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30 jaar Kunstdagen Wittem wordt groots gevierd!
Het jubileumprogramma van de Kunstdagen Wittem staat in het teken van herdenken en herinneren.
Een aantal musici en ensembles zijn, na een eerder optreden tijdens de Kunstdagen Wittem, altijd in
herinnering gebleven. Ze vielen op door hun passie, hun steeds vernieuwende programmering, hun
contact met het publiek. Deze bijzondere musici en ensembles zien we dit jaar terug! Verder zijn er
programma's waarin het herdenken centraal staat, waar er een markering van het verleden wordt
gemaakt. Te noemen het muziektheaterprogramma 14-18 ''Achter de Hollandse Waterlinie'', Niet
vergeten over de Russische Revolutie in 1917 en het speciale beeldenproject voor 60.000 gevallenen
rond Ieper. De jaarlijkse cultuurhistorische wandeling wordt absoluut spectaculair, omdat er maar liefst
drie concerten zijn opgenomen inclusief hapjes, drankjes en een maaltijd. Een aantal programma's
(bijvoorbeeld Muziek en Kunst) zijn speciaal voor de Kunstdagen Wittem gemaakt en beleven dus hun
première. Dit en nog veel meer moois kunt u verwachten tijdens het jubileumjaar van de Kunstdagen
Wittem! Tickets voor alle concerten en activiteiten zijn vanaf 1 juli 2017 verkrijgbaar via
www.kunstdagenwittem.nl.

Vriendenuitje Luik 2017

Benefietconcert Muziek Jong voor Oud

Zaterdag 20 mei vond het jaarlijkse vriendenuitje
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Thissen en Pittie vervangen Bröcheler

Spirito. Het was een geslaagde dag!

Het programma van Bröcheler gaat niet door.
Bröcheler zou

29 september zijn project

''Scendere quella montagna'' (kom van die berg
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september schitteren op het podium van de
Kunstdagen Wittem. Meer informatie over dit
programma wordt binnenkort bekend gemaakt
Reportage Vriendenuitje Kunstdagen

via de website www.kunstdagenwittem.nl.

Wittem 20 mei 2017 Luik

TICKETVERKOOP
De ticketverkoop start 1 juli 2017.
Vrienden van de Kunstdagen Wittem
hebben de mogelijkheid om eerder tickets
te bestellen. Zij ontvangen hierover
nog bericht.

►

Online:

www.kunstdagenwittem.nl

► VVV Winkels: Gulpen, Sittard, Vaals,

'Vakwerk: lijnen tussen heden en verleden'
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'Vakwerk: lijnen tussen heden en verleden' van

► VVV Servicepunten: The Readshop

Gemeente Gulpen-Witttem, ontvingen 14 juni jl.
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Hollemans nog niet gezien? Bekijk het interview
en de bijbehorende video hier.

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

