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29ste editie
2 t/m 25 september 2016

Programma 29ste editie Kunstdagen Wittem
De lijn van vorig jaar wordt voortgezet met spraakmakende en verrassende voorstellingen en concerten. Met
trots wordt een weekend gepresenteerd met als titel “El Camino” (de Pelgrimsweg). Maar liefst vijf activiteiten
geven hier invulling aan. Een wandeling, twee films, een gesprek met drie camino lopers, een maaltijd en
een prachtig concert op veelal middeleeuwse instrumenten. Verder een bijzonder concert met
boevenliederen uit Odessa en een muzikale dramaproductie rond de Koperen Tuin van Vestdijk.En er zijn
verjaardagen te vieren. Om precies te zijn met drie 100 jarigen. Toon Hermans zou 100 geworden zijn en
aan hem wordt een liedjesprogramma gewijd met vooral onbekende en bezinende liedjes. Ook Debussy zou
100 zijn dit jaar. Van hem horen we zijn vernieuwende aanpak in de muziek, maar ook de musici die hem
inspireerden en die door hem werden geïnspireerd. En om in Frankrijk te blijven, de derde 100 jarige: Edith
Piaf. Zij wordt in een prachtige voorstelling tot leven gewekt met verhalen en haar beroemde chansons. Het
volledige programma van de 29ste editie Kunstdagen Wittem is vanaf nu te bekijken op de
website. Daarnaast kunt u online de folder bekijken.

Vriendenuitje
Opgeven voor de excursie in Kerkrade op 4 juni 2016 kan nog tot 15 mei a.s. bij het secretariaat
(secretariaat@kunstdagenwittem.nl). Er wordt een bezoek gebracht aan het 14e eeuwse Kasteel
Erenstein, Schacht Nulland en Abdij Rolduc.

Kaartverkoop (vanaf 1 juli 2016)
• Online: www.kunstdagenwittem.nl/bestelle
n
• VVV Winkels Gulpen, Valkenburg, Sittard,
Vaals en Heerlen
• Aan de zaalkassa: vanaf 45 min. voor
aanvang van de concerten
en lezingen.

Voor inlichtingen kaartverkoop:
Lintje voor oud-voorzitter en vrijwilliger

0436098500

De heer Herman van de Berg is benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1990 tot 2000

Jongeren t/m 18 jaar en studenten krijgen

was hij voorzitter van de Kunstdagen Wittem en

50% korting op vertoon van hun

sinds 1990 vrijwilliger, waarbij hij actief is als

school/studentenpas. Tijdig bestellen voor

suppoost en wandelgids voor de jaarlijkse

de voorstellingen op: 4, 10, 14, 17, 18, 23

cultuurhistorische wandelingen. Hij ontving in

en 24 september is aanbevolen.

1996 als voorzitter van de Kunstdagen de
cultuurprijs van de voormalige gemeente Wittem.

Expositie (gratis entree)

In de tijd dat hij voorzitter was, werden er

De expositie is geopend van maandag t/m

gemiddeld

vrijdag van 14.00-17.00 uur. Zaterdagen en

tien

tot

vijftien

concerten

georganiseerd en een jaarlijkse kunstexpositie

zondagen van 12.00-17.00 uur. Tijdens

met kunstenaars uit de regio.

matineevoorstellingen is de expositie in
de Kloosterbibliotheek niet toegankelijk.

