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Concert Talentklas Schunck 

Zondag 10 juni 2018, Orangerie, 14.30 uur 

 

Diverse leerlingen van de SCHUNCK* Talentklas 

stellen zich aan u voor. 

SCHUNCK* Muziek & Dans biedt leerlingen de 

kans hun muzikaal talent te ontwikkelen  

en hun instrumentale en vocale vaardigheden te 

ontplooien in een speciale talentklas. 

 

De leerlingen voeren een gevarieerd programma 

uit met werken van o.a. Pergolesi, Saint Seans, 

Beethoven, Satie, Bignone en Spears. Zij worden 

begeleid door André Seerden, coördinator 

Talentscouting & Begeleiding, Ensembles & 

Productiegroepen, die zowel de jonge 

muzikanten als de muziek bij u zal introduceren.  

 

Na afloop van het concert is er gelegenheid voor een vrije gave. 

 

 

Film, Revolutionary Road 

Maandag 11 juni 2018, Barbier, 14.00 uur  

 

Elf jaar na Titanic spelen Kate Winslet 

en Leonardo di Caprio de hoofdrollen 

in de film Revolutionary Road.  

 

De jaren vijftig, suburbia, Verenigde 

Staten. April en Frank Wheeler vragen 

zich af hoe ze hier in terecht zijn 

gekomen. April (Kate Winslet) wilde 

actrice worden maar doet nu als 

moeder van twee het huishouden. 

Frank (Leonardo DiCaprio), die April 

ooit versierde met zijn ondeugende 

grijns en rebelse oneliners, werkt als 

salesmedewerker bij een bedrijf voor 

kantoorapparatuur. 

 

Dat leven begon als een grap en al die 

tijd hebben de Wheelers daarop 

neergekeken. Niet zozeer op hun 

buurtbewoners en collega's maar op 

deze manier van leven, met zijn 

sociale controle en geharkte 

bloemenperkjes. En al die tijd 

meenden ze eraan te kunnen 

ontsnappen omdat ze intelligent 

genoeg zijn om de valkuilen te zien. Ze komen in de buurt: op een dag vat April het plan 

op om naar Parijs te verhuizen. Want in Parijs weten ze hoe je echt moet leven. Een tijd 

lang leven de Wheelers in het besef dat ze zullen vertrekken. Maar zoals dat gaat, dingen 

veranderen. 

 

Kate Winslet won een Golden Globe voor haar rol in deze film. 

 

Entree € 2,50 incl. kop koffie/thee. Graag ter plekke voldoen. 
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Presentatie Michel Huisman over het Maankwartier 

Woensdag 13 juni 2018, Barbier, 14.30 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u altijd al meer willen weten over de artistieke uitgangspunten van het Maankwartier, 

Heerlen, dan krijgt u daartoe vanmiddag de gelegenheid. Het Maankwartier is het ontwerp 

van  kunstenaar Michel Huisman en vormt de nieuwe verbinding tussen het noordelijke en 

zuidelijke deel van de stad, met een station, woningen, winkels, een hotel, cafés en 

kantoren.  

www.maankwartier.nl 

 

Michel Huisman, Heerlen, 1957, is een 

Nederlandse kunstenaar en uitvinder van 

onder andere muziekinstrumenten.  

Hij noemt zichzelf morfoloog en wil met 

zijn werk doordringen tot de ziel, die 

volgens hem de meest essentiële waarde 

in onze beschaving is.  

In 2002 bedacht Michel Huisman het 

stedenbouwkundig plan voor het 

Maankwartier, Heerlen.  

 

Wilt u op voorhand al meer weten, kijk dan 

naar de documentaire Een hart voor Heerlen. 

https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2017/november/een-hart-

voor-heerlen.html 

 

Kaartjes voor deze lezing zijn te koop bij de Service Corner, Parc Imstenrade,  

€ 3,50 p.p. De Barbier heeft maximaal 30 zitplaatsen.  

