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Programma
Nacht van de Stad
Algemeen toegankelijk

Activities marked with
are also suitable
for international participants

TT

Tilburgs Talent
@Pieter Vreedeplein

Muziek verbindt en brengt mensen bij elkaar.
Op een podium op het Pieter Vreedeplein
treedt de hele avond Tilburgs talent op. Talent
dat laat zien wat een cultureel rijke stad
Tilburg is.

Van 19.30 tot 22.30 uur
Locatie Pieter Vreedeplein

TL

Tilburg LIVE

Niet alleen op het Pieter Vreedeplein klinkt
muziek. Ook in de rest van de binnenstad
openen diverse kroegen en café’s hun deuren.
Zelfs een boekhandel doet mee. Iedereen
is van harte welkom om te komen kijken en
luisteren naar verschillende acts en artiesten.

Van 19.30 tot 22.30 uur
Locaties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Little Devil, Stationsstraat 27
Hostel Roots, Stationsstraat 41
De Lange Goedzak, Heuvelring 104
Grand Café Puur, Heuvel 37
De Vos en de Craen, Piusplein 2
The Cat’s Back, Paleisring 21
‘t Elfde Gebod, Paleisring 23
Boules and Bites, Magazijnstraat 5
Factorium Tilburg, Koningsplein 11A
Gianotten, Emmapassage 17
Kom Tilburgse stadsmaquettes bekijken
in Boekhandel Gianotten.

Terug naar de
plattegrond

Woensdagavond
28 september
Van 19.30 tot
22.30 uur

PP

Pils & Politics

M

Milieucafé

Maart 2023 kunnen we weer naar de stembus
voor de verkiezing van de Provinciale Staten.
Pils & Politics biedt je de mogelijkheid om met
leden van verschillende politieke partijen in
gesprek te gaan. Over actuele onderwerpen
die veel mensen raken. Met lokale maar ook
provinciale bestuurders. Dit in verschillende
kroegen in een informele sfeer. Natuurlijk onder
het genot van een pilsje (of een ander drankje)!

Het Milieucafé is 1 van de meest succesvolle
talkshows in Tilburg. In het milieucafé delen
inwoners, professionals en geïnteresseerden
good practices op het gebied van milieu en
duurzaamheid, bespreken we zorgen en vinden
we inspiratie om te werken aan een duurzame
toekomst. Praat jij deze avond met ons mee?

Van 20 tot 22.30 uur

Van 19.30 tot 22.30 uur

Locaties

Locatie Werkcafé Stadhuis

•
•
•
•
•
•
•

Gourmet Market, Burg.
Stekelenburgplein 208
Brandpunt, Piusplein 7
Stadscafé Brick, Stadhuisstraat 21
Stoom013, Burg. Brokxlaan 6
LocHal, Burg. Brokxlaan 1000
Hall of Fame, Burg. Brokxlaan 6
Café Bakker, Heuvel 44-45

Milieucafé

P

Palace to be

Theatermaker Boy Jonkergouw tovert het
Paleis-Raadhuis om tot een podium voor
talent en verhalen uit de stad. Voor EELT
Theatercollectief schreef hij een voorstelling
met een hoofdrol voor koning Willem II, die
het Paleis liet bouwen. Medine Oguz (16 jaar)
laat haar zelf gecomponeerde muziek horen,
onder begeleiding van cellist Jostijn Ligtvoet.
Dragqueen Cybersissy verschijnt in een wel
heel bijzonder hoekje van het Paleis. Verder
vertellen gidsen je over de geschiedenis van dit
iconische gebouw.

Palace to be

Van 19.30 tot 22.30 uur
Locatie Paleisje, Stadhuisplein 128

Excursies

Nacht van de Stad

Voor deelnemers Dag van de Stad
Excursions marked with
are also suitable
for international participants of ‘the Dag
van de Stad’.

