FOUNDERSDAG
27 augustus 2002
Topolis, Breda
Beste founders, onze eigen medewerkers van de Stichting Bouw Topolis, vertegenwoordigers
van de Stichting Breda 750 en mensen van de Avenue, van harte welkom
De mensen vandaag aanwezig hebben zorggedragen voor het succes van Topolis. Ieder in haar
of zijn discipline. U als founders voor de realisatie en zeg ik reeds nu met enige weemoed vanaf
15 september 2002 de demontage.
De Stichting Breda 750 voor de fantastische programmering en de Avenue voor een perfecte
exploitatie.
Een gelegenheidssamenwerking met een veelvoud aan partijen waar we trots op mogen zijn en
die recht doet aan de oorspronkelijke uitgangspunten van Topolis. Een Spiegel van de Stad in
al haar facetten:
C
de fantastische samenwerking,
C
de programmering,
C
de beelddragersfunctie met de betrokkenheid van diverse kunstenaars
C
en het bewezen laagdrempelige podium waar een veelvoud aan partijen gebruik van heeft
gemaakt en nog zal maken tot 15 september.
De beeldmerkfunctie oftewel het icoon voor het Bredase feestjaar is daarmede eveneens tot
zijn recht gekomen. Bijna dagelijks was en is er in de pers iets te vinden over Topolis.
De kracht van een goed feest is dat het afgebroken wordt op het hoogtepunt en in mijn optiek
is dat eveneens de kracht van Topolis. Het korte tijdsbestek van realisatie, programmatie en
exploitatie heeft van iedereen een uiterste inspanning gevraagd.
Als Stichting Bouw Topolis mogen wij zeer trots zijn op de geleverde prestatie en naar ik hoop
op de nog komende prestatie maar met alleen een Topolis hadden we niets gehad. Succes
maak je met zijn allen. De programmering heeft dit succes eveneens in zeer belangrijke mate
bepaald. Tijdens de bouwvoorbereidingen maakte wij ons nog ongerust of de programmering
goed zou worden ingevuld. Deze ongerustheid hebben wij destijds ook uitgesproken naar de
Stichting Breda 750. Deze hebben dat uitstekend opgepakt en in de persoon van Inge
Lagewaard iemand binnengehaald die dit met veel enthousiasme heeft ingevuld
Graag zouden wij als Stichting Bouw Topolis en derhalve namens uw allen De Stichting Breda
750 en in haar de persoon van Inge Lagewaard onze waardering willen overbrengen voor haar
rol in het succes van Topolis.
Topolis is een tijdelijk bouwwerk en als waardering willen wij Inge Lagewaard graag een meer
permanent aandenken aan Topolis en haar inspanningen overhandigen.
We zijn er nog niet, nog circa twee weken Topolis te gaan en op 15 september een
spectaculaire sluiting.
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Voor vandaag hebben we nog een gezellig samenzijn en laten we hopen dat de weergoden ons
gunstig gezind blijven. Al het goeds komt van boven waaronder de drie eenheid die in deze
vertaald wordt als de Stichting Bouw Topolis, Stichting Breda 750 en de Avenue of te wel
realisatie, programmatie en exploitatie.
Voor ons als founders min of meer ons laatste avondmaal in Topolis, na 15 september de
demontage en wie weet ooit nog eens een verijzenis.
Overigens zijn wij niet de enigen die iets aanbieden of eigenlijk iets aangeboden hebben. De
Avenue is zo gelukkig dat alle opleveringspunten waarschijnlijk net voor de demontage zijn
opgelost dat zij ons graag deze avond aanbieden, zowel het eten als drinken, dus gaat u daar
gepast mee om.
Ik wens u nog een genoeglijke avond een smakelijk eten en dank u reeds op voorhand voor de
nog komende inspanningen ten aanzien van de demontage.
En aan de Avenue nogmaals dank voor deze avond.
Jan G.H.R. van den Heuvel
Voorzitter Stichting Bouw Topolis
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