Stichting Kermis-Cultuur
Extra Nieuwsbrief i.v.m. kermisexpo
Stichting Kermis-Cultuur organiseert van 22
juli tot en met 31 juli een kermisexpositie in
het Tilburgse Paleis-Raadhuis. In deze extra
Nieuwsbrief vindt u vers van de pers de laatste
informatie over onze expositie. De titel van deze
expositie is “Jubileumexpo 2011” . Dit omdat
Stichting KermisCultuur voor de tiende keer een
kermisexpositie organiseert in opdracht van de
gemeente Tilburg. Natuurlijk bent u van harte welkom.
Toegang is gratis. Komt dat zien, komt dat meemaken !
Opening
Op zaterdag 23 juli wordt de kermisexpositie
officiëel geopend. Kermisaalmoezenier van
Welzenes zal deze kermisexpositie inwijden.
Voorzitter Arno de Kort zal op zijn eigen
authentieke manier het woord voeren bij de
opening. Op vrijdagavond is de expositie open
van 19.30 tot 22.00 uur. Er wordt
proefgedraaid om te kijken of alles gereed is bij
de officiële opening. Van zaterdag 23 juli tot en
met zaterdag 30 juli is de jubileumexpositie
elke dag geopend van 13.00 tot 22.00 uur.
Op de laatste dag zondag 31 juli is de
openingstijd 13.00 tot 21.00 uur.
Exposanten
Op de expositie zijn tientallen werkende
miniatuurattracties te zien. Bert van Houten,
Jan de Graaf, Walter Hendrikse, Arie van
Heerden, Stefan van Vugt, Marco Frericks,
Toon van Gestel, Wim Verduin, Jan Boyen en
Hans Snoek laten hun fraai werkende modelattracties zien. Van bootjesmolen en
stoomcarroussel tot het moderne reuzenrad.
Alles is verlicht en alles draait.
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Fotopanelen
Op de kermisexpositie zijn 50 fotopanelen
te zien vol met foto’s van vroeger.
Dit jaar staan de foto’s in het teken van
de jaren 1950 en 1960. In deze tijd van de
Rock n roll verschenen attracties als de
Twister, Babyflug, Hullygully en Calypso op de
Nederlandse kermissen. Het kijkwerk was in
deze jaren nog volop aanwezig met het Meisje
zonder Hoofd, Boksschool en de Steile Wand.
Hennie van Oers zorgt met ondersteuning van
Martin van Gisbergen voor de fraaie fotocollectie.
Vitrines en attributen
Een expositie kan natuurlijk niet zonder
allerlei attributen die vroeger op de kermis
stonden. Zo kunt u volop genieten van
lachspiegels, en kijken naar oude attributen
van kermisattracties van Piet Winkelmolen en
Marc Verhoeven
Het meisje zonder hoofd
Het kijkwerk komt weer tot leven op onze kermisexpositie. We hebben stad en land afgezocht
en we hebben een meisje zonder hoofd gevonden
die op de jubileumexpo zich wil laten tonen.
Jan de Graaf zal als boniseur het meisje introduceren
en uitleg geven over het meisje. Kom naar de expo en
verbaas u over dit natuurwonder.
Kermisfilm
In de oude Raadszaal boven in het gebouw
worden oude kermisfilms vertoond. De
kermis van toen komt weer tot leven op
het witte doek in een mooie historische
ruimte in het Tilburgse Paleis-Raadhuis.
Verder komt er een nieuwe DVD met een
Reportage over de laatste 9 expo’s van
2000 tot 2010.
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Piet Maes Prijs
Ook dit jaar wordt de Piet Maes Prijs weer
uitgereikt aan iemand die zich op
bijzondere wijze heeft ingezet
voor de kermis. De Piet Maes Prijs zal
uitgereikt worden tijdens de officiële
opening. Tot die tijd is het top-secret wie
dit jaar de zesde Piet Maes prijs krijgt.
Eerder kregen Frans van Halem, Ton
Vialle, Peter Roufs, Lauran Wijffels en
postuum Karel Eckelboom de prijs.
Promotie
Op 16 juli kreeg Bert van Houten de
Tilburgse kermisprijs uitgereikt door
gemeente Tilburg. Deze prijs zal op de
expositie te zien zijn en is door Bert
zelf opgedragen aan iedereen die zich
actief inzet voor de kermisexpositie. Op
deze dag werd er ook gestart met de
promotie van de kermisexpositie door het
versturen van persberichten. Inmiddels zijn
er al berichten binnengekomen van diverse
media die aandacht zullen besteden aan de Kermisexpositie van
Stichting Kermis-Cultuur. Op de stichtingswebsites
www.kermiscultuur.nl en www.kermisvantoen.nl zal aandacht besteed
worden aan de kermisexpo. Ook niet stichtings-gebonden sites als
www.circuskermisinfoweb.nl (van Marc Schellekens), www.hullygully.nl ,
www.detilburgsekermis.nl en www.kermistilburg.nl zullen de
kermisexpositie promoten.
Voorbereiding
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd
aan de voorbereidingen. Naast alle eerder
genoemde namen zijn wij ook blij met alle hulp
van de gemeente Tilburg en door enthousiaste
medewerkers als Ria van Eindhoven, Connie
Van Oers en Joke van Gestel.
Stichting Kermis-Cultuur gaat voor een
succesvolle expo !
Tot ziens op onze kermisexpositie.
Namens Stichting Kermis-Cultuur, Godrie Spijkers
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