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Theaterprogramma “An A Capella Christmas”, door Just Us 

Zaterdag 16 december 2017, Elisabethkapel, 15.30-16.30 uur 

Aansluitend koffie/thee, kerstbrood en Glühwein, Orangerie,  tot 18.00 uur  

 

Alleen de stem als instrument 

15 stemmen, 15 microfoons. Meer hebben de zangers en zangeressen van Just Us 

niet nodig om het publiek te trakteren op een muzikale show van hoog vocaal niveau. 

Al meer dan 20 jaar creëren de vocalisten, met ieder hun eigen specifieke stemsoort, 

samen een perfecte close harmony sound.  

 

An A Capella Christmas 

In “An A Capella Christmas” navigeert de groep zich een weg door allerlei muziekstijlen 

en vertolkt zij kerstnummers uit vele verschillende landen. Ingetogen Kerstballades 

worden afgewisseld met vrolijke uptempo Christmas Carols. Ook zijn in het programma 

werken van klassieke componisten opgenomen. Met bewerkingen van Bach en 

Piazzolla laat de groep horen dat zij ook met dit genre prima overweg kan. De 

uitgekiende choreografie, de fraaie kleding en een fikse dosis humor maken de 

voorstelling compleet. Met “An A Capella Christmas” staat Just Us garant voor een 

sfeervol muzikaal Kerstfeest  van een verrassend hoog niveau . 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aansluitend aan “An A Capella Christmas” gebruiken we samen 

koffie/thee met kerstbrood en wordt er een glas Glühwein 

geschonken in de Orangerie van Parc Imstenrade.  

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Zondag 10 december 2017, Kerstconcert ‘Een nieuw leven’ 
St. Josephkerk, 14.30 uur, toegang gratis. 

 
In het kader van 100 jaar Heerlerbaan geven het Groot Orkest van 

de KHK, Koninklijke Harmonie Heerlen, het Gemengd Koor St. 

Joseph Heerlerbaan-Welten, Mannenkoor Polyhymnia, Popkoor ‘Ut 

Koer’, solisten en acteurs een groots concert in kerstsfeer. 

 

 
        
Film, Love Punch 

Maandag 11 december 2017, Barbier, 14.00 uur 

  
Komedie met Pierce Brosnan en Emma 

Thompson als gescheiden koppel dat 

gedwongen wordt samen te werken om hun 

gestolen pensioengeld terug te krijgen 

 

Richard Jones, een gescheiden ondernemer 

van middelbare leeftijd, besluit zijn bedrijf 

te verkopen en met pensioen te gaan. Op 

zijn laatste werkdag verheugt hij zich op 

een zorgeloze toekomst, maar dan ontdekt 

hij dat er fraude is gepleegd bij de 

overname. Zijn zaak is failliet en al het 

pensioengeld, inclusief dat van hem en zijn 

ex-vrouw Kate, is gestolen.  

Samen met Kate gaat hij op zoek naar de 

verantwoordelijke zakenman. Tijdens de 

achtervolging door Europa, van Londen via 

Parijs naar de Riviera, krijgen Richard en 

Kate te maken met vele intriges, een 

juwelenroof en ontdekken ze dat de oude 

liefde nog niet geheel gedoofd is. 

 

Geniet u van deze lichtvoetige en 

amusante komedie.  

 

Entree € 2,50 incl. kop koffie/thee. Graag ter plekke voldoen.  

 

Concert Mannenkoor Bojaren    

Donderdag 21 december 2017, Orangerie,  

14.30 – 15.30 uur 

 

Mannenkoor Bojaren bestaat uit een twintigtal leden en 

staat onder leiding van dirigent/pianist Gerard van 

Buul. Het programma dat zij vanmiddag voor ons 

brengen heeft als rode draad het komende Kerstfeest.  

