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Al 30 jaar een eigenzinnig festival in de historische Kloosterbibliotheek te Wittem
Dit jaar bestaan de Kunstdagen Wittem 30 jaar! Een heugelijke gebeurtenis, waarbij uiteraard stil wordt
gestaan. Het thema dit jaar is Herdenken en Herinneren. Met het idee om musici en kunstenaars die eerder
te zien waren bij de Kunstdagen Wittem en in onze herinnering bewaard zijn gebleven terug te vragen. En
concerten te kiezen die inhoudelijk bij dit thema aansluiten. Maar er is ook gekozen voor het bijzondere en
het feestelijke. Natuurlijk! Wat kunt u verwachten? Op het programma staan ondermeer het Blazersensemble
Zuiderwind, pianist Hannes Minnaar (Nederlandse Muziekprijs 2016) en John Bröcheler, met een speciaal
programma voor de Kunstdagen. Maar dit is uiteraard niet alles! Vanaf april leest u op de website het
volledige programma.

Vriendenuitje 2017
Het jaarlijkse vriendenuitje vindt dit jaar plaats op
zaterdag 20 mei 2017. Er wordt met de bus een
bezoek gebracht aan Luik, la cité ardente! Het
thema die dag zal zijn ''une journée de PrinceEvêque'',

waarbij

het

voormalig

Prinsbisschoppelijk Paleis, de schatkamers van
de Cathédrale Saint-Paul en het Archéoforum
bezocht worden. Het traditionele concertje en een
smakelijke lunch ontbreken uiteraard ook niet op
het programma. Nog geen vriend van de
Kunstdagen Wittem? Word vriend en profiteer
van

het

vriendenpakket

met

gereduceerde prijs voor concerten.

o.a.

een

Deze video compilatie geeft een beeld en
de sfeer weer van de afgelopen edtie van
de Kunstdagen Wittem.

Nieuwjaarstreffen
Samen met vrienden en vrijwilligers werd er 14
januari getoost op het nieuwe jaar. Met het 30 jarig
jubileum een heel bijzonder

jaar

voor

de

Kunstdagen Wittem. Voorzitter Henk Hollemans
gaf een voorproefje van het jubileumprogramma
en Claudia Y Monito zorgden voor de muzikale
omlijsting met

prachtige

Zuid-Amerikaanse

klanken.
Cathédrale Saint-Paul, Luik.

Succesvolle 29ste editie
Het is alweer even geleden, maar de 29ste editie
van de Kunstdagen Wittem was wederom een
succes. Er werden maar liefst 4200 bezoekers
verwelkomd bij de concerten, de expositie en het
educatieprogramma. Mooi om te zien dat zoveel
mensen

hun

weg

vonden

naar

de

Kloosterbibliotheek. Het programma van het
jubileumjaar is dermate veelbelovend, dat wij er
van uitgaan dat wij u allen weer (in feeststemming)
mogen begroeten!

Voorzitter Henk Hollemans geeft een toespraak.

Volg Kunstdagen Wittem op
Facebook en blijf op de hoogte van
het laatste nieuws en
ontwikkelingen rondom het
jubileumjaar!

