
 
Cultuuragenda Parc Imstenrade, 10e jaargang, nr. 61 en 61,  

juli en augustus 2017 

 

 

Vooraankondiging, noteert u de datum alvast in uw agenda ! 

Festa Italiana 

zondag 13 augustus 2017, vanaf 13.00 uur, voortuin en terras, La Valeur 

 

 

Een vriendelijke zomermiddag om samen met 

uw familie, vrienden, kinderen, kleinkinderen of 

buren door te brengen in ontspannen sfeer met 

passende hapjes, Mediterrane stemming en 

zang van tenor Ivo van der Bijl.  

 

 

Kom in Italiaanse sferen op zondag 13 

augustus a.s., de uitnodiging volgt 

binnenkort ! 

 

 
 

 

 

Film, Etre et Avoir 

Maandag 10 juli 2017, Barbier, 14.00 uur 

 

Etre et Avoir is een met veel liefde gemaakt, 

ontroerende en gelauwerde succesdocumentaire 

over een Frans dorpsschooltje, waar alle leerlingen 

in één klas passen.  

 

In een klein dorpje in de Auvergne geeft Georges 

Lopez in zijn eentje les aan een klasje van dertien 

kinderen van vier tot twaalf jaar. Geduldig en 

liefdevol onderwijst hij deze verschillende 

kinderen met een verschillende leeftijd, karakter 

en niveau. Het einde van de film is tevens het 

einde van de loopbaan van de onderwijzer: hij 

gaat met pensioen en neemt geëmotioneerd 

afscheid.  

 

“Hartveroverende film… Schitterend portret 

van de voorbijglijdende tijd” – de Volkskrant 

 

“Tot tranen toe geroerd .. Weergaloos mooie, 

meesterlijke documentaire”- NRC 

Handelsblad 

 

 

 

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

 

 

 

 

https://www.pinterest.de/pin/51298883228770873/


 

Film, eigen producties 

Maandag 24 juli 2017, Barbier, 14.00 uur 

 

U kunt kijken en genieten van  de vier prachtige 

stemmen van Il Divo; bestaande uit twee 

tenoren, een bariton en een popzanger. Il Divo, 

Italiaans voor "mannelijke diva",  is een 

internationale vier man sterke zanggroep die 

onder begeleiding van een symfonisch orkest 

liederen zingt in operastijl.  

 

Daarnaast zijn er natuuropnamen uit bijzonere 

Duitse streken te zien. 

  

Duur 1.30 uur. 

 

 

Entree: € 2,50 incl. kop koffie/thee. Graag 

ter plekke voldoen.  

 

 

 

Exposities juli-september 

 

Linty de Bruijn, doeken acryl 

 

Linty de Bruijn- Peeters is in 1980 geboren in het  

Limburgse Stramproy. Hier woont en werkt ze nu nog 

steeds. Altijd omringd door natuur, vind ze hier de nodige 

rust en ruimte om te schilderen. Sinds haar afstuderen aan 

de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg in 2002, 

is zij zich gaan toeleggen op haar favoriete onderwerpen: 

“Model en portret”. De mens die altijd in ontwikkeling is, 

geschilderd op een moment van stilte.  

Kenmerkend voor haar werk is het gebruik van veel wit en 

het sobere kleurgebruik. 

Ook de lege ruimtes,  en het weglaten van grote delen van 

de voorstelling zijn een altijd aanwezig element in haar 

werk.  Hierdoor ontstaat een serene en rustige sfeer. 

 

Voor het vele nieuwe werk dat te zien is op deze expositie 

liet ze zich ook inspireren door genietmomenten in de 

natuur. Frisse lucht, het geluid van ruisende bladeren, de 

eerste zonnestralen van de ochtend, een midzomernacht 

… Dat gevoel is de leidraad geweest voor haar schilderijen.  

 

www.atelierlinty.nl  

 

Marie-José van der Meer-Spreksel, beelden brons 

 

Marie-José van der Meer-Spreksel maakt beelden in 

brons. Zij toont de vrouw stralend, ingetogen en 

verbonden. De vloeiende vormen geven indruk van 

bewegen aan. 

Haar belangrijkste inspiratie is het leven zelf, waar vooral 

de vrolijke kant de boventoon voert en de vrouw een 

prominente plaats inneemt. 

Door de lieve mensen om haar heen komen de 

groepsbeelden tot stand die een "samen sterk" 

uitstralen. 

Al zijn de beelden van brons en voelen koud aan hoopt 

ze een warm gevoel bij de kijker teweeg te brengen. 

 

www.galeriedekleinetuin.com 

 

http://www.atelierlinty.nl/
http://www.galeriedekleinetuin.com/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcnuzThO3UAhUEaVAKHcNFCQUQjRwIBw&url=https://www.amazon.com/Divo/dp/B0007QS4KK&psig=AFQjCNEzje4toW1N1FziSBRTDdEWaP27-Q&ust=1499168664778168


 

 

Film, The Reader 

Maandag 14 augustus 2017, Barbier, 14.00 uur 

 

The Reader is een film uit 2008 onder regie van 

Stephen Daldry. Het verhaal is gebaseerd op dat uit 

het boek Der Vorleser, 1995, van Bernhard Schlink. 

