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Programma 2016
Het programma voor komend jaar is nagenoeg rond en kenmerkt zich, net als vorig jaar als nieuw en vernieuwend. Het belooft weer een
prachtige editie te worden. Zo kunt u genieten van de bijzondere muziektheatervoorstellingen Vive Piaf en Koperen Tuin van Vestdijk, het
Mosa Trio, gitaristen Izhar Elia en Fernando Riscado Cordas en vieren we samen de 100ste verjaardag van Toon Hermans met een
traditioneel tuinconcert. En ook dit jaar mogen we philharmonie zuidnederland verwelkomen in de Kloosterbibliotheek. Vanaf mei is het
volledige programma te bekijken op de website. Meer informatie.

Expositie
De expositie heeft in 2016 een Euregionaal karakter met
Nederlandse, Belgische en enkele Duitse kunstenaars. De
deelnemende kunstenaars tonen hun 'State of Art' middels een
interessante diversiteit aan disciplines en persoonlijke stijlen, en
zullen door de symbiose tussen kunst, cultuur en natuur weer
een uitnodigende tentoonstelling neerzetten. De expositie wordt
samengesteld door Jos Solberg.

Christiaan Kuyvenhoven, Koperen Tuin van Vestdijk

Lezing Rotary
18 april a.s. geeft Henk Hollemans, voorzitter van de
Kunstdagen, een lezing voor de Rotaryclub in Gulpen. Tijdens
deze lezing zal hij onder andere vertellen over de geschiedenis
van de Kunstdagen, het educatie programma en de expositie. En
natuurlijk wordt er ook al iets verteld over het programma van de
komende editie.

Vrienden- en vrijwilligersuitje

Afscheid Hotel Brull Mechelen

Het jaarlijkse vrienden- en vrijwilligersuitje vindt plaats op

Na een jarenlange samenwerking met Hotel Brull in Mechelen,

zaterdag 4 juni 2016 en gaat dit jaar naar Kerkrade. Er

hebben we 19 maart jl. afscheid genomen van Jo en Mariet.

wordt een bezoek gebracht aan het 14e -eeuwse Kasteel

Per 1 april wordt het hotel overgenomen door de hotelketen

Erenstein, Schacht Nulland en Abdij Rolduc.

Saillant Hotels. Wij bedanken Jo en Mariet voor de fijne
samenwerking en wensen ze alle geluk voor de toekomst. Er
zijn op dit moment oriënterende gesprekken met de vier Saillant
Hotels m.b.t. het aanbieden van arrangementen. Dit kan voor
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toekomstige gasten een mooie kennismaking zijn met de

Als vriend van de Kunstdagen Wittem heeft u de contributiebrief

Kunstdagen Wittem.

2016 ontvangen. Wij hopen dat u deze vriendschap wilt
continueren middels het overmaken van de vriendenbijdrage. Wij
zien ernaar uit om u in september 2016 ook weer als vriend van
de Kunstdagen Wittem te mogen begroeten.

Bijeenkomst onderwijssenioren
24 mei a.s. vindt er een bijeenkomst voor onderwijssenioren
van de Algemene Onderwijs Bond plaats in de
Kloosterbibliotheek in Wittem. Voorzitter Henk Hollemans zal
tijdens deze bijeenkomst een presentatie geven over de
Kunstdagen Wittem.

Afscheid Jo en Mariet, Hotel Brull Mechelen