 

 

Computerpresentatie, Computer en Privacy 

Donderdag 14 juni 2018, Rendez-vous, 14.00 uur,  

  

AVG – Algemene Verordening 

gegevensbescherming 

 

in alle media wordt er de laatste 

tijd veel aandacht aan besteed, 

maar vragen blijven er nog genoeg 

rond dit onderwerp: 

 

• moeten we ons daar nou 

zo druk over maken? 
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• en als we ons daar druk over moeten maken, waar moeten we dan op letten? 

• welke toepassingen maken (misschien) inbreuk op onze privacy en op welke 

manier? 

• wat kunnen we daar aan/tegen doen? 

En nog meer vragen zullen op donderdag 14 juni de revue passeren.  

 

Deelname € 2,50 incl. kop koffie of thee.  

De presentatie wordt gegeven door Gijs Verbruggen. Aanmelden via pi@info.nl.  

 

 

Film, eigen producties, op ander tijdstip! 
Woensdag, 27 Juni 2018, Barbier, 11.00  uur  

U kunt kijken naar opnamen van Andrea Bocelli, 

in Concerto One Night, Central Park, NY met ook 

onder meer Celine Dion. 

Impressies van de Eifel uit mei 2018; Rursee, 

Rurberg en Woffelsbach, en opnamen in de 

omgeving van Parc Imstenrade. Plus 

Bevrijdingsdag 2018 in Parc Imstenrade met 

Amerikaanse voertuigen.  

Duur 1.30 uur 

Met dank aan mevrouw Rutjes voor het maken 

en ter beschikking stellen van de opnamen.  

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

ter plekke voldoen.  

 

 

 

 

Exposities t/m juni 2018  

Minke Haaksma, kunstwerken in vilt en ecoprints 

 

Met behulp van verschillende technieken 

maakt Minke Haaksma wandpanelen van o.a. 

vilt en zijde, maar er kunnen ook wol van 

zeldzame schapenrassen of plantaardige 

vezels (hennep, katoen, kokos, (handgeschept) papier, linnen of bamboe) in verwerkt 

worden.  

Het werken met natuurlijke materialen, liefde voor de natuur en technische kennis 

worden in de viltwerken en ecoprints verenigd.  www.minkehaaksma.com  
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Miriam Meertens, Doeken en keramiek 

 

 

Over zichzelf en haar werken vertelt Miriam Meertens; “Toen het einde van mijn 

rechtenstudie in zicht was, heb ik de stoute schoenen aangetrokken: ik meldde me aan bij 

de kunstacademie te Maastricht: plastische vormgeving (in de volksmond: beeldhouwen). 

Enkele jaren heb ik de studies en later de kunstacademie met mijn juridische werk 

gecombineerd. Aan het eind van het derde jaar besloot ik de academie op te geven voor 

een loopbaan op het juridische gebied. Nu zo’n twintig jaar later kruipt het bloed waar het 

niet gaan kan en heb ik met veel enthousiasme het schilderen en keramiek weer opgepakt. 

www.meerintens.nl  

 

 

 

In het kader van de feestelijkheden rond Heerlerbaan100 

vindt op zaterdag 23 en zondag 24 juni aanstaande 

het buitenfestival Beleef Hieëlebaan plaats. Met op 

zaterdagavond een buitenconcert met Wendy Kokkelkoren 

en op zondag een grote zomerbraderie bij Podium Park 

Oranjehof/Corisbergflat.  

Bijzonderheden over aanvangstijden en toegang 

vindt u op www.heerlerbaan100.nl.  

 

 

 

Vooraankondigingen 

 

- Zondag 8 juli 2018, Buitenbrunch Parc Imstenrade, brasserie La Valeur samen 

met Heerlerbaan100 

- Woensdag 8 augustus 2018, Barbier,14.30 uur, kunsthistorische lezing “ Het tapijt 

van Bayeux” 

- Zondag 12 augustus 2018, Orangerie, 14.30 uur, concert La Rosa  

- Woensdag 15 augustus 2018, Orangerie, 14.30 uur, concert Orlandofestival   
 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

  

 

Liesbeth Bijlmakers    

Coördinator Kunst & Cultuur 

Parc Imstenrade 

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