
Noordhof  - Roeselare
Zaterdag 17/09 en  Zondag 18/09

van 17u tot 23u                                                                           van 11u tot 18u
Zaterdag 17/09 

van 17u tot 23u

Kathleen Vandenhoudt & Luiz Marquez  

• concert • 19u tot 20u

Kathleen Vandenhoudt is een rasechte singer-songwriter. Geflankeerd door 
multi-blazer Luiz Marquez (Mezcal collectief) brengt ze haar songs die ze laat 
marineren in een saus van Americana, roots & aanverwanten. Deze bluebird 
immer bulkend van passie schuwt de diepte niet. 
Onder de noemer ‘No Nonsense’ en met het brevet van een oerdegelijke 
live-reputatie wordt dit gegarandeerd een concert met grain, fond and lots of 
good vibes!!

ZAZZU / Nectar 

• installatie • doorlopend • zaterdag en zondag

Honderden diepblauwe 
vlinders fladderen om je 
heen. Ijverig op zoek naar 
zoete nectar... 

Ontdek deze wonderlijke 
installatie waarin vlinders, 
muziek en nieuwe 
technologie samenkomen 
in een kleurrijke wereld! 

Patt Mayeu & son  / 
Acoustic blues & roots  

• concert • 14u15 tot 15u15

Het is niet de eerste en niet de laatste 
keer dat Patt Mayeu & zoon Frodo 
komen spelen op het festival. 

Het is steengoede blues, het zijn local 
heroes en we kunnen er gewoon niet 
genoeg van krijgen.  

Boîte à Clous  / 
Robert La Licorne  

• mobiele act • tussen het Noordhof en de Zuidstraat • 
doorlopend

Heel lang geleden redde de fee Réné een eenhoorn van een gewisse dood. Ze 
werden de dikste vrienden en zijn sindsdien onafscheidelijk. Ondertussen is fee 
Réné al een tijdje met pensioen, dus hebben ze tijd om te zwerven. Vandaag 
zwerven ze toevallig richting Roeselare. Wil je graag bij Robert de eenhoorn op 
de rug? Volg de magische scheten en zoete uitwerpselen. Het kan niet fout gaan. 

Bonjour Eddy  

• concert • 17u tot 18u30

Instant happiness deuntjes, jazzy 
akkoorden en aanstekelijke improvisaties, 
meer dan genoeg om overal de zon te 
laten schijnen.  

GALLI / Muzikaler bij Rodenbach 

• concert • 11u45 tot 13u

Amati Galli brengt 11 huis-tuin-liefdesgedichten van Albrecht Rodenbach 
ondergedompeld in een muzikaal bad.  
Een project i.k.v. Dichter bij Rodenbach in samenwerking met Stad Roeselare. 

ARhus / De Voorplek 

• praatsalon • 13u30 tot 14u30

“All we need to do, is make sure we keep talking” 
aldus Stephen Hawking. En dat gaan we doen. 
De Voorplek is een praatsalon op ons festival. 
Om het gesprek op gang te trekken werden op maat 
gesprekstarters ontwikkeld met 101 vragen. Shoot!  

DRAAD-poppentheater / 
Bunjons  

• figurentheater • 
14u tot 14u20 + 
16u tot 16u20 + 
18u tot 18u20

Een vreemde groep wezens zwerft doorheen de 
stad, op zoek naar tweevoetige primaten die willen 
luisteren naar het treurdicht van de aarde. 
Durf jij blijven staan? 

Jakedoe(plus) + olsan / dromoscoop

• installatie • doorlopend • zaterdag en zondag

Steek je kop niet in het zand maar in onze dromoscoop. 
Luister en beleef de soundscapes gemaakt door acht 
jongvolwassenen van Jakedoe(plus). Samen met Olivier Van Leynseele 
(DJ SNS – olsan – Brihang) en Dieter Meeuws (rapper olsan – Ntrek) trokken 
ze zich tien sessies lang terug in INVAL om samen teksten, beats en sounds 
op te nemen, te ontwikkelen en te samplen. 
Laat je meeslepen door de soundscapes, made by Anouk, Jenthe, Axel, Kyano, 
Luno, Obie en Steffen. Jakedoe(plus) is de jongerenwerking van T’Hope vzw. 

