sculptuur. Het winnende ontwerp zal

Limburg zwaait

Daarbij worden er een aantal topstukken

daadwerkelijk uitgevoerd worden op één

15 mei t/m 24 juli

getoond die extra aandacht verdienen.

van de pleinen in het centrum van
Heerlen. De tentoonstelling Niki de Saint

Vanaf 15 mei exposeren verschillende

met een afbeelding van Ajax op het

Zorro

Phalle Outside-In werd op 25 februari 2011

beeldend kunstenaars in Galerie Art in

moment dat hij leiding geeft aan een

24 t/m 29 mei

geopend in aanwezigheid van Niki’s

Maupertuus te Geulle. De expositie staat

vloot die op weg is naar Troje. Wereldwijd

kleindochter Bloum Cardenas.

in het teken van het thema Limburg

zijn er slechts acht stuks van soortgelijk

Zorro is een spectaculaire musical vol

Info: www.schunck.nl

Zwaait. Met dit thema wil de galerie

exemplaren bekend. Een ander topstuk is

passie, stunts, avontuur, humor en

tot in detail uitgewerkte

Limburg, en vooral de vriendelijke

de schenkkan van de beroemde meester-

ontroering. Geïnspireerd op het boek

fantasiewerelden. De oudste werken

Limburgers, in het zonnetje zetten. Één

glasblazer Ennion uit Sidon (in het huidige

Zorro van Isabel Allende, vertelt de

dateren van 1963. Op basis van

van de deelnemende kunstenaars is Ans

Libanon), die voor de eerste keer wordt

musical het verhaal van een gemaskerde

kunstzinnige en historische waarde heeft

Lemmens: “Onze provincie mag dan zeer

tentoongesteld in Nederland!

strijder die vecht voor rechtvaardigheid en

www.thermenmuseum.nl

het gevaar liever opzoekt dan uit de weg

zomer 2011
Exposities
Lente expositie
t/m 22 mei

er een selectie plaatsgevonden voor de

gastvrij zijn, zij is ook slachtoffer van een

Galerie de Auw Sjoekelaatfabriek te

tentoonstelling in Museum Land van

zeer grote eigenzinnigheid waarbij

gaat. Een levenslustige Spaanse harten-

Gulpen haalt de lente naar binnen met

Valkenburg.

traditie nogal eens kan botsen met

breker die wordt verscheurd door zijn

een vrolijke en gevarieerde expositie. Van

www.museumlandvanvalkenburg.nl

gefundeerde toekomstscenario’s. Liever

liefde voor Luisa en zijn gepassioneerde

donderdag tot en met zondag van 14.00

fietspaden dan hoogwaardige werkgele-

strijd tegen de onderdrukking en

tot 17.30 uur kunt u in bovenstaande

genheid en nog steeds de zegeningen van

uitbuiting van het volk. Laat u fascineren

mijnheer pastoor. Dit als achtergrond voor

door dit visuele spektakel omlijst met

het werkje waarop het gras inderdaad

authentieke Spaanse Flamenco en

groot aantal professionele kunstenaars.

Odile Kinart: expositie in
eigen tuin

Onder meer Sjer Jacobs, Marjon Bessems,

4, 5, 11, 12 & 13 juni

periode de werken bewonderen van een

Ronald van Laar, Bert van Loo, Paul Tieman,

kunstenaar een eigen visie heeft op

Charles Eyck en Frankrijk
t/m 18 september

Niki de Saint Phalle
Outside-In

De eerste twee weekends van juni houdt

Limburg en deze tot uiting komt in de

kunstenares Odile Kinart een speciale

werken en het verhaal daarachter.

nemen deel aan de bijzondere Lente

t/m 18 juni

expositie in haar eigen tuin. Van 14.00 tot

www.art-in-maupertuus.com

expositie.

aanstekelijke muziek van de Gipsy Kings.
De musical Zorro is van 17 t/m 22 mei te
zien Theater de Maaspoort te Venlo en
van 24 t/m 29 mei in Parkstad Limburg

Tot en met september 2011 vindt in het

Theaters te Heerlen.