 

Dit concert wordt ons aangeboden door de 

ProbusII Maastricht, met dank hiervoor, en is vrij 

toegankelijk.  
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Kerstaubade Fanfare Aloysiana uit Scheasberg 

Zondag 24 december 2017, rond 22.00-22.30 uur, kerstboom 

nieuwe vijvers 

 

Ook dit jaar weer zal een blazersensemble van fanfare Aloysiana uit 

Schaesberg kerstliederen brengen tijdens deze bijzondere avond. U 

wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Vergeet niet 

een lichtje mee te nemen.  

 

Met dank aan dhr. Keijbets, Parc Imstenrade en de 

muzikanten van fanfare Aloysiana.  

 

 

Film, eigen producties 

De eerstvolgende eigen productie filmmiddag vindt plaats op 

maandag 26 februari 2018.  

 

Met dank aan mevr. Rutjes voor het ter beschikking stellen van de vele opnamen die zij in 

2017 gemaakt heeft.   

We kijken uit naar de eigen producties die ook in 2018 op het programma staan.  

 

 

Nieuwjaarsreceptie Parc Imstenrade 

Woensdag 3 januari 2018,  

brasserie La Valeur, 15.30-17.30 uur  
 

Samen klinken we op een goed 2018, met de 

beste wensen voor u en uw naasten.  

 

 

Exposities t/m eerste week januari 2018  

 

Jack Willems, portretten 

In mijn werk, aldus Jack Willems,  laat ik mij 

voornamelijk  

inspireren door de menselijke figuur; de expressie 

van het gelaat en 

het lichaam zijn 

hierbij voor mij erg belangrijk. Mijn eigen interpretatie 

komt tot uitdrukking in de compositie, het kleurgebruik en 

de penseelvoering.  

www.jackwillems.nl 

 

Sylvie van Oosterhout, Textiles 

 

Over haar werk vertelt 

ze: 

Textiel is een element 

in mijn werk waar ik 

eindeloos mee verder 

kan. Ik combineer 

handmatig borduurwerk 

met machinaal 

naaiwerk, patchwork 

met 

applicatietechnieken. Een eerbetoon aan verloren 

gegane ambachten.  

 

Met het materiaal dat binnen handbereik ligt, ontstaat op 

die manier een nieuwe vorm, object of sieraad. Het geeft 

mij voldoening vorm te geven aan iets dat nog geen duidelijke contouren of waarde heeft.  

Het langzaam werken met naald en draad geeft bovendien rust en ruimte tot contemplatie. 

www.sylvievanoosterhout.nl  
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Monique Humblet, doeken 

 

Monique over zichzelf: “Ik ben  een echte creatieveling en uit dat al mijn leven lang; doe 

overal ideeën en inspiratie op. Maak eigen foto’s van dingen die ik mooi vind of wat mij 

inspireert en die gebruik ik dan weer als idee om iets te maken. Door collages te maken 

creëer ik ook voorbeelden voor schilderijen, maar maak ook werken die eigen fantasie zijn. 

Ik maak schilderijen van acryl en gemengde technieken en schilder alleen met de drie 

basiskleuren rood, geel, blauw en wit en daar meng ik alle kleuren mee.  

De liefde voor de natuur zie je vaak terug in mijn werken maar ook oude en verweerde 

dingen spreken mij erg aan.” 

https://monique-humblet.weebly.com/ 

 

  
 

Vooraankondigingen 

 

- Zondag 14 januari 2018, kapel, Maasland Kozakkenkoor; u ontvangt een  

apart bericht hierover half december.  

- Beweegweek Parc Imstenrade, 15 t/m 19 januari 2018, diverse 

locaties; u ontvangt uitgebreid 

bericht over deelname en 

mogelijkheden begin januari 

2018. 

 

- Woensdag 24 januari 2018, Carnavalsrevue Parc Imstenrade 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

  

Liesbeth Bijlmakers 

Coördinator Kunst & Cultuur 

Parc Imstenrade 

l.bijlmakers@vitalisgroep.nl  

 

 

Kijkt u op onderstaande link:  

https://parcimstenrade.samenuitagenda.nl/ 
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