Yves Obyn / ChildsPlay 

• installatie • doorlopend • zaterdag en zondag

Onder de noemer Childsplay maakt kunstenaar/ontwerper Yves 
Obyn meubelen en installaties waarmee kinderen van 0 tot 
99 jaar zich naar hartenlust kunnen uitleven. 

Voor de Tuin der Lusten vergrootte 
hij steekbloemen, een klassieker uit 
onze  kinderjaren, ontwikkelde een 
katapult voor jongleerballen en een 
mobiele installatie met klei die nooit 
droogt. Wat wil je nog meer? 

Het Textielatelier /  Kuub / What’s the 
Buzz / de Sloeberslangen 

• spelen • installatie • doorlopend • zaterdag en zondag* 

Het Textielatelier van de Tuin 
der Lusten werkt al 11 jaar 
lang, ieder jaar, op maat, 
textielkunsten uit voor het 
festival. Dit jaar sloeg het 
team de handen in elkaar 
met Studio Stoflov.  

-  Kuub
 Je kan moeilijk naast de kleurrijke kubussen kijken. Maar wist je dat je er ook 

in kan? Je eigen cocon en kleurrijk toevluchtoord op het festival. 
-  What’s the Buzz
 Als ode aan de zesvoetige zoemers werden knuffelbare bijtjes gehaakt want 

zonder hen gaat ons paradijs snel in verval.
-  De Sloeberslangen
 Ontwerp je eigen slang, van top tot teen, maar let op...voor je het weet fluistert 

ze giftige dingen in je oor. (*enkel op zondag tussen 13u en 17u)

DJ Draaimedaris

• DJ • doorlopend • zaterdag en zondag

Gewapend met onbetaalbare vinylplaatjes en de meest aanstekelijke glimlach in 
de brede regio zorgt DJ Draaimedaris dat de Tuin der Lusten nooit stil valt. 

Circusatelier Woesh + Yves Obyn + 
Weerwerk / Het hof van Woesh 

• spelen • za 17u tot 19u • zo 11u tot 18u 

Woesh trainde een half jaar samen met maatwerkbedrijf 
Weerwerk. Samen met uitvinder Yves Obyn ontwikkelden ze 
nieuwe manieren om circustechnieken te beleven: 
-  Ge-Haakt-Ballen 
 Sluit aan bij de koffietafel en maak je eigen jongleer. 
- Bal Bascule 
 Katapulteer de Ge-haakt-balletjes de lucht in en wordt de ultieme 
 vang-maestro. 
- Zeepzop 
 Het leven is een zeepbel. Hoe lang kan jij ze zwevende houden? 
- Jongleerborden 
 Iedereen kan jongleren…uiteindelijk. 
 Leer de basisbewegingen van het jongleren en wie weet, lukt het deze keer 
 om drie balletjes de lucht in te houden. 

Ghent All Star Folkies

• concert • 21u tot 22u15

Deze formatie bestaat uit vier toppers uit het Gentse folkmilieu: Aurélie Dorzée 
(viool & zang), Wim Claeys (accordeon & zang), Tom Theuns (gitaar & zang) & 
Stefan Timmermans (doedelzak en blokfluit). Tom & Aurélie ontvingen vorig jaar 
nog The Flemish Folk Award voor beste live act. Wim en Tom waren de drijvende 
kracht achter het legendarische Ambrozijn en wie in Vlaanderen doedelzak zegt, 
zegt Stefan Timmermans. 
Zij brengen je een “best of” uit hun uitgebreide live repertoire. Verwacht je aan 
een avond energieke en ontroerende folksongs en tunes! 

Kopergietery, 
KGbe & Bolwerk / Park Katrol  

• doe-installatie • za 17u tot 19u / zo 11u tot 13u + 
14u15 tot 16u15 

Welkom in Park Katrol! Een theatrale ‘zelfbouw-installatie’ voor families.     
Een heus bricoleerpark voor de prutser en kunstenaar in elk van ons. 
Park Katrol werd bedacht door scenograaf Giovani Vanhoenacker, vormgeefster 
Griet Herssens, de ontwerpers van BOLWERK en theatermaker Michiel Soete. 
Met een gigantische katrolinstallatie en een hoop recyclagemateriaal 
strijken ze in je buurt neer om samen met jullie - jong èn oud - een gloednieuw 
werk te creëren. Een tafelpoot hier, een stuk stof daar, vijzen voor ogen en tape 
voor haar. Alles kan, alles mag! Laat je fantasie de vrije loop en bouw tijdens 
deze voorstelling mee aan een unieke bezienswaardigheid. 
Leve de allerkromste ideeën! Leve de (on)handige Harry’s! 