18.00 uur zijn geïnteresseerden en

Museum Land van Valkenburg de

www.maaspoort.nl en

www.auwsjoekelaatfabriek.nl

Het Heerlense ‘newseum’ SCHUNCK*

liefhebbers van haar werk van harte

expositie Charles Eyck en Frankrijk plaats.

www.parkstadlimburgtheaters.nl

Foto: Arjen van Prooijen

krijgt een bijdrage van 75.000 euro van de

welkom om een kijkje te komen nemen.

Tegelijkertijd houdt Galerie Artego de

Fotografie: Stefan Ammerlaan

Mondriaan Stichting voor de realisatie

Odile Kinart wordt geïnspireerd door

expositie Een inspirerende vriendschap;

van de tentoonstelling Niki de Saint Phalle

precolumbiaanse en oude Afrikaanse

tekeningen van Charles Eyck en Alphons

Outside-In, die tot en met 18 juni in het

kunst, houten beelden zoals die te zien

Volders. Beide exposities vinden plaats in

Glaspaleis te zien zal zijn. Het gaat om de

zijn in het museum van Tervuren. Ook al

Valkenburg en liggen op slechts enkele

eerste overzichtstentoonstelling van Niki

kloppen de verhoudingen in dit soort

de Saint Phalle (1930-2002) in Nederland

kunst vaak niet, de scheppingsvreugde

sinds lange tijd, waarbij verschillende

waarmee ze gemaakt werden, is voor

Tentoonstelling Romeins
Glas

werken voor het eerst in Nederland te

iedereen voelbaar. Het atelier van Odile

t/m 28 augustus

zien zullen zijn. Een speciaal onderdeel

Kinart is gevestigd op Biegrachtstraat 38

van de tentoonstelling vormt het

te Genk.

Tot en met 28 augustus 2011 is in het

HON-project dat SCHUNCK* in samen-

www.okinart.com

Knetter; emotie in beeld
t/m 22 mei

agenda

groener is.” Het leuke is dat zo iedere

Helmut Jöcken en Emelie Jegerings

Esther de Bont, Sandór Sinkó, Ton Eyssen,
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Bijvoorbeeld een wit opaak amfoortje

voorstellingen

meters afstand van elkaar. De tentoonstelling Charles Eyck en Frankrijk laat zien
hoe Eyck zich door het Franse landschap
en Parijs heeft laten inspireren.

Opera in Valkenburg

www.museumlandvanvalkenburg.nl

t/m 1 september

Thermenmuseum Heerlen de tentoon-

Opera Zuid, het Openluchttheater

Tot en met zondag 22 mei toont Museum

werking met VIA2018 organiseert.

stelling Romeins glas te zien. Glas is niet

Valkenburg en Museum Land van

Land van Valkenburg onder de noemer

Gebaseerd op de spectaculaire 28 meter

alleen een fragiel materiaal, maar vaak

Valkenburg organiseren gezamenlijk de

Knetter; emotie in beeld de werken uit de

lange ‘oer moeder’ sculptuur die Niki de

zijn de objecten ook al eeuwen oud.

tentoonstelling Opera in Valkenburg; de

collectie van stichting Fantastikè. Deze

Saint Phalle in 1966 in Stockholm

Alleen al daarom is de verzameling in het

Zuid-Nederlandse Opera en Jef Baarts. De

stichting beheert kunst van (ex-)patiënten

realiseerde, zullen scholieren van zeven

Thermenmuseum de moeite waard. De

vele uitvoeringen van de Zuid-Nederland-

van de psychiatrische instelling Vijverdal.

middelbare scholen uit de Euregio in een

expositie toont meer dan 270 glazen

se Opera in de jaren ‘50 en ‘60 van de

De kunstwerken tonen extreme mentale

competitie hun eigen ontwerp maken

objecten uit de Romeinse tijd; glaswerk

vorige eeuw in het Openluchttheater van

gesteldheden, onconventionele ideeën en

voor een kleurrijke monumentale

dat tot maar liefst 2000 jaar oud is.

Valkenburg zijn daarbij een belangrijk
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onderwerp. De tentoonstelling laat een

Nationale Molendag

Muze aan de Maas

kunst- en cultuurmarkt plaatsvinden

neerd en gepensioneerd topkok van

keur aan voorwerpen zien: foto’s,

14 & 15 mei

4 & 5 juni

waar diverse amateurkunstbeoefenaars

Hostellerie De Hamert. In de loop der

In het weekend van Hemelvaart luidt

zich (inter)actief presenteren.

jaren heeft hij een gevarieerde collectie

ken, krantenknipsels en stofontwerpen.

