Persbericht

Roeselare, 27 november 2017

Vertoningen Roeselaarse Filmjournaal
2016-2017 én 2007
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. Nieuw dit jaar is de samenwerking met STAP Roeselare. Enkele
onderwerpen en activiteiten die afgelopen jaar in Roeselare doorgingen, werden door
leerlingen van STAP in beeld gebracht.
Opnieuw organiseert ARhus samen met de Dienstencentra en Woonzorgcentra van het
Zorgbedrijf Roeselare en enkele andere woonzorgcentra verscheidene vertoningen van
het Roeselaarse Filmjournaal 2016-2017. Op enkele locaties keren we ook terug in de
tijd, meer bepaald 10 jaar, met een vertoning van het Filmjournaal van 2007.
Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen in het Filmjournaal 2016-2017:
opendeurdag RIHO, verhuis Adriaan Willaert orgel naar de Sint-Michielskerk, de
lichtprojectie rond de wedstrijd Stadsdichter, de opening van Lokaalmarkt in de SintAmandskerk, de Roeselaarse theaterwandelingen. Leerlingen van het STAP brachten
ook 5 onderwerpen in beeld: Iedereen Piano, Stadsdichter, Stuutjes & Cinema,
dansoptreden Induce en een theatervoorstelling. Het Filmjournaal wordt net zoals vorig
jaar afgesloten met een mooie reeks foto’s van Knipoogje.
Het Filmjournaal 2007 gaat onder andere over de Bank van Roeselare, 200 jaar Klein
Seminarie, 75 jaar Batjes, 11 juli viering, de Kazandmolen, enz.

Er zijn vertoningen op verschillende locaties. De toegang tot de voorstellingen is gratis.
Enkel voor de vertoning in ARhus dient vooraf ingeschreven te worden.
ARhus (De Munt 8, Roeselare, verdieping -1)
Filmjournaal 2016-2017 en 2007
•Vrijdag 1 december, 19-21u; inschrijven via www.arhus.be/kalender
WZC De Waterdam (Handelsstraat 37, hoogbouw)
Enkel Filmjournaal 2016-2017
•Maandag 4 december, 15-16u
•Dinsdag 12 december, 15-16u
WZC De Zilverberg (Knokuilstraat 35)
Filmjournaal 2007 en Filmjournaal 2016-2017
•Maandag 4 december, 14u30-16u30
•Maandag 11 december, 14u30-16u30
WZC Sint-Henricus (Sint-Rochusstraat 12)
Enkel Filmjournaal 2007
•Donderdag 7 december, 14u30-15u30
WZC De Hovenier (Hoveniersstraat 15)
Enkel Filmjournaal 2016-2017
•Woensdag 6 december, 14u30-15u30

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

