100 DAGEN FIESTA MORTALE
Toelichting

14 januari 2019

De 100 dagen starten donderdagavond 17 januari met een groot festival op het
Polenplein. Op vrijdagochtend is er dan de traditionele ontbijtfuif.
Programma:
Donderdagavond 17 januari om 17 u. trappen we het feest op gang met een groot
festivaldorp op het Polenplein. Het 100 dagen comité was uiterst creatief dit jaar en ze
halen alle troeven uit de kast. Zo zal een kisscam, een instawall, een zuipbeker,
photobooth, hindernissenpiste en nog veel meer zijn.
Het feest kan rekenen op heel wat talent van eigen bodem. De hout- en schilderafdeling
van het VTI zorgt voor een deel van de aankleding van het event door wegwijzers te
maken. Dit jaar slaan we de handen in elkaar met de lokale horeca en laten we hen de
bar uitbaten.
Het feest donderdagavond start met een set van 2CSNS.
Comitélid en mede-100 dagen vierder, DJ Yuda verzorgt de volgende DJ set.
Pollux & Castor, het gekende duo van vorig jaar en WAVE B laten ook hun beste deuntjes
horen.
Ondertussen voor de derde keer op rij, sluit MR. Majar deze schitterende line up af.
Samen met MC Double U zetten zij het feestje in vuur en vlam.
Vrijdagochtend staat de jaarlijkse ontbijtfuif gepland van 6.30 u. tot 8 u. De vroege
vogels kunnen losgaan op de deuntjes van Exception. Bereid je alvast voor op zijn
aanstekelijke platen en dansmoves.
Stad Roeselare kan opnieuw rekenen op verschillende welzijnsorganisaties en vrijwilligers
die zowel ’s ochtends als ’s avonds een handje toesteken om er een top evenement van
te maken.
100-dagen comité
Het 100-dagen comité, bestaande uit vertegenwoordigers uit alle Roeselaarse scholen is
ook dit jaar een succesformule gebleken. Van oktober tot januari verzamelden ze
wekelijks in de Trax-site om een spetterend 100-dagen te verwezenlijken. Onder
begeleiding van de jeugdwerkers gingen de 40 comitéleden gretig op zoek naar sponsors,
Dj’s, T-shirts,….

Logo
Het logo is ontworpen door 6de jaar studente Alix Declercq uit het VMS. Zo’n 1000 Tshirts met dansend skelet zullen donderdag en vrijdag in Roeselare te zien zijn.
Besluit van de burgemeester
De ‘100 dagen’ moet voor iedereen een leuk feest zijn. Dit zijn de spelregels:
- De volledige Botermarkt wordt een fietsenparking.
- De nacht van donderdag 17 januari op vrijdag 18 januari sluiten de cafés van
02 u. tot 06 u.
- Op 17 januari geldt voor de nachtwinkels een verbod op het verkopen van alcohol
aan minderjarigen en deelnemers aan de ‘100-dagen’ van 20 u. tot 07 u. de
volgende ochtend.
- Er geldt een algemeen verbod voor minderjarigen en deelnemers aan de ‘100
dagen’ om op openbaar domein in het bezit te zijn van fluitjes, vuurwerk, alcohol
of vetstiften.
We hopen op die manier dat de ‘100 dagen’ opnieuw zowel voor de laatstejaars als voor
de bewoners van de stad een leuke dag zal worden.
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