Glace Gatée 
ijsjes en wafels 

Suikers zijn nodig voor een goede 
communicatie van het immuunsysteem, 
lichaamscellen en het microbioom. 
Eet dus gerust nog een ijsje. 

lekkers:
zaterdag en zondag doorlopend!

Barlaban  
De befaamde rumbar is back in town. 
Als nieuwe kapitein aan het roer giet 
Frederik de lekkerste cocktails en special 
drinks in jouw glas. 

Martha Rojas 
Martha maakt lekkers voor je klaar.
Wereldkeuken die ongetwijfeld jouw 
honger kan stillen. 

Hummus
The Original

Gezond, lekker, lokaal, 
origineel en vernieuwend. 
Dat zijn de ingrediënten waar 
'Hummus' mee aan de slag 
gaat. Verleidelijk? Zeker weten! 

OXFAM 
Oxfam schenkt heerlijks in jouw glas, eerlijk en heerlijk.

 Er is trouwens gratis water, koffie en thee. 
Voor niets gaat de zon op…

behalve als we de keuze hebben.  

 

 

De Figuranten
PROJECT ELENA   
• sociaal-artistiek theater • za 20u tot 20u30 / zo 13u30 + 
16u30 tot 17u
Met de Loterij van Mars naar het Paradijs. De aarde is onleefbaar geworden. 
Maar er is hoop. De Loterij van Mars presenteert: Project Elena. Vier uitverko-
ren Elena's laten alles achter om een nieuwe wereld te stichten op Mars. Iedere 
Elena heeft een persoonlijke robot. Hun taak: Elena sturen, troosten, helpen en er 
te allen tijde voor zorgen dat Elena haar kalmte bewaart. Want hoeveel heimwee 
Elena ook heeft, eens het contract getekend is, is het onmogelijk om terug te 
keren naar de aarde. 

Z0ndag 18/09
van 11u tot 18u 

DE RODENBACHFEESTEN

- De Tuin der Lusten: Noordhof
- Stadsfestival STROOM: 
   Klein Seminarie, Grote Markt, Polenplein
- Autovrije zondag op het Stationsplein
- Streetart: murals doorheen de stad

meer info: 
visitroeselare.be

Zin in nog meer leuke voorstellingen 
en installaties op zondag 18 september ? 
Wandel, fiets of step naar het 
stadscentrum voor:

De Schaduw + Jong Geweld OPWEG

• theater • mobiele act in de Noordstraat • doorlopend

All cords to the past are broken. 
All cords to the future are out of reach. 
So now there is only the present moment.

Hier en nu. Een groep is op tocht. Bepakt en gezakt leven ze
in de schemerzone tussen hun verleden en toekomst. Nieuwsgierig en 
terughoudend. Wat zal het nieuwe paradijs hen brengen?

Let op: deze act is te zien tussen het Noordhof en de grote markt.

4Hoog / Stokpaardprins 

• familievoorstelling 3+ • 
11u tot 11u45  + 15u tot 15u45

Tromgeroffel! Klaroengeschal! Heldhaftige gevechten! Gigantische 
kastelen! Prinsessen wakker kussen! Bruidsjurken! Ware liefde! 
Romantiek! 
Welkom in de zoete dromen van STOK PAARD PRINS.  
Een sprookjesachtige en humoristische voorstelling over avonturen 
beleven, proberen, falen en opnieuw proberen. Over zoeken naar liefde. 
En die vinden op een plek waar je het eerst niet had verwacht. 
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Paradise Lost
2 feestelijke weekends

Noorhof  Roeselare: 17 + 18/09/2022
Krommebeekbos Beveren: 24 + 25/09/2022
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De Tuin der Lusten is een vat vol verrassingen. Jaar na jaar pakt dit 
sociaal-artistiek festival uit met een verfrissend concept. Op het 
kruispunt tussen welzijn en cultuur lieten kunstenaars en deelnemers 
zich inspireren door ‘Paradise Lost’. Over het paradijs, de hel en alles 
daartussen. Is het allemaal naar de wuppe? Of is er nog een overvloed 
aan hoop?  

