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Jong Talent & Regionale Sterren
De 31ste editie van de Kunstdagen Wittem gaat over een paar weken van start!
Bijzonder aan het programma van dit jaar is dat bekende regionale, Limburgse musici
samen optreden met studenten of ander jong talent. De concerten starten met een
kort interview waarin gevraagd wordt naar de motivatie voor de muziek, de keuze van
een instrument en de relatie met de docent. Het beloven stuk voor stuk speciale
concerten te worden!

Barok in beweging:
La Primavera & Gerard
de Bruyne
Zaterdag 8 september is het podium
voor barokensemble La Primavera!
Primavera Het
ensemble brengt al bijna 25 jaar met
veel liefde en plezier kwalitatief
hoogstaande concerten in binnen- en
buitenland. Primavera - Spaans,
Italiaans en Portugees voor ''lente'' -

verwijst naar het muzikale voorjaar dat
in de late renaissance ontsprong en in
de barok tot bloei kwam. Tijdens dit
concert geeft Gerard de Bruyne de
muziek live vorm in expressieve
tekeningen. Intense Italiaanse en
temperamentvolle Spaanse muziek en
poëtische teksten verworven tot lijnen
die telkens uitmonden in nieuwe,
indringende beelden.

Bestel tickets

The Guitar Connection
The Guitar Connection staat voor de
muzikale connectie tussen twee jonge
jongens uit Utrecht, Ger
Oosterhaven en Daniël Antonie,
Antonie en het
publiek, een mix van stijlen en
hoogstaand gitaarwerk. Beiden
studeerden aan het Conservatorium van
Amsterdam bij Lex Eisenhardt. Het
programma van dit concert laat zien dat
Italië minstens net zo’n rijke
gitaargeschiedenis heeft als Spanje. De
connectie tussen opera en filmmuziek
wordt gelegd aan de hand van de
grootste gitaarcomponisten van
Italië. Laat u verrassen door betoverend
mooie, beeldende gitaarmuziek!

Bestel tickets

In Perpetuum
Volatile • Blijvend
Vluchtig
De expositie van dit jaar staat in het
teken van de fotografie. Zowel in de
bibliotheek als in de tuin (uniek voor
Wittem!) is er fotowerk van zeven
Limburgse fotografen te zien. In de tuin
exposeren ook nog vier beeldend
kunstenaars. Op de zondagen 9, 16 en
23 september, telkens om 14.00 uur zijn
er kunstenaarsgesprekken met steeds
vier kunstenaars. De gesprekken
worden geleid door Uschi Prick. De
kunstenaars worden geïnterviewd over
werk en leven en geven daarna een
rondleiding over de expositie. De
expositie is samengesteld door Bert
Janssen.
Janssen

Openingstijden expositie
Maandag t/m vrijdag van 14.00-17.00 uur
Weekends van 12.00-17.00 uur
De entree is gratis

Klarinet in de
hoofdrol!
Als puber droomde Arno Piters van een
baan als klarinettist in het Koninklijk
Concertgebouw Orkest in Amsterdam.
Deze droom heeft hij verwezenlijkt: al
meer dan tien jaar speelt hij bij het KCO.
Daarnaast is hij hoofddocent klarinet
aan het Amsterdams Conservatorium
en leidt hij een nieuwe generatie
talentvolle musici op. Tijdens dit concert
neemt hij zes van zijn meest
getalenteerde studenten mee. Het
belooft een mooie avond te worden!

Bestel tickets
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