De film werd genomineerd voor vijf Oscars, waarvan 

Kate Winslet de Academy Award voor Beste Actrice 

daadwerkelijk won. The Reader won daarnaast 

meer dan twintig andere prijzen. 

 

The reader beschrijft in verschillende tijdvakken de 

verhouding van Michael en Hanna, die elkaar voor 

het eerst vlak na de oorlog tegenkomen, als 

Michael, een onervaren 15-jarige jongen, valt voor 

een stugge oudere vrouw. Zij leidt hem de wereld 

van de seksualiteit binnen en hij leidt haar de wereld 

van de literatuur binnen: het voorspel bestaat uit 

voorlezen. Op een dag verdwijnt ze plotseling uit 

zijn leven, Michael aangeslagen achterlatend. 

 

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

 

 

Regioconcert Orlando Festival  

Woensdag 16 augustus 2017, Orangerie, 15.00 uur 

 

 

Traditiegetrouw ontvangen wij ook dit jaar weer  een 

ensemble uit dit toonaangevende concours voor 

kamermuziek.  

Welk ensemble bij ons gaat spelen, wordt begin 

augustus bekendgemaakt. Het zal ongetwijfeld weer 

een feest voor het oor worden.  

 

Van harte aanbevolen voor alle liefhebbers van 

muziek ! 

 

Na afloop is er gelegenheid voor een vrije 

gave.  

 

 

 

 

Film, eigen producties  

Maandag 28 augustus 2017, Barbier, 14.00 uur 

 

U kunt kijken naar een natuurfilm 

uit het programma Life Earth, over 

planten, bloemen en vogels en 

eigen opnamen van een 

verkenningstocht in het voorjaar 

door zowel Duitsland als Nederland  

  

Duur 1.30 uur 

 

 

Entree: € 2,50 incl. kop 

koffie/thee. Graag ter plekke 

voldoen. 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU7OeikO3UAhXMbFAKHfrrCjAQjRwIBw&url=https://www.amazon.com/Reader-Kate-Winslet/dp/B001PPLJIQ&psig=AFQjCNHbqSRcijd2nRommFOx4BfozkTAMw&ust=1499171757631204
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA-M-Gt9vUAhVGKlAKHTGHBokQjRwIBw&url=http://maastrichtnet.nl/profielen/orlando-festival&psig=AFQjCNEE6GVrCL5_ZAyBRbImwgT9Q6Pd4Q&ust=1498563717283129


 

 

Expositie tekeningen en aquarellen van Wim Luinge (geb. 1951) 

juli, augustus, september 2017, gebouw B, 1e etage 

 

Na 37 jaar Engelse les geven aan een middelbare 

school, bleek ik plotseling leukemie  

(CML, chronische myeloide leukemie) te hebben. Dat 

was in maart 2007. Dankzij het revolutionaire medicijn 

glivec heb ik het overleefd. Nu, ruim tien jaar later, gaat 

het zelfs zo goed met me, dat mijn arts, dokter Bos van 

het AZM, voorstelde om met het medicijn te stoppen. 

Nu bevind ik me dus in de ‘probeerfase’, waarin moet 

blijken of mijn bloed stabiel genoeg is om zonder 

medicijn door het leven te kunnen. Lang leve de 

wetenschap! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door mijn ziekte kreeg ik veel vrije tijd, en dus 

de gelegenheid om mijn oude hobby weer 

nieuw leven in te blazen. Uit dankbaarheid voor 

mijn genezing besloot ik om al het geld dat ik 

met mijn tekeningen en schilderijen zou 

verdienen, te schenken aan het 

Kankeronderzoekfonds Limburg van het 

AZM, ten behoeve van het kankeronderzoek 

van dokter Bos. 

 

Dat betekent dat ik de volledige opbrengst van 

al mijn werk rechtstreeks overmaak naar het 

kankeronderzoekfonds van het AZM.  

Wie een van mijn werken koopt, weet dus dat het geld goed wordt besteed! 

 

Wilt u met mij overleggen over de aankoop van een werk, bel dan: 0475 - 322030, 

of e-mail: w.luinge@gmail.com 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Liesbeth Bijlmakers 

Coördinator Kunst & Cultuur 

Parc Imstenrade 

l.bijlmakers@vitalisgroep.nl  

 

Vooraankondigingen 

- Computerpresentatie, donderdag 14 september 2017, Rendez-vous, 14.00 uur 

- Presentatie Tonnie Rijken, schilderijenrestauratrice, woensdag 20 september 

2017, Barbier, 14.30 uur 

- Jubileumconcert Muziek Jong voor Oud, zondag 24 september 2017, Kapel,  

14.30 uur 

 

  

Op de SamenUITagenda voor Parc 

Imstenrade vindt u alle evenementen en 

activiteiten nog eens bij elkaar.  

 

Kijkt u op onderstaande link: 

https://parcimstenrade.samenuitagenda.nl/ 

mailto:l.bijlmakers@vitalisgroep.nl
https://parcimstenrade.samenuitagenda.nl/
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