De nieuwe creaties zijn divers, van speelinstallaties tot uitdagend 
openluchttheater, van textielkunst tot vreemde creaturen, van zeepbellen 
tot soundscapes. Mocht het je allemaal te veel worden, geen zorgen, ons 
terras vangt je met open armen op… 

Deze editie splitst de programmatie zich in twee weekends en twee 
locaties. Het feest vindt plaats in het Noordhof op zaterdag 17 en 
zondag 18* september en zet zich verder door naar het Krommebeekbos 
op zaterdag 24 en zondag 25 september.  

*Daarbovenop is zondag 18 september autovrije zondag en organiseert 
Stad Roeselare in het stadscentrum de Rodenbachfeesten. 
Op verschillende plekken in de stad valt er dus nog meer te beleven. 
Ontdek onder meer het festival ‘Stroom’, ook een organisatie van De Spil 
op de Grote Markt, het Polenplein en het Klein Seminarie. 

De Tuin der Lusten wordt dit jaar voor het eerst ondersteund door Remorc, de 
mobiele cultuurwerking binnen De Spil. Het doel van dit “cultuurhuis op wieltjes” 
is kunst toegankelijk maken voor een breed publiek.  

Krommebeekbos - Beveren
Zaterdag 24/09 en  Zondag 25/09

van 17u tot 23u                                                                         van 11u tot 18u
Zaterdag 24/09 

van 17u tot 23u
Zondag 25/09 

van 11u - 18u
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Kardinaal Cardijnlaan 

Krommebeekbos
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Beverseaardeweg

parking 
ter hoogte 

huisnummer 116

Film in het bos / Captain Fantastic  

• film 6+ • 20u tot 22u

In de prachtige bossen in het noordwesten van Amerika heeft Ben (Viggo 
Mortensen) zijn ideale wereld geschapen. Een perfecte plek voor zijn zes 
kinderen, ver weg van de hectiek en de sociale druk van het hedendaagse 
bestaan. De kinderen studeren en leren jagen. Het leven is puur en overzichtelijk. 
Tot een dramatische gebeurtenis het gezin doet besluiten de confrontatie met de 
buitenwereld aan te gaan. Met zowel heftige als hilarische gevolgen…

Cie Frieda / Wereld, einde van een 

• familievoorstelling 8+ • 11u tot 11u45 + 15u tot 15u45

‘WERELD, EINDE VAN EEN’ schetst op een speelse filosofische wijze een 
evolutie van het mensdom sinds Adam en Eva tot nu. Het is een voorstel-
ling die zowel jong als oud weet te amuseren door haar spelplezier, tekst en 
verrassende visuele vondsten.  De inhoud raakt en doet nadenken. (Misschien 
wel de beste jeugdtheatervoorstelling op locatie ooit – dixit Marc Maillard)
Niet te missen, dus.

Tekst, concept en spel: Eva Binon, Patrick Vervueren - Beeld: Niké Moens en 
Jan Palinckx - productie: Frieda - Coproductie: Brugge Plus

DJ Draaimedaris

• DJ • doorlopend • zaterdag en zondag 

Gewapend met onbetaalbare vinylplaatjes en de meest aanstekelijke glimlach in 
de brede regio zorgt DJ Draaimedaris dat de Tuin der Lusten nooit stil valt.

MEUTE HEUTE / Waar is Andy?

