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Kunstdagen Wittem viert 30-jarig jubileum!  

Het jubileumprogramma staat in het teken van herdenken en herinneren. Een aantal bijzondere musici en 

ensembles, die opvielen door hun passie, hun steeds vernieuwende programmering en hun contact met het 

publiek, keren terug naar Wittem. Verder zijn er programma’s waarin het herdenken centraal staat, waar er 

een markering van het verleden wordt gemaakt. Een kleine greep uit het schitterende programma: Hannes 

Minnaar, Dominic Seldis & Remy van Kesteren, Philharmonie zuidnederland en Hexagon Ensemble. 

Verschillende programma’s zijn op speciaal verzoek van de Kunstdagen gemaakt en beleven dus hun 

première! 

 

  

  



 

De ticketverkoop voor het Culinair Concert, dat 

plaatsvindt in het Teaching Hotel Château 

Bethelehem, gaat erg snel. Vanwege het beperkt 

aantal plaatsen is het aan te raden om uw ticket 

tijdig te bestellen. Ook de Cultuurhistorische 3 

concertenwandeling is al voor 70% uitverkocht. 
 

 

 

Zaterdag 9 september kunt u (gratis) komen 

Proeven van Kunst en Muziek. De exposerende 

kunstenaars geven rondleidingen over de 

exposities en nemen u mee in de bibliotheek en 

naar de kloostertuin. De rondleidingen starten om 

13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur en worden 

afgewisseld met mini-concertjes in de 

kloosterbibliotheek die steeds beginnen om 13.00 

uur, 14.00 uur en 15.00 uur door Raimonds Pocs 

(tenor) en Goretti Dominguez (piano). 
 

 

 

Het feestelijke openingsconcert voor deze 30-

jarige jubileumeditie wordt verzorgt door 

Blazersensemble Zuiderwind. De kern van het 

ensemble is het blaaskwintet, maar voor dit 

openingsconcert komen zij in grote bezetting, 

bestaande uit een dubbelkwintent, contrabas én 

zang! Zuiderwind brengt tijdens deze avond een 

afwisselend en uitbunding programma met als 

ouverture van de Barbier van Sevilla (Rossini), 

een selectie van delen uit de notenkraker 

(Tsjaikovsky) en aria's van Léhar en Johan 

Strauss. 
 

  

TICKETVERKOOP 

Tickets zijn op verschillende manieren te 

verkrijgen: 

► Online: www.kunstdagenwittem.nl 

► VVV Winkels: Gulpen, Sittard, Vaals, 

Valkenburg en Heerlen 

► VVV Servicepunten: The Readshop 

Beek, Van der Biesen Landgraaf, 

Leeskunst Kerkrade 

► Aan de zaalkassa: vanaf 60 min. voor 

aanvang van de voorstellingen 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 


