WELKOM
‘100 jaar Stapelen’
In 2015 is het precies 100 jaar geleden,
dat de paters Assumptionisten zich
vestigden op Kasteel Stapelen. Vanuit
hun nieuwe missie en uit dankbaarheid
voor deze gastvrijheid gedurende een
hele eeuw besloten de paters zowel
het Kasteel als het Park open te stellen
voor de Boxtelse bevolking. Hiervoor
is een plan opgesteld, dat aan de
gemeente Boxtel is overhandigd. Samen
met eigenaren van nog aangrenzende
gronden komt er één groot stadslandgoed
Stapelen van liefst 26 hectaren.
Dit jaar vieren de paters intern en met
vrienden uiteraard feest.

Daarnaast bieden de paters aan de
Boxtelse verenigingen, organisaties
en bedrijven gelegenheid in het Park
activiteiten te organiseren. Hiervoor is een
authentieke Spiegeltent gehuurd, die in de
periode van 8 mei t/m 14 juni kan worden
gebruikt. Er is een speciale ‘Werkgroep
100 jaar Stapelen’ samengesteld, waarin
vrijwilligers van diverse verenigingen
en organisaties zitting nemen. Samen
hebben zij een schitterende lijst van maar
liefst 100 verschillende activiteiten weten
op te stellen.

Voor iedereen
Veel van deze activiteiten worden voorbereid en uitgevoerd voor speciale doelgroepen,
die hiervoor een eigen uitnodiging ontvangen. Ook is er een flink aantal OPENBARE
ACTIVITEITEN, die hier staan vermeld.
Heel Boxtel bakt fairtrade

09

mei
zaterdag

Van 9.00 tot 13.00 uur.
De gemeente Boxtel heeft zich
de laatste jaren sterk gemaakt op
het gebied van Fairtrade. En met
succes. Komt u proeven op 9
mei van ‘Heel Boxtel bakt
Fairtrade?

Dukerskoor

11

mei
maandag

Van 19.30 tot 22.30 uur.
Dit koor repeteert wekelijks op
maandag bij grandcafe Rembrandt, maar komt voor deze
gelegenheid naar de spiegeltent.
Het koor presenteert
Nederlandse meezingliederen.

Feest bevolking Boxtel

16

mei
zaterdag

Opening expositie Kunst op Stapel

17

mei
zondag

Van 13.00 uur tot 16.00 uur.

In samenwerking met de
Kunststichting Boxtel heeft de
Assumptiestichting 15 kunstenaars geselecteerd die ruimtelijk
werk tentoonstellen in en rondom
het park. Zoals in de Ossenwei, de boomgaard, de
Dommel, de gracht en het park. Deze tentoonstelling loopt van 17 mei t/m 27 september 2015. De
ambitie is om dit kunstevenement voortaan elke
twee jaar uit te voeren met professionele kunstenaars uit binnen- en buitenland.
Routebeschrijving gratis verkrijgbaar bij VVV en
ingangen park Stapelen.
De opening zal worden verricht door burgemeester Mark Buijs. Liesbeth Jans van het
BKKC is gastspreker.

Rondleidingen Kasteel en Park

17 + 24 + 31+07

mei/juni
zondag

Van 11.00 tot 23.00 uur.

Dit wordt het grote feest voor de
bevolking van Boxtel, aangeboden
door de paters Assumptionisten.
Te beginnen met een heilige mis
om 11.00 uur in de Petrus Basiliek,
om 12.30 opening van het feest door burgemeester
van Boxtel Mark Buijs en reus Jas de Keistamper.
Hierna een aubade door de Gildebondsharmonie en
Boxtels Harmonie, het Gilde Sint Joris en Barbara en
de vendelzwaaiers. Gedurende de middag en avond
zijn er allerlei muzikale optredens door kinderen van
het MIK, toneel, theater en dansgroepen. U kunt
deze dag ook genieten van onder andere De
Aggemarvanhuisaf Band en Almost Famous.
Voor iedereen is het genieten!

Aanvang 14.00 uur
Voor belangstellenden zijn op deze dag diverse
rondleidingen door het Kasteel, het Park en een
kijkje op de Dommelbimd. Verzorgd in samenwerking met VVV Boxtel.
Wandelt u mee? Graag om 13.45u aanmelden op
binnenplaats van het kasteel.
• Zondag 17 mei
• Zondag 24 mei
(eerste Pinksterdag)
• Zondag 31 mei
• Zondag 7 juni

Klassieke muziek, Piano en zang

20

mei
woensdag

Van 19.30 tot 22.00 uur
pianiste, zanger en zangeres met
het mooiste van Mozart m.m.v.
Rob Hazenberg, bas-bariton en
hoornist en pianiste Lisette
Bol-Donkers.

Locatie: ridderzaal kasteel Stapelen
Entree: € 7,50 waarvan een deel naar een goed
doel in Ghana gaat.

Stapel op de streekfair

31

mei
zondag

31

mei
zondag

Van 20.00 tot 22.00 uur.
mei
donderdag

Wie kent hem niet, Frans
Kapteijns. De natuurexpert van
onze Kampina. Hij spreekt in de
Spiegeltent over zijn natuurgebied , de huisvennen en zijn
passie.