• familievoorstelling 6+ • za 17u tot 18u / zo 17u tot 18u

Schaamte? Hokjes. 
Lijstjes. En alle andere dingen 
waar we soms last of jeuk van 
hebben. (Ook gij, ja!) “5 woorden. 
Over uzelf. Wat?!? 5 woorden?
Ja, sorry, meer tijd is er nie. 
Zo meteen gaat de lift open. We 
duwen je erin en tegen dat we 
een verdiep hoger zijn weten we 
wie gij zijt. En dan weet gij het 
ook. Wie gij zijt. Handig toch? En 
dan zijt ge er van af. We kennen 
al veel volk. Boris. Bleiter. Boefer. 
Stoefer. 
Stinker. Mama’s kindje. Ciska. 
Strever. Selfiequeen. 
Dieetmagneet. Bingewatcher. 
Hashtagofoob.
En gij? 5 woorden. Het eerste 
wat in u opkomt! Dat is altijd het 
beste. Smijt het in de groep!
Ah ja. En we missen nog één 
iemand op ons lijstje. Waar is 
Andy?”

Van/met: Julie Delrue, Michaël Minjauw, Michiel Soete & Kirsten Van Den 
Hoorn. De voorstelling werd gemaakt in coproductie met Uitwijken (Brugge 
Plus) en Tuin der Lusten (De Spil, Roeselare)

Circusatelier Woesh + Yves Obyn + 
Weerwerk / Het hof van Woesh

• spelen • za 17u tot 19u + zo 13u30 tot 17u

Woesh trainde een half jaar samen met maatwerkbedrijf 
Weerwerk. Samen met uitvinder Yves Obyn ontwikkelden ze 
nieuwe manieren om circustechnieken te beleven: 
-  Ge-Haakt-Ballen 
 Sluit aan bij de koffietafel en maak je eigen jongleer. 
- Bal Bascule 
 Katapulteer de Ge-haakt-balletjes de lucht in en wordt de 

ultieme vang-maestro. 
- Zeepzop 
 Het leven is een zeepbel. Hoe lang kan jij ze zwevende 

houden? 
- Jongleerborden 
 Iedereen kan jongleren…uiteindelijk. 
 Leer de basisbewegingen van het jongleren en wie weet, 

lukt het deze keer om drie balletjes de lucht in te houden. 

Jakedoe(plus) + olsan / dromoscoop

• installatie • doorlopend • zaterdag en zondag

Steek je kop niet in het zand maar in onze 
dromoscoop.
Luister en beleef de soundscapes gemaakt 
door acht jongvolwassenen van 
Jakedoe(plus). 
Samen met Olivier Van Leynseele 
(DJ SNS – olsan – Brihang) en Dieter Meeuws 
(rapper olsan – Ntrek) trokken ze zich tien 
sessies lang terug in INVAL om samen 
teksten, beats en sounds op te nemen, te 
ontwikkelen en te samplen. 
Laat je meeslepen door de soundscapes, 
made by Anouk, Jenthe, Axel, Kyano, Luno, 
Obie en Steffen. Jakedoe(plus) is de 
jongerenwerking van T’Hope vzw. 

DatSwingdt

• concert • 11u45 tot 13u30

DATSWINGDT bestaat uit drie vrienden met een hart voor de muziek van Django 
Reinhardt: Dave Knockaert (git), Annelies Detru (git) & Thomas Camerlynck (bas). 
Jouw lokale specialist in gypsy swing. 

Crêpe Brulée

• concert • 15u45 tot 17u

Humoristische teksten met een revolutionair hoekje worden gevat in een 
mengeling van jazz, folk en rock-en-roll.  

Het Textielatelier /  Kuub / What’s the 
Buzz / de Sloeberslangen 

• spelen • installatie • doorlopend • 
zaterdag en zondag* 

Het Textielatelier van de Tuin der Lusten werkt al 11 jaar lang, 
ieder jaar, op maat, textielkunsten uit voor het festival. 
Dit jaar sloeg het team de handen in elkaar met Studio Stoflov.  
-  Kuub
 Je kan moeilijk naast de kleurrijke kubussen kijken. Maar wist je dat je er ook 

in kan? Je eigen cocon en kleurrijk toevluchtoord op het festival. 
-  What’s the Buzz
 Als ode aan de zesvoetige zoemers werden knuffelbare bijtjes gehaakt want 

zonder hen gaat ons paradijs snel in verval.
- De Sloeberslangen
 Ontwerp je eigen slang, van top tot teen, maar let op...voor je het weet fluistert 

ze giftige dingen in je oor. (*enkel op zondag tussen 13u en 17u)

Yves Obyn / ChildsPlay 

• installatie • doorlopend • zaterdag en zondag

Onder de noemer Childsplay maakt kunstenaar/ontwerper 
Yves Obyn meubelen en installaties waarmee kinderen van 
0 tot 99 jaar zich naar hartenlust kunnen uitleven. Voor de Tuin der Lusten 
vergrootte hij steekbloemen, een klassieker uit onze kinderjaren, ontwikkelde een 
katapult voor jongleerballen en een mobiele installatie met klei die nooit droogt. 
Wat wil je nog meer?

lekkers:  

zaterdag en zondag doorlopend!

