Persbericht

Roeselare, 7 februari 2017

Filmjournaal 2015-2016 én 2006
Roeselare vroeger en nu
Sinds jaar en dag verzamelt het stadsarchief van de Stad Roeselare filmmateriaal over
Roeselare. In 2015 kreeg ARhus de opdracht om deze traditie verder te zetten. Het
Albrecht Rodenbach open kenniscentrum doet dat in samenwerking met de werkgroep
Filmjournaal. Dit jaar organiseert ARhus samen met de Dienstencentra en
Woonzorgcentra van het Zorgbedrijf Roeselare verscheidene vertoningen van het
Roeselaarse Filmjournaal 2015-2016. Aansluitend keren we ook terug in de tijd, met een
vertoning van het Filmjournaal van 2006.
Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen in het Filmjournaal 2015-2016: de
feestelijkheden rond één jaar ARhus, de geschiedenis van frituur Monique, een project
rond WO I van de land- en tuinbouwschool VABI, de verhuis van het Wielermuseum, de
opening van de Trax-site, Maarten Larmuseau over het DNA van de Roeselarenaar, het
afscheid van Luc Martens en de aanstelling van Kris Declercq. Het Filmjournaal wordt

Het Filmjournaal 2006 gaat onder andere over de opening van De Kleine Stooringhe in
Rumbeke, de onthulling van het beeldje van Juul Plastiek, de Feestzitting t.g.v. 200 jaar
Klein Seminarie, de opening van het nieuwe politiekantoor met een blik achter de
schermen, enz.

/ Praktisch
Er zijn vertoningen op verschillende locaties. De toegang tot de voorstellingen is gratis.
Enkel voor de vertoning in ARhus dient vooraf ingeschreven te worden.



Vrijdag 10 februari, 19u30-21u30 in Kenniscentrum ARhus (zaal Het Verzonken
Kasteel)
Première met inleiding door Dirk Lievens, schepen van Cultuur.
Inschrijven: via www.arhus.be/kalender, telefonisch op 051 69 18 00 of aan een
infobalie in ARhus De Munt of de afdelingen in Beveren, Rumbeke en Gitsestraat.



Maandag 13 februari, 15u-16u in WZC De Waterdam laagbouw (Ter Dreve). Enkel
Filmjournaal 2015-2016!



Woensdag 15 februari in WZC Ter Berken:
1e vertoning: 14u-15u (1e verdieping). Filmjournaal 2015-2016
2e vertoning: 15u-16u (2e verdieping). Filmjournaal 2006



Vrijdag 17 februari, 14u-16u in WZC De Zilverberg (polyvalente zaal 2e verdieping)



Maandag 20 februari, 14u-16u in WZC St. Henricus Rumbeke (polyvalente zaal)



Dinsdag 21 februari, 14u30-16u30 in WZC De Waterdam hoogbouw (Ten Hove,
cafetaria)

Niet voor publicatie (enkel voor redactie)
Wens je meer informatie of beeldmateriaal?
Contacteer Bieke Deceuninck, communicatie verantwoordelijke bij ARhus
0477 65 33 04 of bieke.deceuninck@arhus.be