Boxtelse dichters dragen voor

25

mei
maandag

Van 14.30 tot 17.00 uur

Een poëtische middag met Viktor
Vroomkoning, Albert Megens en
Jasper Mikkers. Dit alles onder
muzikale begeleiding. Victor zal
daarnaast enkele gedichten uit de
bekende bundel ‘Stapelen’ voorlezen.
Locatie: Ridderzaal van het kasteel, Entree: € 5,-

Deze culinaire streekmarkt
zal door het gehele park
plaatsvinden.

Samenkomst na de Bloedprocessie

Frans Kapteijns spreekt over de Kampina

21

Van 11.00 tot 17.00 uur

Van 16.00 tot 17.30 uur
Ontmoet de bijzondere deelnemers van de unieke
H.Bloedprocessie in de
Spiegeltent.

Dansen met Tiga

31

mei
zondag

Van 15.00 tot 16.00 uur
Spectaculaire dansshow verzorgd
door Tiga.

Debat over de toekomst van cultureel Boxtel

01

Aanvang 20.00 uur
juni
maandag

Samen met de politiek van Boxtel, Brabants
Centrum en diverse organisaties op het gebied
van cultuur wordt er een debat gehouden over de
toekomst van cultureel Boxtel waarbij onderwerpen
zoals elkaar versterken en verbinden een belangrijke plaats zullen krijgen.

Rondleiding Kunst op Stapel

23 + 30 + 6

mei/juni
zaterdag

aanvang 14.00 uur

Deze zaterdagmiddagen is er
gelegenheid deel te nemen aan
een speciale rondleiding door het
park, waarbij tekst en uitleg wordt
gegeven over de werken van 15 Nederlandse
kunstenaars.
Wandelt u mee? Graag om 13.45u aanmelden op
binnenplaats van het kasteel.
• Zaterdag 23, 30 mei
• Zaterdag 6 juni

Filmavond “The Name Of The Rose”

04

Van 20.00 tot 22.30 uur
juni
donderdag

Film naar het gelijknamige boek
van Umberto Eco. In de Duits/Frans/Italiaanse
coproductie “The Name Of The Rose” uit 1986
speelt niemand minder dan Sean Connery de rol
van de monnik William van Baskerville die met zijn
leerling arriveert in een middeleeuws Italiaans
klooster voor een conferentie. Daar ontdekken zij
dat er een aantal monniken onder mysterieuze
omstandigheden is vermoord. Om de moorden op
te lossen, moet William het opnemen tegen de
autoriteiten van de kerk en tegen de samenzwering
van de monniken in het klooster.

Teejater De Orion

07

juni
zondag

dansshow Tiga

Van 11.00 tot 12.00 uur
Deze theatergroep verzorgt een
kinderprogramma van 45 minuten
voor kinderen in de leeftijd van 4
tot 8 jaar.

juni
zaterdag

Van 13.00 tot 17.00 uur
Samen met de Boxtelse Bolclub
presenteren beide clubs zich
middels een lentefair aan het
publiek.

Korenfestival

13

juni
zaterdag

Van 20.00 tot 23.00 uur
Boxtel kent diverse koren en
gezamenlijk verzorgen deze
koren een muzikale avond in de
spiegeltent.
mmv: Popkoor Voices uit
Liempde ; Popkoor JukeBOX
uit Boxtel, Innovation uit Esch,
Wereldkoor Boxtel

Jeu de boules Toernooi Kasteel Stapelen

14

juni
zondag

juni
zondag

Van 15.00 tot 16.00 uur
Spectaculaire dansshow
verzorgd door Tiga.

Ballroomorkest Syncopators

Red Hat Society

13

14

Van 11.00 tot 17.00 uur
In het park zullen 50 duetten
deelnemen aan dit toernooi.
En tijdens dit toernooi zal de
Boxtelse Big Band voor een
muzikale opluistering zorgen.

14

juni
zondag

Van 14.00 tot 17.00 uur
Dit orkest brengt muziek uit de
jaren 1920-1930. Het orkest staat
garant voor een spetterende
show, waarbij uiteraard gedanst
kan worden.

Diverse bijeenkomsten voor speciale
doelgroepen
Gedurende de maanden mei en juni zijn er tal van
activiteiten, die voor speciale doelgroepen worden
voorbereid en uitgevoerd. Te denken valt aan
kinderdagverblijven en het basisonderwijs, aan
senioren, aan mensen met een beperking etc. etc.
Ook zijn er verenigingen die voor eigen leden
activiteiten verzorgen.
Parkeren
In goede samenwerking met de gemeente en
enkele bedrijven en onderwijsinstellingen hoeft het
parkeren voor bezoekers geen probleem op te
leveren. Via speciale P-borden worden onze gasten
naar een goede plaats begeleid. Tijdens zeer
drukke dagen worden verkeersregelaars ingezet.
Maar kom vooral met de fiets!

Stichting
Mr. Paul de Gruyter

Gratis promotie van uw evenement? www.bbcitymarketing.nl

www.beleefboxtel.nl

Altijd op de hoogte van evenementennieuws?
Volg ons op Facebook: www.facebook.com/beleefboxtel