A

Centraal ontvangst

Speciaal voor Dag van de Stad-deelnemers
zijn er tijdens de Nacht diverse gratis excursies.
Na een plenaire opening bij Club Smederij in
de Spoorzone doe je een excursie en verken
je de binnenstad van Tilburg. Verwonder je
in het grootste kunstdoolhof van Europa en
drink een drankje op een imposante daktuin
in wording. Of bezoek een van de bijzondere
voorstellingen in een theater, bioscoop of
jazzcafé in de stad. Met dit gevarieerde
programma heeft iedereen de kans om Tilburg
by night te ervaren. Meld je snel aan via het
inschrijfformulier, want VOL = VOL. Aan het
einde van de avond is er de mogelijkheid om
gezamenlijk met andere deelnemers af te
sluiten in The Cat’s Back.

Start om 19 uur
Locatie binnentuin Club Smederij,
Burg. Brokxlaan 8
(locatie A op de kaart)

Woensdagavond
28 september

Centraal ontvangst om 19 uur,
binnentuin Club Smederij,
Burg. Brokxlaan 8
(locatie A op de kaart)

Aanmelden t/m 18 sept.
via het inschrijfformulier

Centrale afsluiting vanaf 22.30 uur
bij TheCats Back, Paleisring 21
(locatie S op de kaart)

Nachtelijke
stadswandeling

Rondleiding
daktuin Moes

Martin Fondse op
jazzpodium Paradox

Na de coronacrisis is er de opgave om de
zwaar getroffen sectoren cultuur en horeca een
nieuwe impuls te geven en toekomstbestendig
te maken. Binnenstadmanagement Tilburg
(BMT) en het gemeentelijke gebiedsteam
laten zien hoe de horeca in de Tilburgse
binnenstad zich ontwikkeld heeft. Daarnaast
heeft Tilburg de laatste jaren veel nieuwe
plekken toegevoegd aan de openbare ruimte.
De wandeling leidt je daarom langs het
Stadsforum in oprichting en veel andere mooie
plekken waar Tilburg trots op is.

Op het oude V&D pand midden in het centrum
komt de mooiste daktuin van Tilburg: Moes.
Moes verbindt de stad met de natuur en laat
geen bezoeker onberoerd. Bewust of onbewust
word je kijk op de wereld opgeschud. Naast
een daktuin komen er bijen en een winkel,
waar Moes producten van de daktuin verkoopt.
Mede Moes- oprichter Mirjam Slob neemt
je mee in de totstandkoming van dit unieke
project.

Componist des vaderlands Martin Fondse geeft
een heel bijzonder optreden op de planken
van jazzpodium Paradox. Op verzoek van het
Amsterdamse jazzpodium Bimhuis formeerde
hij een prikkelende gelegenheidsbezetting
en schreef daar muziek voor. Onder meer met
de bekende Noorse ECM-saxofonist Trygve
Seim. Voor deze voorstelling zijn 20 kaarten
beschikbaar. OP = OP.

N.B.: dit is een andere stadswandeling dan op
de Dag van de Stad.

Start om 19.30 en 21 uur
(2 rondes van 1 uur)

Stadsforum Tilburg

Locatie Fier in Top, Stadhuisplein 130

1

Start om 19.30 en 21 uur
(2 rondes van 1 uur)
Locatie Pieter Vreedeplein

2

Daktuin Moes

3

LET OP: dit is een luister voorstelling. Praten
tijdens de show is niet de bedoeling.
Martin Fondse

Van 20.30 tot 22.30 uur (1 ronde)
Locatie Telegraafstraat 62

Terug naar de
plattegrond

De Tatiana
Experience in theater
De Nieuwe Vorst
4

Midden in Tilburg huist een bijzonder theater,
verborgen in een historische villa: theater De
Nieuwe Vorst. De schaal is intiem en warm. Je
zit dicht op de huid van acteurs of dansers en
na de voorstelling zitten ze aan het tafeltje
naast je. Bezoek hier de voorstelling De Tatiana
Experience van acteur, auteur en theatermaker
Tom Struyf. Voor deze voorstelling zijn slechts
20 kaarten beschikbaar. OP = OP.
De Tatiana Experience

Van 20.30 tot 22.30 uur (1 ronde)
Locatie Willem II straat 49

Excursies

Nacht van de Stad

Voor deelnemers Dag van de Stad
Excursions marked with
are also suitable
for international participants of ‘the Dag
van de Stad’.

