Programma Cultureel Fietsevent Bels Lijntje bekend
Het programma van het Cultureel Fietsevent Bels Lijntje dat plaatsvindt op 8 september, op de voormalige
spoorwegverbinding Bels Lijntje tussen Tilburg en Turnhout, is rond. Muzikanten, dansers, dichters, vertellers,
theatergezelschappen en ambachtelijke ondernemers uit de streek verwelkomen u op 13 tussenstops ('staties') langs
de route met optredens, streekmarkten, rondleidingen en meer. Een grensoverschrijdende belevenis.

Veelzijdig podiumkunstenaar Peer de Graaf verzorgt in Turnhout de slotact van Cultureel Fietsevent Bels Lijntje 2013

Bij statie zes spelen De Romantische Mannen, een trio dat Nederlandstalige romantische liefdesliedjes speelt, met hier en daar
een knipoog. Bandleden Tim Bijveld en Jeroen Geurts kijken uit naar 8 september. "Wat is er meer romantisch dan een
uitzichtloos ver fietspad, met aan je zij je liefje en in je tas een fles wijn en een picknickmand. Ergens op een punt, bij een boom
en een bankje besluit je allebei tegelijk; ja, hier gaan we even zitten. De wijde velden, de ruisende wind, klein en nietig in een
uitgestrekte zee van akkers. Het voelt als een oude smokkelroute, waar vroeger verboden liefdes de grens overstaken of zich
schuilhielden in een boomgaard. "Hoe een ballade aan Bels Lijntje zou kunnen klinken? "Mijn banden van mijn fiets, brengen
mij naar iets, over de lange weg van het Bels Lijntje. Mijn Daphne wacht op mij, nooit was zij zo blij, want bij me heb ik een
heerlijk Italiaans wijntje." Even verderop speelt Theatercollectief EELT een korte originele muziektheatervoorstelling: De
AardappelEELTers & Kauwconcert. Monique Zijp, artistiek leider van het gezelschap vertelt: "De aardappel speelt de hoofdrol.
Het volksvoedsel van boeren dat zij eerlijk, met eelt op de handen, hebben verdiend. Het stuk neemt een verrassende wending
wanneer de aardappel óók gebruikt wordt in de vorm waarin hij nu volksvoedsel is: chips…" Verder geniet u tijdens het event
van optredens van Componist Tom America, Vrouwenkamerkoor Cantilare, de band 3BOB4 van Stg. Kafka, Dansgroep Zonne,
Theaterke Straf Poejer, muzikant en zanger Frans van der Meer en van de dichters Delphine Lecompte, Esther Porcelijn en
Wim Paeshuyse. Op de Warande in Turnhout bij café Barzoen draait DJ de Gebroeder op 78 toeren en veelzijdig
podiumkunstenaar Peer de Graaf verzorgt daar met zijn kompaan Michaël Breukers (accordeon) de slotact. Behalve optredens
staan op het programma ook bezoeken aan de CAST Mobiel (waarin o.a. historische en hedendaagse foto’s van het Bels Lijntje
worden getoond), aan het kunstwerk annex horecapaviljoen de Grotto in het Tilburgse Stadspark de Oude Warande, aan
natuurterrein de Kaaistoep met gidsen Gert Brunink en Mischa Cillessen en aan een kleine streekmarkt met ambachtelijke
streekproducten bij Café Welkom (Alphen). Bij de Klein Engelandhoeve (Turnhout) is veel te zien in het kader van de Open
Monumentendag, u kunt hier ook streekproducten kopen. Een heerlijke picknick onderweg wordt verzorgd door Qlinairia bij
Weelde station en hobbybrouwerij ’t Nest tapt er lokale biertjes.
Fiets mee op 8 september!
Op www.belslijntje.com kunt u zich direct aanmelden voor deelname, u vindt er ook meer informatie over het programma.
Deelname aan het fietsevent is vrij, maar gedurende de hele tocht op eigen verantwoordelijkheid. Cultureel Fietsevent Bels
Lijntje is een initiatief van Coöperatie Bels Lijntje i.o. in samenwerking met Turnhout2012, Toerisme &Uit Turnhout en wordt
mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord Brabant, BKKC, COAC, Fietsforum,CAST, Stadsmuseum Tilburg en door een
groot aantal samenwerkingspartners en artiesten.
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