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Film, Pane e Tulipani; Brood en Tulpen 

Maandag 9 oktober 2017, Barbier, 14.00 uur 

 

In deze charmante Italiaanse 

komedie van regisseur Silvio 

Soldini besluit een huisvrouw 

van middelbare leeftijd 

tijdens een korte vakantie 

met het gezin, tijd voor 

haarzelf te nemen.  

Tijdens deze vakantie maakt 

de bus een kleine stop in een 

hotel en gaat Rosalba naar 

het toilet. Iets later dan 

gepland komt ze naar buiten. 

Tot haar verbijstering rijdt de 

bus weg zonder haar!  

 

In het hotel probeert ze haar 

man te bellen, maar die heeft 

net een nieuwe mobiel, dus 

dat werkt niet. Wat nu? 

Wachten tot de bus 

terugkomt of iets anders…. 

 

De hoofdrollen worden 

gespeeld door Licia Maglietta 

en Bruno Ganz. De film heeft 

heel wat prijzen in de wacht 

mogen slepen. Geniet u van 

deze sprankelende film ! 

 

Entree € 2,50 incl. kop 

koffie/thee. Graag ter 

plekke voldoen.  

 

 

Film, eigen producties 

Maandag 23 oktober 2017, Barbier, 14.00 

uur 

 

Vandaag kunt u kijken naar opnamen die 

gemaakt zijn bij gelegenheid van het 100 jarig 

bestaan van St. Joseph, Heerlerbaan. De 

plechtige Eucharistieviering werd muzikaal 

omlijst door het, eveneens jubilerende, Gemengd 

Koor St. Joseph Heerlerbaan-Welten en werd voorgegaan door 7 celebranten, waaronder 

Bisschop Wiertz en deken Bouman. 

 

Bij deze bijzondere filmvertoning is geen entree verschuldigd. Alleen koffie/thee wordt 

verrekend. Met dank aan mevr. Rutjes voor het ter beschikking stellen van de opnamen.  

Duur 1.30 uur. 

 

Kop koffie/thee € 1,-. Graag ter plekke voldoen. 
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Concert Irith Gabriely, klarinet en zang en Suzanne Hardink, piano 

Zondag 29 oktober 2017, Orangerie, 14.30 uur 

 

Irith Gabriely, geboren in Haïfa 1950 is een Israëlische klarinettiste en zangeres van 

voornamelijk Klezmer muziek.  

Zij begon op 9-jarige leeftijd met klarinet spelen en ontving op haar 20e al een prestigieuze 

muziekprijs en een studiebeurs van de Amerikaans-Israëlische Culturele Stichting. Zij 

studeerde muziek in Israël en Duitsland.   

 

 

In het Orchester des Staatstheaters Darmstadt, was zij van 1978 tot 1995 die eerste 

klarinettiste. Daarna volgde deelname aan diverse gerenommeerde muziekensembles. 

In de jaren negentig was zij bovendien dirigente van het Poolse Kamerorkest Plóck. 

In Parc Imstenrade wordt zij aan de vleugel begeleid door Suzanne Hardink. Suzanne 

Hardink heeft afgelopen maart een pianorecital gegeven in de Orangerie. U zult zich dit 

geweldige concert ongetwijfeld nog herinneren.  

 

De beide musici zullen zelf het programma toelichten. Na afloop is er gelegenheid voor 

een vrije gave.  

 

Exposities oktober-december 2017 

 

Jack Willems, portretten 

 

Een passie voor het creëren van kunst 

zat er bij mij al vroeg in. Na mijn studie 

in Tilburg en Nijmegen ging ik aan het 

werk in het onderwijs, waardoor ik 

jarenlang weinig tijd heb kunnen 

besteden aan mijn hobby. Het bloed 

kruipt echter waar het niet gaan kan, 

dus heb ik in 1979 de draad weer 

opgepakt. Vanaf dat moment ben ik 

actief gebleven als tekenaar en 

schilder en via een groot aantal 

cursussen heb ik mij verschillende 

technieken eigen gemaakt. Momenteel 

schilder ik samen met andere 

enthousiaste amateurschilders onder 

de bezielende leiding van Ton 

Franssen. Daarnaast werk ik veel in 

mijn eigen atelier.  
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Ik ben begonnen met aquarelleren maar al heel snel ging mijn voorkeur uit naar acryl en 

tekenmaterialen zoals potlood, Oost-Indische inkt en pastel. 

In mijn werk 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.  

Regelmatig laat ik mij inspireren door kunstwerken van bekende schilders waarvan ik dan 

een eigen interpretatie schilder. Bijvoorbeeld “Ophelia” van Everett Millais en “Danaë van 

Klimt.  

www.jackwillems.nl 

 

Sylvie van Oosterhout, Textiles 

 

Over zichzelf vertelt ze: 

Als docente beeldende vakken werkte ik langere 

tijd in het Voortgezet en Voortgezet Speciaal 

Onderwijs en gaf ik les op het Kinderkunstatelier 

van een instelling voor jeugdhulpverlening. 

Daarnaast werkte ik als Beeldend (therapeutisch) 

Begeleider met volwassenen 

 

Textiel is een element in mijn werk waar ik 

eindeloos mee verder kan. Stof, oud borduurwerk, 

garens, foto's, kleine voorwerpen; dit alles is een 

bron van inspiratie en kan gecombineerd worden 

tot iets nieuws. Technieken liggen niet vast. 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  

 

Monique Humblet, doeken 

 

Ik ben  een echte creatieveling en uit dat al mijn 

leven lang. Ik ging als basisschoolkind op 

schilderles bij het CK in Roermond en ik heb de 

opleidingen schilderen en reclame tekenen, 

grafische technieken en bloemschikken gedaan. 

Ook heb ik cursussen mandala’s tekenen gevolgd. 

Na de teken en schilderlessen op de tekenschool in 

Linne volg ik nu nog steeds schilderlessen bij 

kunstenares Yvonne Schroeten in Weert. 

 

Ik  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/ 
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Vooraankondigingen 

 

Zondag 12 november 2017, Orangerie, 14.30 uur, pianorecital Jacqueline Mertens en 

Don Binnendijk 

 

Donderdag 16 november 2017, zaal La Valeur, middag, Winterwonderland 

 

Zondag 19 november 2017, Open Dag 

 

Donderdag 30 november 2017, middag/vroege avond, Rendez-vous, Sinterklaasfeest 

 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

  

Liesbeth Bijlmakers 

Coördinator Kunst & Cultuur 

Parc Imstenrade 

l.bijlmakers@vitalisgroep.nl  

 

Vooraankondigingen 

 

  

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/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPvcD_nrrSAhVHwxQKHbSsAC4QjRwIBw&url=https://vitalis.samenuitagenda.nl/&psig=AFQjCNFqs9cnIz-kWpem-lrTpkR_Nv_bpA&ust=1488627304076579

