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Computerpresentatie  

Donderdag 8 juni 2017, Rendez-vous, 14.00 uur 

 

We gaan de wolken in!            

 

In de vorige computerpresentatie hebben we een Reis door de 

tijd gemaakt: vanaf ongeveer 1980 tot nu. Ook hebben we wat 

verder gekeken, wat staat ons te wachten op computergebied: 

steeds meer verschillende apparaten (desktops, laptops, tablets, 

smartphones), die veelal dezelfde taken kunnen uitvoeren, steeds 

meer synchronisatie tussen diverse apparaten (ook in het 

huishouden) en ‘we gaan werken in de Cloud’. 

 

Dat laatste hoor je regelmatig, maar wat is dat nu precies? Wat betekent dat voor ons? 

Moeten we weer nieuwe apparatuur aanschaffen? Moeten we anders gaan computeren? 

Welke voordelen kan het ons opleveren? 

 

In de computerpresentatie van 8 juni gaan we hier dieper op in. Bovenstaande vragen 

gaan we zo goed mogelijk beantwoorden, waarbij de voor- en nadelen goed aan bod 

zullen komen. Ook gaan we een paar praktische voorbeelden onder de loep nemen. U 

krijgt voldoende documentatie om thuis alles nog eens rustig te bekijken, zodat u de te 

volgen stappen zelf kunt uitvoeren. 

 

De presentatie zal worden gegeven door Gijs Verbruggen, vrijwilliger Parc Imstenrade. 

Hebt u interesse? Meldt u zich dan aan via het speciale email-adres 

Computerpresentaties Parc Imstenrade: pi@ginfo.nl. 

 

Hebt u de documentatie van de vorige presentatie niet en bent u wel geïnteresseerd 

daarin? Hebt u nog suggesties voor vervolg-presentaties? Geef het door op het 

bovenstaande email-adres, dus pi@ginfo.nl  

 

 

 

Expositie Elyanne Lempers  

 

Elyanne Lempers noemt zichzelf een 

impressionistisch realist. Portretten van 

mensen, het schilderen van dieren en de 

natuur zijn favoriete onderwerpen. Haar 

doeken zijn helder van kleur en kleurrijk. 

 

 

 

De tentoonstelling loopt tot juli 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doek: Elyanne Lempers, Deur in Porto, 

olieverf op linnen  
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Film, Brassed Off 

Maandag 12 juni 2017, Barbier, 14.00 uur 

 

Brassed off speelt zich af in 1992 in het mijnwerkersdorp Grimley in de streek Yorkshire, 

Engeland. Als een van de weinige heeft de 

lokale mijn de mijnsluiting van 1984 dankzij de 

solidaire en vastberaden acties van de 

mijnwerkers overleefd, maar acht jaar later zet 

de mijndirectie opnieuw de aanval in met de 

bekendmaking de mijn te willen sluiten. Dit 

keer pakt ze het slimmer aan, want zij biedt 

elke mijnwerker een forse afkoopsom als hij 

met de sluiting akkoord gaat. Verdeeldheid is 

het gevolg. 

 

De uit mijnwerkers bestaande brassband wordt 

door de sluiting van de mijn in zijn 

voortbestaan bedreigd. De leden hebben 

belangrijker zaken aan hun hoofd dan de 

wekelijkse repetitie, met name de vraag hoe zij 

zonder werk in de mijn moeten overleven. 

Bandleider Danny - een uitstekende rol van 

wijlen Pete Postlethwaite - ziet de teloorgang 

van 'zijn' harmonie met lede ogen aan, maar 

ziet het tij keren als een spontane jonge vrouw 

zich als lid aanmeldt. 

 

Met dank aan Jeannette Ribbens, voor het ter 

beschikking stellen van deze hartverwarmende film.  

 

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

 

 

Concert Kompass Trio 

Zondag 18 juni 2017, Orangerie, 14.30 uur 

 

Kompass Trio wordt 

gevormd door de jonge 

musici Samuel Aguirre, 

hobo, Colombia, Diogo 

Andrade, gitaar, 

Portugal en Erwin Hage, 

piano, Nederland. 

 

Deze drie muzikanten 

delen hun passie voor de 

klassieke muziek en de 

volksmuziek. Samen 

combineren ze deze 

twee verschillende 

stijlen en nemen u graag 

mee voor een muzikale reis door verschillende landen en culturen. Kom luisteren en laat u 

verrassen door dit grenzeloze trio! 

Tijdens het concert zullen zij alle stukken toelichten en met een verhaal aan elkaar 

koppelen. Naast klassieke muziek, wordt u ook getrakteerd door muziek uit Colombia, 

Brazilië, Argentinië en Spanje. 

 

Na afloop is er gelegenheid voor een vrije gave.  

 

Doek: Ronda Richley, Concerto in Three Minor Hearts 
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Film, eigen producties 

Maandag 26 juni 2017, Barbier, 14.00 uur 

 

Vanmiddag kunt u kijken en luisteren naar de 

Hornopera opgenomen in de St. Elisabeth-kapel op 29 

April 2017, met Fenna Ograjensek, sopraan en Sef 

Thissen, Bariton en 

dirigenten, Willy Bessems en Will Sanders. Verdere 

medewerking verleende de hoornklas van het 

conservatorium te Maastricht. Het was een sfeervolle 

muziekmiddag waar iedereen enthousiast over was.  

Verder fijne beelden en impressies over de 

opkomende lente in het Limburgse land.  

 

Duur 1.30 uur. 

Voor het geval zomerse temperaturen ons parten gaan spelen, is het goed te weten dat de 

Barbier voorzien is van airconditioning. 

 

Met dank aan mevr. Rutjes voor het maken en ter beschikking stellen van de 

opnames. 

 

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

 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Liesbeth Bijlmakers 

Coördinator Kunst & Cultuur 

Parc Imstenrade 

l.bijlmakers@vitalisgroep.nl  

 

 

Vooraankondigingen 

 

- Zondag 2 juli 2017, Harmonie on Tour, Parkconcert door Koninklijke 

Harmonie Heerlen; u ontvangt een apart bericht in uw bus met hierin 

informatie over het concert en mogelijke deelname aan het aansluitende 

buffet.  

 
- Woensdag 16 augustus 2017, Orangerie, 15.00 uur, Orlando Festival  

 

  

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/ 
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