Tijdens de 39ste editie van de Nationale

Maastricht de zomer in met het spectacu-

Info: www.amateurkunstophetvrijthof.nl

aspergeschalen bij elkaar verzameld. “Ik

Aan bod komen onder andere uitvoerin-

Molendag kan het publiek, dankzij diverse

laire evenement Muze aan de Maas. Dit

gen van Carmen, Faust, Il Trovatore en

afgeronde restauraties meer dan 700

tweedaags muziekfestijn wordt op

FASHIONCLASH Maastricht

operettes als Das Land des Lächelns; allen

molens in werking zien. In Limburg neemt

initiatief van het Limburgs Fanfare Orkest

5, 10 t/m 12 juni

in het Openluchttheater van Valkenburg.

de Molenstichting Weerterland vier

(LFO) georganiseerd ter gelegenheid van

Sjef Baarts was vanaf 1947 de drijvende

gerestaureerde molens opnieuw in

hun tweede lustrum. Daarnaast sluit het

Het grootste en leukste mode evenement

kracht achter dit grootse muzikale

gebruik: de Sint Annamolens in Keent en

aan op de Dag van de Amateurkunsten en

van Zuid-Nederland komt er weer aan. In

Zandsculpturen Festival

verleden. In een sfeervolle ruimte is op

Tungelroy en in Stramproy de Sint

de viering van het 80-jarig jubileum van

deze derde editie toont FASHIONCLASH

21 juni t/m 6 november

een video een compilatie van opera’s door

Jansmolen en molen De Nijverheid. Deze

de stichting Het Limburgs Landschap. De

Maastricht een divers programma. De

Opera Zuid te beluisteren en te bekijken.

en vele andere molens zijn op 14 en 15 mei

terreinen en Maasoevers worden

kunst van mode in de breedste zin van het

Kasteel Hoensbroek organiseert dit jaar

Tegelen.

Op dinsdag 14 juni om 19.30 uur zal Opera

voor het publiek toegankelijk. www.

feestelijk verlicht en bezoekers kunnen in

woord. Evenals de voorgaande edities

opnieuw het grootste historische

www.tiendschuur.net

Zuid in het Openluchttheater Valkenburg

nationalemolendag.nl

programmaboekjes, recensies, decorstuk-

mee bezig. Onze nieuwe passie, het
verzamelen van aspergeschalen uit
grootmoeders tijd, brengt ons door het
hele land. De schalen van Herman en Riek
van Ham zijn het hele aspergeseizoen te
zien in Keramiekcentrum Tiendschuur te

ongedwongen sfeer, zowel vanaf het

behelst het programma modeshows van

Zandsculpturen Festival van Nederland.

strand als van hun plezierboten op het

aanstormend modetalent, theater en een

Tijdens een bezoek staat het publiek oog

uitvoeren.

water, genieten van de muziek. Op het

expositie. Nieuw dit jaar is een clash

in oog met meesterwerken uit de geschie-

www.museumlandvanvalkenburg.nl en

programma staan naast opera- en

tussen het oudste en jongste evenement

denis, uitgevoerd in metershoge

www.openluchttheatervalkenburg.nl

musicalfragmenten licht klassieke werken

van Maastricht. In samenwerking met

zandbeelden. De bouwwerken variëren

en Franse chansons. Hartverwarmende

Heiligdomsvaart Maastricht en de

van de legende van Koning Arthur tot de

klanken van diverse gerenommeerde

Academie Beeldende Kunsten, presen-

prachtige Sagrada Familia uit Barcelona.

