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Toerisme Roeselare wenst je een schitterend, sprankelend 2017 toe;
een jaar vol vreugde, vriendschap, gezondheid en geluk en veel tijd om te genieten van
fijne dingen... in Roeselare natuurlijk!

Expo: Hommage aan Luc Peire in de Directeurswoning
Luc Peire (Brugge) is als abstract schilder bekend
geworden door zijn typisch verticalisme. Ter
gelegenheid van zijn honderdste geboorteverjaardag
presenteert de Directeurswoning, in samenwerking met
de Stichting Jenny & Luc Peire uit Knokke, een selectie
kunstwerken die zijn stijlevolutie illustreert. Tot 22
januari.
Lees hier meer.

Wandeling van de maand: oude stedelijke begraafplaats
Je kan op zondag 15 januari deelnemen
aan de 'Wandeling van de maand'. De gids
neemt je mee op de Oude Stedelijke
Begraafplaats; een waardevol stukje
groen en erfgoed in het stadscentrum. Op
deze begraafplaats liggen zowel burgerals oorlogsslachtoffers en op het oudste
gedeelte zijn de belangrijkste figuren uit
de Roeselaarse geschiedenis van de 19de
en 20ste eeuw terug te
vinden. Inschrijven via toerisme
Roeselare. Lees meer

Tentoonstelling 150 jaar Koninklijke Stadsharmonie Roeselare
De Koninklijke Stadsharmonie Roeselare
bestaat 150 jaar in 2017. Dit feestjaar
wordt in gang geschoten met een
overzichts-tentoonstelling in Galerie
Alfons Blomme in de Ooststraat.

Lees meer

Rondleidingen in Kenniscentrum ARhus
Je al eens afgevraagd waar je boeken
heengaan als je ze in de
terugbrengmachine steekt? Of wil je
genieten van het prachtige uitzicht op
het terras op de vijfde verdieping van dit
prachtig gebouw? Schrijf je dan in voor
één van de maandelijkse rondleidingen.
De eerstvolgende gaat door op zaterdag
21 januari.
Info en inschrijving

Nieuwe bestemming voor waardevol orgel

Het orgel van de ontwijde Sint-Amandskerk wordt
ontmanteld en verplaatst naar de Sint-Michielskerk.
Naast het gebruik voor de liturgie zal het orgel ook door
de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten
(STAP) gebruikt worden voor concerten. Het orgel krijgt
meteen ook een nieuwe naam: 'Adriaen Willaertorgel'
een verwijzing naar de beroemde
renaissancecomponist.
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