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22 september

Bereikbaarheid
tijdens Autovrije Zondag
goed op weg #VANRSL

• Stap: Een groot deel van het centrum is autovrij, dus je
kan veilig en vrij stappen waar je wil! Jouw voeten: de
beste keuze deze dag!
• Trap: Niks zo leuk als jouw tweewieler om je naar en
in de stad te verplaatsen. We voorzien naast de vaste
fietsparkeerplaatsen ook extra plaatsen. Er is een ruime, voor de gelegenheid bewaakte, fietsstalling aan
het station (naast Eco-Velo).
• Openbaar vervoer: Kom je van iets verder? Kies dan
voor het openbaar vervoer. Alle ritten op stads- en
streeklijnen van De Lijn op grondgebied Roeselare zijn
gratis tijdens Autovrije Zondag. Je stapt gemakkelijk af

www.roeselare.be
aan het centraal gelegen station. Uiteraard kan je ook
met de trein naar Roeselare afzakken.
• Personenwagens: Kom je toch met de auto, dan kan
je terecht op de parkings De Munt, Moermanparking,
Wallenparking, B-Parking en parking De Spil. De bereikbaarheid van de parkings wordt aangeduid vanaf de
kleine ring.
• Leuk alternatief: fietstaxi’s alsook paard & kar vervoeren je gratis binnen de autovrije zone
• Verplaats je op zondag 22 september op een duurzame
manier naar Roeselare en beleef gegarandeerd een
fantastische dag met het ganse gezin! #goedopweg
#VANRSL

(c) mc monin - vu dirk cornelis hspilleboutdreef 1 roeselare

Vanaf 12 uur blijft een belangrijk deel van het centrum
van Roeselare auto- en parkeervrij. Om je vlot te verplaatsen kies je best volgens het STOP-principe:

centrum Roeselare
vanaf 13u

DE TUIN DER
LUSTEN

Een Participatief
Festival

Tientallen sociale en artistieke spelers komen met valiezen vol acts, kunsten, speeltuig, lekkers en gezelligheid
naar het stationsplein. 2019 wordt het jaar van de Vlucht.
De vlucht van geweld, van torenhoge belastingen, wantoestanden, schuld, realiteit, zorgen, gezondheid, de
vlucht uit huizen, uit landen, uit, over en uit... Wordt het
een uitvlucht of toevlucht? Ontdek het zelf. Wij nemen
de vlucht, vlucht mee met ons… Het jaar van de Vlucht,
maar ook van Vénus, een reus van 8 meter hoog die een
spectaculair parcours aflegt op zondagavond doorheen
het stadscentrum.
Dit wil je meemaken.

Elk jaar anders, en toch ook niet. Het festival is een collage van zoveel verschillende spelers, kunstenaars, verenigingen, vrijwilligers en locaties en toch blijft de eigenheid
van het sociaal-artistieke project behouden.
Het geheim? Participatie? Dynamiek? Of toch een vleugje magie?

Samen met: Stad Roeselare, RSL op Post, kunstenaar Yves Obyn,
De Schaduw, ZAZZU, Patt Mayeu, Fijnkost, T’Hope, Jazzavan,
Cie Collage, VOC Opstap, Fedasil Poelkapelle, Kartent,
ARhus, Télécommandé, Arktos, het Textielatelier,
De Drempel OC Sint-Idesbald, Ilse Vynckier,
smederij 74, ‘t Schoederkloptje, Groep Intro,
Oxfam, de Alwijze raad der Volksvergaderingen
en vele anderen.

DE
DER

ZO 22 SEP
Zondag 22 september is autovrije zondag.
Er is nog steeds de Tuin der Lusten op het Stationsplein.
Maar bovendien kan je die dag komen genieten van heel
wat extra’s op verschillende locaties in het verkeersvrije
stadcentrum, in organisatie van Stad Roeselare.

Het begon met een reus, op een volksvergadering. Hij
was op de vlucht en hij bleek niet de enige. We vluchten
allemaal wel op een bepaalde manier, op een bepaald
moment in ons leven. Hoe gaan we daarmee om? Hoe
vertalen we dat met en door de kunsten? De bal ging
aan het rollen. Elk jaar opnieuw doet het zich voor dat
een waanzinnig idee werkelijkheid wordt en dat uit de
meest onwaarschijnlijke hoek.

Stationsplein van 17u tot middernacht

Zaterdagavond maken we
van het stationsplein een
toevluchtsoord voor ontmoeting, lekkers en
muziekoptredens.
Kom rondhangen, praten,
genieten en laat al de rest
maar eens volledig los.
Misschien nog dit: de kans
op een feestje zit er ook in.

Klein weetje: de Tuin der Lusten is een gratis festival.
Met gratis koffie en water.

AUTOVRIJE ZONDAG
MOBILITEITSMARKT

Stationsplein (kant St-Amandsstraat)
13u tot 18u doorlopend
Maak kennis met autodelen, deelstep, fietsaanbod.
Er is een rijsimulator, tuimelwagen, gocartparcours,…
In samenwerking met Eco Velo worden tal van workshops
gegeven.

ONTDEKKINGSFESTIVAL

Op en rond het De Coninckplein
12u picknick door Lokaal*
13u tot 18u doorlopend leuke activiteiten voor de hele
familie met o.a. Zeppe & Zikki, Aya, Kinderkaravaan,
volksspelen, initiaties djembé, tai-chi, kinderyoga,...
Beleef ook het autovrije centrum vanop een paardentram
of verplaats je met één van de fietstaxi’s.
*- Originele en uitgebreide picknick met producten recht van bij de boer,

aangeboden door Lokaal
- Uiterlijk 18/9 inschrijven via melanie@lokaalmarkt.be of 0485/84 61 19
- Binnenlocatie bij slecht weer

ZO 22 SEP

ZA 21 SEP +

van 11u tot 22u

11u:
aperitiefconcert
14u:
programma
20u15: start reuzenspektakel op De Munt
parcours door het stadscentrum
21u:
aankomst reuzenspektakel op het
stationsplein
Zondag betekent sfeer, gezelligheid, ravotten,
verwondering en veel meer. ‘Veel meer’ wat?
Eerlijk, we weten het nog niet zeker. De Tuin der Lusten
zet ieder jaar een tiental nieuwe creaties op samen met
professionals, ervaren en onervaren kunstenaars.
Theater, straattheater, een aperitiefconcert, kunstinstallaties, interventies, workshops, vertelkunsten en een
textielatelier.
Komt dat allemaal goed tegen 21-22 september?
Kom het zelf te weten.
Maar wees gerust, we garanderen, kunsten, spelen, eten
en drinken.

PARCOURS DOORHEEN
DE STAD

SLOTSPEKTAKEL
Vénus
cie
L’Homme
debout (FR)

—
Vénus

20u15: start op
De Munt
mobiel parcours door
de Ooststraat
21u15: einde
op het stationsplein
Vénus, een reus
van 8 meter
hoog, brengt een
verhaal over vallen,
vluchten en terug opstaan.
Ongezien en uitzonderlijk in
onze regio, een 14-koppig
team, helemaal uit Poitiers,
Frankrijk.
De reus vertelt zijn verhaal op 4
haltes: De Munt, de Grote Markt,
de Ooststraat en het
Stationsplein. Wie het volledige
verhaal wil zien start op De
Munt en volgt de reus.

