
Ontmoetingen langs het water

Organisatie, foto’s en vormgeving: Storm & Storm

‘Ontmoetingen langs het water’ kwam mede tot stand dankzij de financiële steun van
Provincie Noord-Brabant, Gemeente Alphen-Chaam en Rabobank De Zuidelijke Baronie

dichters– beeldend kunstenaars – muzikanten
poosplaatsen

4 en 12 oktober 2008

chansons: Blandine

installatie en foto: Anne Pillen

‘Poosplaatsen’ is een kunstproject dat het land-
schap verbindt met de manier waarop mensen zich 
tot dat landschap verhouden.
Op verschillende locaties worden poëziebanken of 
dichtstenen geplaatst, met daarin gedichten 
gebeiteld, geïnspireerd door de plek zelf.

Concept en realisatie: Pien Storm van Leeuwen



Kunstenaars te velde
In het kader van Schatten van Brabant organiseert TrajarT op 4 en 12 oktober 2008 een 
kunstmanifestatie rond cultureel erfgoed in de Baronie ten zuiden van Breda.
Poosplaatsen, plekken om even stil te staan bij historie, natuur en poëzie, spelen daarbij 
een rol. Kunstenaars lieten zich inspireren en brengen het landschap op bijzondere wijze 
tot leven. Dichters lezen te velde, muzikanten brengen gezongen poëzie en beeldend 
kunstenaars verlenen in beelden betekenis aan dit grensgebied.

Fietstocht
Er is niet alleen een fietstocht te maken, maar ook een reis door de tijd.
Vrijwel alle poosplaatsen in de route hebben een relatie met het water. Water speelt 
immers een belangrijke rol in de historie, omdat het levensvoorwaarde nummer een is. 
De tocht voert langs een middeleeuws kerkje, de fundamenten van een schuurkerk, 
vennen, veldkapellen, een paraboolduin uit de laatste ijstijd, het voormalig slagveld bij 
Strijbeek, een beek als grillige grens, een Belgisch klooster, een orangerie en wijngaard, 
de rivier de Mark, een voorde in een beek, verscholen meanders, hoogten waar in de 
ijzertijd ijzer werd gesmeed, oude hoeves en landgoederen.

In de Ledevaertkerk ontvangen de bezoekers een routekaart en reisbeschrijving. Deelname 
aan de route en het bijwonen van de optredens zijn gratis. Op het marktplein schuin tegen-
over de kerk is parkeergelegenheid. De fietstochten beginnen en eindigen in Chaam en 
deelname geschiedt op eigen risico.
Indien het weer erg slecht is, zullen de optredens binnen plaatsvinden, op de locaties in de 
route die overdekt zijn. Deze zijn alle ook met de auto goed te bereiken.

kunstenaars: Noortje Korst
  Annemiek van de Geijn
  Jalal Alwan
  Ruud Ringers
  Pien Storm van Leeuwen
  Anne Pillen
  Albert Hagenaars
  Blandine
  Theo Beyers
  Lauran Toorians
  Martin Peulen
  Bart Welten
  Olaf Douwes Dekker
  Laurens Siebers

kunstenaars: Jalal Alwan
  Miek Coppens
  Frans A.Brocatus
  Pien Storm van Leeuwen
  Margot Maaskant
  Elly van Munster
  Maria Wieggers
  Jasper Mikkers
  Anne Pillen

11.00-14.00 Drie maal een 20 minuten durend concert. muse conNAction
  brengt poëzie van Brabantse dichters. Zangvoordracht en piano.
  Ledevaertkerk, Dorpsstraat 1 in Chaam.
11.30-14.30 Vertrek fietstocht, lengte 27 km 
11.30-17.00 Optredens langs de route, 
poëzie, vertellingen, beeldend werk, muziek

12.30-15.00 Ledevaertkerk geopend. Dorpsstraat 1 in Chaam
  Vertrek fietstocht, lengte 17 km.
12.45-17.00 Optredens langs de route, 
  poëzie, vertellingen, beeldend werk, muziek
14.30-17.00 Trobar brengt  poëzie van Hadewijch. Voordracht, zang en luit. 
  Domaine D’Heerstaayen, Markweg 6 in Strijbeek.

Programma zondag 12 oktober 2008

Programma zaterdag 4 oktober 2008

Ook op 5 en 11 oktober zijn van Anne Pillen de installatie Wees Gegroet en een video-
portret van de paters Kapucijnen te zien. Beide locaties open van 13.00-17.00.
Kaartje en routebeschrijving zijn  op die dagen te verkrijgen bij Café ‘t Chaamsche Wapen 
Dorpsstraat 44. Daar kunnen ook fietsen worden gehuurd. Reserveren via: 06 48406790.

Wie wil kan op zaterdag 4 oktober lunchen in de 
kerk. Broodje €1,50 en koffie/thee €1. Vooraf 
reserveren via email: info@vvvalphen-chaam.nl

Schatten van Brabant
Musea, monumenten, archieven en landschappen herbergen schatten uit het verleden. Met verrassende educatieve 
en culturele activiteiten worden de schatten van Brabant in de spotlights gezet.  Met de aansporing ‘Leg de link’ 
roept Schatten van Brabant iedereen op terug te kijken met een andere blik. Je hebt meer met je verleden dan je 
denkt. Schatten van Brabant is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant.
www.schattenvanbrabant.nl

Ontmoetingen met kunst, historie en landschap

Uitgebreide programma-informatie is te vinden op : www.trajart.nl


