in Europa en daarbuiten snel en 
eenvoudig via hun smartphone informatie kunnen opvragen. Maar ook moet duidelijk zijn wat het kunstwerk moet 
losmaken. En het moet duidelijk zijn dat het kunstwerk "eenvoudig" met de voorhanden zijnde schilder- of 
plaktechnieken reproduceerbaar moet zijn.  
 
Een deskundige jury, bijvoorbeeld gevormd door de BKKC ism het Van Abbe Museum en De Pont kiest het beste 
ontwerp uit.  
 
In het voortraject worden met grote bedrijven op het gebied van containervervoer contact gelegd om de ins en outs 
van de realisatie te bespreken. Ook worden bedrijven benaderd, die deskundig zijn op het gebied van het 
schilderwerk van dergelijke objecten. Mogelijk kan via beiden een stuk van de financiering geregeld worden.  
 
In 2017 wordt de Brabantcontainer "gelanceerd". Het object staat op vrachtwagens, boten en treinen, die in 2017 en 
2018 dwars door Europa en Azië koersen en zo aankondigen dat er in 2018 in Brabant iets bijzonders staat te 
gebeuren. Wellicht is het ook mogelijk containers over zee naar andere continenten te laten reizen.  
 
In 2017 komt ergens in Brabant een groot led-bord met een wereldkaart. Elke container heeft een chip, dus is GPS 
traceerbaar. Zo zie je de 2018containers als stipjes op die kaart de wereld overgaan. In de tweede helft van 2018 
worden alle containers op 1 punt in Brabant verzameld. Op het scherm zie je alle stipjes in het brandpunt van de 
wereld samenkomen. Op de fysieke verzamelplaats wordt eind 2018 een containerfestival georganiseerd met in elke 
container een act.  
Het grote led-bord is op het einde te zien als een soort groot logboek met lijnen waarlangs 2018Brabant zich letterlijk 
heeft bewogen. 


