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El Camino (de Pelgrimsweg) 17 en 18 september
Dit jaar wordt met trots een weekend gepresenteerd dat volledig in het teken staat van pelgrimeren. Maar
liefst vijf activiteiten geven invulling aan dit weekend. Op zaterdag 17 september wordt 's morgens een
pelgrimswandeling gelopen rondom Houthem St. Gerlach. De avond staat in het teken van Pelgrimsfilms
die zijn gemaakt door Leo Baeten. Zondag 18 september wordt het Camino weekend vervolgd met
interessante Pelgrimsverhalen, van drie geroutineerde pelgrims. Zij vertellen over hun ervaringen en
belevenissen. Daarna volgt een Pelgrimsmaaltijd in de Refter van het klooster. Eenvoudig, eerlijk en
voedzaam eten. Het Camino weekend wordt afgesloten met Pelgrimsmuziek die wordt verzorgd door de
ensembles Pandora² en Ultreya. Alle onderdelen zijn los te bezoeken, maar er zijn ook speciale
arrangementen samengesteld. Deze en alle overige fraaie concerten zijn te boeken via de website en te
koop bij de VVV Limburg Winkels.

Overlijdensbericht
Lid comite van aanbeveling dhr. R. Otto is op 13
juli 2016 op 95 jarige leeftijd overleden. Hij was
voorzitter van de Kunstdagen Wittem 19881989 en programmeur 1988-1997. Daarnaast was
hij klarinettist bij het Amsterdams Philharmonisch
Orkest en docent op de conservatoria in
Amsterdam en Maastricht.

Expositie (gratis entree)

Toon in de Tuin

De expositie is geopend van maandag t/m vrijdag

De 100e verjaardag van Toon Hermans wordt

van 14.00-17.00 uur. Zaterdagen en zondagen

zondagmiddag 4 september gevierd met een

van

traditioneel tuinconcert onder de majestueuze

12.00-17.00

matineevoorstellingen

is

uur. Tijdens
de

expositie

in

de Kloosterbibliotheek niet toegankelijk.

bomen van de kloostertuin. Zanger en musicus
René Haustermans zingt, zichzelf begeleidend op
de piano en gitaar, bekende en minder bekende
liedjes van Toon Hermans. Hij zal vooral de liedjes
brengen met

een

bezinnend

en bezielend

karakter. Ook zal hij het leven van Toon in het
concert belichten, evenals de achtergronden en
omstandigheden van waaruit die liedjes zijn
ontstaan. René: “Het zijn liedjes van Toon die
iedereen inspireren en die mij weer geïnspireerd
hebben tot het maken van nieuwe liedjes. En ook
die wil ik graag laten horen.” Tickets voor dit
bijzondere concert in de tuin van het klooster zijn
verkrijgbaar via de website en bij de VVV Limburg
Winkels.

Lumaka - 100 jaar Debussy
De sonate voor fluit, altviool en harp is een mijlpaal
en wegwijzer in de (kamer)muziek van de
twintigste eeuw. Ter ere van de 100ste verjaardag
willen de leden van Lumaka (Jana Machalett,
Martina

Forni en

Miriam

Overlach) hun

enthousiasme voor deze Sonate niet alleen laten
horen, maar ook toelichten. Trio’s uit vroegere
tijden maken Debussy’s vernieuwingen duidelijk
en hedendaagse werken tonen de invloeden op
latere componisten. Deze concertlezing vindt
plaats op woensdag 21 september. Tickets zijn
verkrijgbaar via de website en bij de VVV Limburg
Winkels.

Compilatie Vriendenuitje
Kunstdagen Wittem 4 juni 2016 te
Kerkrade.

