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31ste editie: 7 t/m 30 september 2018

Thema 31ste editie: Jong Talent & Regionale
Sterren
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Nieuwjaarsbijeenkomst
70 Vrienden en vrijwilligers ontmoetten
elkaar op 14 januari in de refter van
Klooster Wittem voor de
nieuwjaarsborrel. Er werden veel goede
wensen uitgewisseld in een geanimeerde
sfeer. Het was ook het moment dat een
herinneringsbeeld aan het 30 jarig
jubileum werd onthuld. Vier vrijwilligers
maakten onder leiding van José Fijnaut
de basisopzet, die door Maria Stams tot
een geheel werd “gesmeed”. Voorzitter
Henk Hollemans blikte kort terug op het
jubileumjaar en onthulde de eerste
programma opzet voor 2018. De
bijeenkomst werd muzikaal omlijst door
het Trio La Roche dat een wervelende
muzikale reis door Europa maakte,
waarna bubbels en regionale hapjes het
samenzijn gezellig afsloten.
Bekijk alle foto's op Facebook

Streven naar behoud
van de
kloosterbibliotheek
Het Klooster staat te koop. Voor de
Kunstdagen Wittem, als één van de
grootgebruikers van het klooster,
natuurlijk geen fijn nieuws. Samen met
andere gebruikers streven we naar het
behoud van dit bijzondere gebouw. En

met name de kloosterbibliotheek, die
zich in de afgelopen vijftien jaar
heeft ontwikkeld tot een van de
belangrijkste culturele plekken in ZuidLimburg. Het zou meer dan zonde zijn
als deze plek verloren gaat.
Lees het artikel in De Limburger

Klankbordgroep
Eind vorig jaar werd er een
klankbordgroep bijeenkomst
georganiseerd, waarin verschillende
onderwerpen zijn besproken. De
belangrijkste punten die hieruit zijn
voortgekomen:
Het aantal concerten per editie wordt
verlaagd en er zullen ook minder
programma's op doordeweekse
dagen plaatsvinden. Daarnaast bleek
dat vooral themaprogramma's zeer
aanspreken.

Hoge waardering van
bezoekers
Uit onderzoek van het VSBfonds is
gebleken dat bezoekers de Kunstdagen
Wittem gemiddeld met een 8
beoordelen! De kwaliteit van het
programma, de sfeer & locatie en de
gastvrijheid worden als zeer goed
ervaren. Maar liefst 75% van de

bezoekers geeft aan de Kunstdagen
Wittem opnieuw te bezoeken.

Vriendenuitje naar
Ieper
Het uitje voor de Vrienden van de
Kunstdagen Wittem gaat dit jaar naar
Ieper. Zaterdag 26 mei wordt er een
bezoek gebracht aan de landartinstallatie (de beeldjes voor het
project CWRM, die tijdens de 30ste
editie werden gemaakt, worden hier
tentoongesteld). Ook wordt het
Flanders Fields museum bezocht. Tot
slot maken een diner en een bezoek aan
de Menenpoort ook deel uit van het
programma. De excursie is in eerste
instantie alleen voor Vrienden. Zij
ontvangen binnenkort meer informatie.
Als u nu Vriend wordt kunt u ook
inschrijven voor de excursie.
Vriend worden

