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Succesvolle 29ste editie Kunstdagen Wittem
De 29ste editie was zeer geslaagd. Er waren drie weken lang verrassende en veelzijdige concerten en
voorstellingen in de kloosterbibliotheek. Het speciale Camino weekend was een groot succes. Vooral het
concert met Pelgrimsmuziek raakte bij veel mensen een gevoelige snaar. Het Culinair Concert was
voortreffelijk en bijzonder gezellig. De voorstellingen die werden uitgevoerd door de theatergroepen van
Daelzicht en Pergamijn zaten vol humor en spanning. Toon in de Tuin viel bij de bezoekers erg in de smaak
en de muziektheatervoorstelling Vive Piaf werd door velen als bijzonder ervaren. Música Temprana speelde
een verbluffend aanstekelijk concert en ook de solisten van Amsterdam Sinfonietta gaven een excellent
concert. Op naar de 30ste editie van de Kunstdagen Wittem, die zal plaatsvinden van 8 september t/m 1
oktober 2017!

Bezoekers
Deze editie van de Kunstdagen Wittem werd in
groten getale bezocht. Maar liefst 4200 bezoekers
hebben kunnen proeven van al het moois tijdens
de Kunstdagen Wittem. Wij verwelkomden 1553
bezoekers bij de gevarieerde concerten. 2200
bezoekers

bezochten

kloosterbibliotheek
basisschoolleerlingen
Bezoekers van de expositie in de Kloostertuin.

en

de

expositie

kloostertuin.
genoten

van

in

de

En 250
een

educatieve voorstelling, die dit jaar plaats vond in

Enquête

de kerken van Nijwsiller, Wijlre, Eys en Gulpen.

Wij willen graag weten hoe u de 29ste editie van
de Kunstdagen Wittem heeft ervaren. Daarom
vragen wij u vriendelijk om deze korte enquête in
te vullen. Alvast hartelijk bedankt voor de
genomen moeite!

Bijzondere

gasten

Er zijn een aantal gasten die, allemaal op hun
eigen manier, heel bijzonder zijn voor de

Pelgrimsmuziek in het kerkje van Nijswiller.

Kunstdagen Wittem. Bekijk hier alle bijzondere
gasten.

Opnames L1
L1 Radio heeft opnames gemaakt van de
concerten Wenn ich in deine Augen seh' en de
solisten van philharmonie zuidnederland. Deze
opnames zijn in september integraal uitgezonden
op L1 Radio tijdens de Klassieke Avond. Beide
concerten zijn terug te luisteren:

Compilatie Kunstdagen Wittem 2016

•

Wenn ich in deine Augen seh'

•

Solisten philharmonie zuidnederland