OXFAM 
Oxfam schenkt heerlijks in jouw glas, 
eerlijk en heerlijk. Er is trouwens gratis 
water, koffie en thee. 
Voor niets gaat de zon op…
behalve als we de keuze hebben.  

 

 

Coco
Een triporteur, zo weggeplukt 
uit de heuvels van Toscane in 
hartje Italië gevuld met onweer-
staanbare kwaliteitsroomijs, 
maar ook hoogwaardige 
sorbets. Njom Njom!

EVA
Je kan de wereld veranderen met je vork. 
Eva zorgt voor een overheerlijk aanbod plantaardige voeding, 
ter vervanging van dierlijke. Zo dragen we bij tot een mens-, dier- en 
milieuvriendelijke samenleving. Maar goed, eigenlijk is het gewoon 
ook écht lekker. 

Barlaban  
De befaamde rumbar is back 
in town.  Als nieuwe kapitein 
aan het roer giet Frederik de 
lekkerste cocktails en special 
drinks in jouw glas. 

Info Krommebeekbos: grasplein ter hoogte van de Kardinaal Cardijnlaan.

Het festival is gratis en iedereen is welkom, behalve...auto's. 
Om parkeeroverlast te vermijden in de wijk raden we iedereen aan om met 
alles - behalve de wagen - naar het festival te komen!
We voorzien fietsenparking op het terrein zelf. Hang je vast aan de wagen dan 
kan je die kwijt in de Beversesteenweg en neem je het bospad richting het 
festivalterrein (+-800m)
Voor personen die minder mobiel zijn voorzien we parkeerplaatsen in de Kardi-
naal Cardijnlaan op 100m van het festivalterrein. 

De Figuranten / PROJECT ELENA   

• sociaal-artistiek theater • 
za 18u30 tot 19u + zo 13u30 tot 14u

Met de Loterij van Mars naar het Paradijs. 
De aarde is onleefbaar geworden. Maar er is hoop. 
De Loterij van Mars presenteert: Project Elena. Vier uitverkoren Elena's laten 
alles achter om een nieuwe wereld te stichten op Mars. Iedere Elena heeft een 
persoonlijke robot. 
Hun taak: Elena sturen, troosten, helpen en er ten allen tijde voor zorgen dat 
Elena haar kalmte bewaart. Want hoeveel heimwee Elena ook heeft, eens het 
contract getekend is, is het onmogelijk om terug te keren naar de aarde. 

Eigen Makelij: 

De Tuin der Lusten is meer dan een festival. 
De ware aard van het festival zit hem in de weg ernaartoe.
Met de stempel 'Eigen Makelij' maken we duidelijk wat er op maat 
gemaakt werd voor deze editie.

De Tuin der Lusten is een werking die bestaat uit vele vrijwilligers, 
kunstenaars, professioneel of liefhebber:
Samen met Stad Roeselare, VOC Opstap, T’Hope, Amate Galli, 
De Figuranten, Brugge Plus - Uitwijken, De Schaduw, DRAAD-poppen-
theater, circusatelier Woesh, ARhus, het Textielatelier, Oxfam, Zazzu, 
Onze Kinderen, Studio Stoflov, olsan, Yves Obyn, en vele anderen. 
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ARhus / De Voorplek 

• praatsalon • 13u30 tot 14u30

“All we need to do, is make sure we keep talking” aldus 
Stephen Hawking. En dat gaan we doen. 
De Voorplek is een praatsalon op ons festival. 
Om het gesprek op gang te trekken werden op maat 
gesprekstarters ontwikkeld met 101 vragen. Shoot!  
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