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UITNODIGING 
WOfNSDAG 18 NOVfMP,fR 

Wij nodigen u van harte uit voor de uitreiking van de 
Dialectprijs van Noord-Brabant 2015. Deze wordt 
overhandigd tijdens een feestelijke bijeenkomst waarop 
diverse culturele uitingen in Brabantse dialecten in de 
schijnwerpers staan. 

Programma 
19.00 Ontvangst en inloop 
20.00 Aanvang programma met medewerking van 

diverse artiesten uit de regio en daarbuiten, 
die voor veelzijdig vermaak in dialect zorgen 

21.30 Prijsuitreiking Dialectprijs van Noord-Brabant 
2015 door gedeputeerde Henri Swinkels 
(provincie Noord-Brabant) en wethouder 
Marcel Ie Hendrickx (gemeente Tilburg) 

22.00 Toost op de winnaar met een hapje en 
een drankje 

Presentator 

Frank van Pa melen 

De Dialectprijs van Noord-Brabant 

vormt een erkenning van werk dat 

het dialect in Noord-Brabant op een 

bijzondere manier over het voetlicht 

brengt. 

Met de prijs biedt Erfgoed Brabant een 

steun in de rug aan enthousiaste 

vrijwilligers en beoefenaren van 

het Brabantse dialect in al haar 

verschijningsvormen. 

ed bra bant GEMEENTE TILBURG 

Locatie 

MIDI theater 

Heuvelring 108 

5038 CL Tilburg 

Voor parkeren en routebeschrijving: 

www.midi-tilburg.nf 

Toegang is gratis 

Meld u aan en ontvang uw toegangs

bewijs voor de avond. De toegang is 

gratis, maar we vragen u om een 

donatie: doneer uw mooiste woord 

of zegswijze in het dialect en stuur dit 

woord of zegswijze met uw gegevens 

aan info@erfgoedbrabant.nf 

o.v.v. Dialectprijs en het aantal

mensen waarmee u onze gast wilt

zijn op deze avond. U kunt ook bellen

met het secretariaat van Erfgoed

Brabant 073 615 62 62. U kunt dus

meer mensen tegelijk aanmelden.

Het is echter niet mogelijk om

zonder toegangsbewijs de avond

bij te wonen!

Informatie 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Anne-Wil Ma ris, 

projectleider Erfgoed Brabant, 

anne-wilmaris@erfgoedbrabant.nf 

Aanmelden kan tot 

11 november 2015. 
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