NIEUWSBRIEF
28ste editie van
4 t/m 27 september 2015
Terugblik 2014

Nummer 7, maart 2015

2014 was een succesvol jaar met prachtige concerten.
Vertrouwde activiteiten zoals de cultuurhistorische
wandeling en het culinaire concert waren snel volgeboekt. De nieuwe activiteit in samenwerking met het
Hedge House in Wylre werd door de grote belangstelling zelfs twee keer georganiseerd. De voorstelling
met Thoméses Schaduwkind en het Lied van de Kaukasus raakten bij velen een gevoelige snaar. En ook
het door Matangi uitgevoerde Fandango programma
met gitaar en de Opera Reis II, vielen bij de bezoekers
erg in de smaak. Het aantal bezoekers per concert
was gemiddeld hoger dan vorig jaar.

Programma 2015
Het programma voor 2015 is nagenoeg rond en kenmerkt zich de komende twee jaren als Nieuw en Vernieuwend. Een tiental concerten zijn speciaal gemaakt
voor de Kunstdagen, danwel beleven ze hun première,
of zijn ze in overleg tot stand gekomen. Zo is er een
tweetal bijzondere operaprojecten te horen, een gecombineerd klassiek Frans en chanson programma,
een muziekprogramma rond de schilder Aad de Haas
en een uniek concert van de Philharmonie Zuid Nederland. Vanaf april as kunt u alles vinden op de website:
www.kunstdagenwittem.nl

Concert Kasteel Wylre

Reserveren en betalen via de website.
Op dit moment worden er voorbereidingen
getroffen om het mogelijk te maken uw
kaarten direct via de website te bestellen
en te betalen. Met een eenvoudige uitdraai
beschikt u meteen over uw entreekaart en
is er voor ons minder administratief werk.
De excursie voor Vrienden en Vrijwilligers gaat dit jaar (in mei)naar Thorn en
Grathem. U ontvangt binnenkort een uitnodiging en programma(historie, cultuur
en muziek)

Russisch Culinair
Concert in de
Spiegelzaal van
de Bonbonnière
in Maastricht

De Exposities 2015 hebben als Leitmotiv: Metamorfose. De deelnemende kunstenaars worden met
dit thema uitgedaagd om via een samenspel tussen kunst, cultuur en natuur nieuwe inspiratie en uitdrukkingsvormen te zoeken, om daarmee dan ook zélf te 'transformeren'...
Vriendenpasjes: Alle Vrienden van de Kunstdagen ontvangen zeer binnenkort een brief over het
nieuwe seizoen. Het pasje voor 2015 is daarin opgenomen. Daardoor is er meer administratieve efficiency.