Asperge fiets vierdaagse

ensembles en bekende solisten als Karin

teert FASHIONCLASH Maastricht een

Ook is er een gladiatorengevecht in het

24 t/m 27 mei

Bloemen, Laura Fygi, onze eigen Brigitte

Modeprocessie waarbij de modellen

Colosseum te zien en ontmoet u de

Heitzer en Martin Hurkens komen u

creaties showen die zijn gebaseerd op

beroemdste Romein aller tijden: Julius

Noord-Limburg is dé aspergestreek van

Pop on Top is een nieuw muziekfestival in

tegemoet vanaf het 400 m2 groot ponton

liturgische gewaden en textielen. De

Caesar. Het festival is dit jaar compleet

Nederland. In mei en juni kunt u de

het Kuurpark op de top van de Cauberg te

in de Maas. Dit alles onder de muzikale

Modeprocessie zal plaatsvinden op 5 juni

vernieuwd: het is groter in aantal kilo’s

aspergevelden bezichtigen die u langs de

Valkenburg. De eerste editie van dit

begeleiding van het Limburgs Fanfare

in de straten van Maastricht en vormt

zand, in oppervlakte en in aantal

route tegenkomt. In de vele restaurants

muziekspektakel staat in het teken van

Orkest onder leiding van Juri Briat.

daarmee een prelude van het evenement.

zandbeelden. Met maar liefst 8 miljoen

die langs de route liggen, is het genieten

puur top amusement. Pop on Top is een

Info: www.muzeaandemaas.nl

www.fashionclash.nl

kilo zand, creëren dertig binnen- en

van heerlijke aspergegerechten. In vier

buitenlandse architecten de mooiste

dagen worden er dagelijks routes gereden

zandsculpturen.

van 40 en 60 kilometer, die telkens

www.kasteelhoesbroek.nl

starten in Arcen. Degene die vier dagen

21 mei

Evenementen
Maastricht Toneelstad
Festival
7 t/m 15 mei

evenement dat muziekliefhebbers
absoluut niet willen missen! Het

Het eerste weekend van mei vindt de

tot 23.00 uur. Enkele aanwezigen zijn

Kunstig Spektakel
Simpelveld

vierde editie van het Maastricht Toneel-

Guus Meeuwis, Ben Saunders, Alain Clark,

5 juni

stad Festival plaats. Dit jaar staat de

Racoon en de Janse Bagge Bend. Kaarten

Euregio centraal. Daarom presenteert het

à € 37,00 zijn verkrijgbaar bij alle

Na het geweldige succes van Kunstig

evenement in Maastricht voorstellingen

Limburgse VVV-kantoren.

Spektakel Simpelveld in 2010 zal dit in 2011

van gezelschappen uit onder meer Aken

www.popontop.nl

zijn vervolg krijgen. Op 5 juni kunt u weer

Amateurkunst op het Vrijhof is een

(Theater K), Sittard (Het Laagland), Sankt

op een tiental unieke buitenlocaties

feestelijke, informele en theatrale dag,

Vith (Agora Theater), Genk (De Queeste),

genieten van een creatieve mix van

waarop actieve kunstbeoefening in

Hasselt (TmgLAP), Luik (Le Corridor) en

veelsoortige beeldende kunst en

Maastricht en omstreken centraal staat.

Maastricht (Toneelgroep Maastricht, Het

prachtige muzikale acts. De Stichting

Een frisse kijk op professionalisering van

Aspergeschalen

Geluid en Het Huis van Bourgondië).

Culturele Evenementen Simpelveld/

de amateurkunsten in zowel artistiek als

t/m 3 juli

Daarnaast worden in de theaters van Luik,

Bocholtz heeft hard haar best gedaan om

organisatorisch opzicht vormen de

Hasselt en Maastricht grote internatio-

zo’n vijftig kwalitatief goede schilders,

leidraad. Tevens biedt deze dag een

“Al zijn sommige aspergeschalen nóg zo

nale theaterproducties getoond.

beeldhouwers, edelsmeden en dergelijke

terugblik op de pareltjes van het

bijzonder, ik koop ze om ze te gebruiken”,

www.maastrichttoneelstad.nl

naar Simpelveld te halen.

afgelopen culturele seizoen en zal er een

aldus Herman van Ham (75), gepassio-

programma begint om 15.00 uur en duurt

agenda

voorstellen en we zijn er nog elke dag

de opera L’Elisir d’Amore van Donizetti

Pop on Top
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kan me geen leven zonder asperges

meefietsen en zodoende alle stempels
hebben, wacht een verrassing in de vorm

Amateurkunst op het Vrijthof

van asperges. De routes voeren langs
aspergevelden, door bossen, heidevelden,

6 juni

de oevers van de Maas en natuurlijk door

Asperge
evenementen

de pittoreske dorpjes waar Noord Limburg
bekend om is.
www.aspergefietsvierdaagse.nl
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