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Brabantsedagfoto’s van Tom Janssen vanaf 3 juni
HEEZE – Zaterdagmiddag 3 juni is het te doen op het Strabrechtplein; de foto-expositie “Parade”
van Tom Janssen wordt feestelijk geopend om 16:30 uur. De fotograaf is er zelf bij. Parade is
aangevuld met foto’s van vier wagenbouwersgroepen uit 2016. De foto’s zijn 2 meter breed en
manshoog en staan in blokken van vier verspreid over het plein.
Tom Janssen volgde zijn opleiding aan de HKU te Utrecht. Nu geeft hij les aan deze academie en
daarnaast werkt hij als fotograaf. Janssen is geïnteresseerd in culturele gebruiken en heeft
verschillende optochten gefotografeerd, wat resulteerde in Parade. Hiervan is ook een boek. Tom is
niet op zoek naar glamourfoto’s, maar naar vervreemdend beeld. Hij fotografeert vanuit een
bijzonder standpunt en de omgeving en het publiek spelen vaak een grote rol in het beeld.
De expositie Parade was eerder te zien in Zundert bij het Van GoghHuis en in de straten van Parijs.
De foto’s van de Brabantsedag van vorig jaar zijn van De Oude Ambachten, Vriendenkring
Kapelstraat, Vriendenkring Hopeloos en Vriendenkring Ietskes Schif. Janssen volgde deze groepen
ook achter de schermen. Die foto’s zijn in het gemeentehuis te bezichtigen tijdens het Brabantsedagfestival van 19 t/m 27 augustus. Kijk ook op www.brabantsedag.nl
Over de Brabantsedag
De Parade van Vermaeck is het sluitstuk van het Brabantsedag-festival. Op de laatste zondag van augustus
worden ruim 30.000 bezoekers overdonderd door de ongeëvenaarde belevenis van deze cultuurhistorische
optocht. Maar liefst 16 wagenbouwersgroepen met circa 2000 acteurs trekken door de straten van Heeze met
indrukwekkende huizenhoge theaterdecors. Voorafgaand aan de optocht biedt de Brabantsedag een week
boordevol cabaret, kunst, toneel, straattheater, muziek en Klassiek in Kerk & Kroeg. Kortom, de Brabantsedag
is een uniek 9-daags festival met cultuur en vermaak voor jong en oud. Voor meer informatie:
www.brabantsedag.nl en diverse social-mediakanalen.
Cultuurfestival Brabantsedag
Cultuurhistorische optocht

za 19 t/m zo 27 augustus 2017
zo 27 augustus 2017 13:30 uur

Cultuurfestival Brabantsedag is erkend op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Harriët Bernts (Marketing & PR)
harriet.bernts@brabantsedag.nl 06-30854644
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