Woensdagavond
28 september

Centraal ontvangst om 19 uur,
binnentuin Club Smederij,
Burg. Brokxlaan 8
(locatie A op de kaart)

Aanmelden t/m 18 sept.
via het inschrijfformulier

Centrale afsluiting vanaf 22.30 uur
bij TheCats Back, Paleisring 21
(locatie S op de kaart)

Films over inclusie
in bioscoop Cinecitta

Kunstdoolhof
Doloris Meta Maze

Dansexpeditie
Straatwild

Geniet van een korte film en gratis
welkomstdrankje in bioscoop Cinecitta.
Programmeur Sam trakteert je op kwalitatief
hoogstaande korte films rondom het thema
inclusie. Cinecitta is de oudste bioscoop van
Nederland en onlangs helemaal verbouwd.
Zo is de oude binnentuin veranderd in de
prachtige nieuwe foyer, het Atrium, en zijn er
twee kleine zalen bijgebouwd.

Verwonder je in Doloris Meta Maze, het
grootste kunstdoolhof van Europa. Meta Maze
biedt je een surrealistische ervaring die Alice
in Wonderland, Stranger Things en Narnia
met elkaar combineert. Het doolhof ligt in een
oud postkantoorgebouw, beslaat 400m2 en
heeft 40 ruimtes die lokale kunstenaars vorm
hebben gegeven. Voor deze excursie zijn 68
plekken beschikbaar. VOL = VOL

Straatwild speelt zich af in de stad, het
podium waar je ’iedereen’ ontmoet. De plek
waar verschillende leefstijlen, standpunten,
opvattingen, meningen en soms vooroordelen
botsen. Als toeschouwer krijg je een
koptelefoon op en nemen de dansers van
Vloeistof je op sleeptouw langs levendige
pleinen en straten. Hier gaan ze de interactie
aan met passanten. Met dans, muziek en
tekst schept Vloeistof een beleving waarin je
gaat twijfelen wat nou echt ‘echt’ is en wat
niet. Wanneer kloppen je (voor)oordelen en
wanneer helemaal niet? Een dansexpeditie
over vooroordelen.

De dakloze bestaat niet meer. Het stigma over
de dakloze helaas nog wel. In deze interactieve
excursie maak je kennis met twee locaties
van de maatschappelijke opvang Traverse in
Tilburg. Hemelsbreed scheelt het 500 meter,
maar gescheiden door het spoor verschilt de
relatie met de wijk en haar bewoners dag en
nacht.

Vloeistof

Traverse

Om 19.30 en 22.30 uur
(3 rondes van 3 kwartier)

Van 19.30 tot 21 .30 uur

5

Cinecitta

Om 20 en 21.30 uur
(2 rondes van 1 uur)
Locatie Willem II straat 29

6

Doloris’ Meta Maze bezoeken betekent
klimmen en klauteren in soms kleine of donkere
ruimtes. Het is daarom niet voor iedereen
geschikt of toegankelijk. Zie ‘wanneer kan ik
de meta maze niet bezoeken?’ (Veelgestelde
vragen - Doloris voor meer informatie.
Doloris Meta Maze

Om 20.00, 20.30 en 21.00
(3 rondes van een half uur)
Locatie Spoorlaan 21

7

Locaties Start Pieter Vreedeplein

8

Traverse

Wat maakt dat de ene wijk prettig samenleeft
en de andere de weg naar inclusie nog niet
gevonden krijgt? Denk, doe en praat mee met
de (tijdelijke) bewoners over de uitdaging waar
we voor staan: een plek voor iedereen.

Locatie Gasthuisring 37

Terug naar de
plattegrond

S

Centrale afsluiting

Is het programma voor Nacht van de Stad
afgelopen, maar wil je nog niet naar huis of
terug naar het hotel? Sluit de Nacht van de
Stad dan officieel af in The Cats Back.

Van 22.30 uur tot sluit
Locatie The Cats Back, Paleisring 21
(locatie S op de kaart)

