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STILTECHOREO EN INTIEME SET OP REVEIL #VANRSL 
 

Reveil op Allerheiligen is in Roeselare stilaan een traditie. Voor de vierde keer brengen 

we op de stedelijke begraafplaats in de Groenestraat ingetogen muziek om op een 

intieme manier herinneringen aan overleden familie en vrienden warm te houden.  

 

Reveil Roeselare – Muziek en Dans 

In Roeselare wordt Reveil ingevuld op de stedelijke begraafplaats in de Groenestraat.  

Tussen 17 u. en 18 u. wordt er muziek en dans gebracht. 

De pré-compagnie van STAP komt een stiltechoreo brengen, de band Tom Cosmell 

speelt een intieme set. 

 

De leerlingen van de pré-compagnie van de Stedelijke Academie voor 

Podiumkunsten werken sterk choreografisch, conceptueel en experimenteel. 

Doorheen het jaar wordt er aan meerdere dansstukken gewerkt. Leerlingen worden hier 

sterk gestimuleerd om zelf creatief om te gaan met bewegingen en krijgen zo ook een 

beeld van hoe een choreografie tot stand komt. Ze worden een deel binnen het 

maakproces. 

Onder leiding van Adelien Vannecke en Evelien Maes wordt speciaal voor Reveil een 

stiltechoreo uitgewerkt.  

 

Tom Cosmell is het muzikaal project van singer-songwriter David Dupont. 

Hij begeleidt zichzelf met gitaar, harmonica en creëert live de ritmes die hij dan loopt. Hij 

wordt ondersteund door Thomas Camerlynck, die de contrabas voor zich neemt. 

Drummer Kasper Quartier zorgt voor een hypnotische ritmesectie. 

De naam stamt van een merk van wereldontvangers. Een extra L achteraan en Davids 

tweede naam (van Paul McCartney afgekeken) vervolledigden de naam. 

 

Beleidsverantwoordelijke:  

Marc Vanwalleghem | Schepen van begraafplaatsen | marc.vanwalleghem@roeselare.be | 

0474 44 75 05 

 

Meer info:  

Koen Verledens | Diensthoofd Publiekswerking | koen.verledens@roeselare.be | 

0492 72 17 60 

Reveil: www.reveil.org  

Tom Cosmell: http://www.tomcosmell.be/ 

pré-compagnie: https://www.staproeselare.be/de-pr%C3%A9-compagnie  

Facebookevenement: https://www.facebook.com/events/430860470867830/ 
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