
     

 
 

Cultuuragenda Parc Imstenrade, 14e jaargang, nr. 98, augustus-september 2021  

 

Orlandofestival regioconcert 

Woensdag 18 augustus 2021, Elisabethkapel, 15.00 uur  

 

Tijdens de regioconcerten van het Orlando Festival hoort u  jonge 

internationale professionele ensembles uit de European Summer Course for 

Chamber Music in hun favoriete repertoire.  

In de Elisabethkapel gaat u luisteren naar Duo Sliecāns & Kalējs; Dāvis 

Sliecāns altviool, Aleksandrs Kalējs piano. Beide jonge musici zijn geboren 

in Letland.  

 

Duo Kalējs & Sliecāns is opgericht in 2016. Ze wonnen o.a. de prijs van ‘The 

Best Chamber Ensemble’, hetgeen de weg opende voor een concerttournee 

door de Verenigde Staten. 

Sindsdien presenteren de musici regelmatig nieuwe concertprogramma’s in 

recitals en internationale festivals. Het duo staat bekend om zijn creativiteit 

en flexibiliteit en werkt aan een breed repertoire.  

 

Op de middag zelf ontvangt u het programma. 

Na afloop is er gelegenheid voor een vrije gave.  

De 70 beschikbare zitplaatsen staan op 1.5 m 

opgesteld.  

 

 

Theaterproductie Wit Water, Cultura Nova, Elisabethkapel 

 

Van 30 augustus tot en met 2 september 2021 vindt in de Elisabethkapel de 

theaterproductie Wit Water plaats. Informatie over tijd en kaartverkoop: https://www.cultura-

nova.nl/voorstellingen/wit-water. 

 

Wit Water, een muzikale moraliteit in vijf delen, 

onder regie van Els Boonen 

 

Een man, die voor de zoveelste maal door de 

media geconfronteerd wordt met het geweld van 

de wereld, tast af hoe de kunst een uitweg kan zijn 

uit de verlammende ervaring van 

‘verschrikkelijkheid’. Hij gaat de confrontatie aan 

met het geweld waar hij zelf als slagerszoon 

getuige van was en onderzoekt door middel van 

muziek en poëzie de mogelijkheid te leven te 

midden van wat dood en kapot gemaakt wordt. 

 

 

Op zondag 29 augustus 2021 bent u als bewoner van Parc Imstenrade in de gelegenheid de 

generale repetitie bij te wonen, aanvang 19.00 uur, Elisabethkapel.  

Deze duurt ongeveer een uur, aansluitend kunt u acteurs, musici en regisseur ontmoeten. 

Aan deze avond zijn geen kosten verbonden.  

 

 

https://www.cultura-nova.nl/voorstellingen/wit-water
https://www.cultura-nova.nl/voorstellingen/wit-water


 

Exposities augustus-september 2021 

 

 

Ton Laeven, aquarellen, gang begane grond en 1e etage Bosanemoon 

 

Schilderen was een beetje een ondergeschoven kindje tijdens mijn acht jaren aan de Stadsacademie van 

Maastricht (1975-1983). Olieverf stond helemaal niet op het rooster, wel houtskool en een mespuntje 

aquarel.  

Olieverf en aquarel zijn twee compleet verschillende materialen, met bijbehorende technieken. Aan 

olieverf kun je eindeloos verder werken, maar wanneer zijn veranderingen geen verbeteringen meer? 

Stoppen is ook een kunst….  

 

Aquarel schilderen is ook “’eigenzinnig”’: 

verf en water gaan soms een eigen weg. 

Corrigeren is eigenlijk maar heel beperkt 

mogelijk en dan vaak teleurstellend.  

 

Ik heb pas rust als een werk klaar is en 

bij aquarel is dat in enkele dagen. Het 

liefst werk ik op locatie, maar dat is lang 

niet altijd mogelijk.  

 

Mijn ervaring is het dat geïnteresseerden 

het afgebeelde moeten kunnen 

herkennen. Weten waar het is, er ooit 

geweest zijn, er een herinnering aan 

hebben 

 

Dat wat ik zie moet mij boeien, ik wil mijn 

waardering tastbaar maken voor de 

geschiedenis van de locatie. Zo is een 

groot deel van het werk een ode aan Zuid-Limburg en het omringende buitenland.  

 

 

 

Angela Stassen, acryl inkt, 1e etage vitrines Bosanemoon 

 

Angela Stassen stelt zich graag aan u voor:  

“Ik ben Angela Stassen, 63 jaar en woonachtig in 

Wijnandsrade. Ik ben 15 jaar geleden begonnen met het 

maken van kunst. Buiten de Acrylic Ink schilderijen die te 

zien zijn op Parc Imstenrade maak ik ook beelden, 

schalen, sierraden en schilderijen met acrylverf.  Ik maak 

mijn kunst op intuïtie vanuit hart en ziel en hoop dat mijn 

werk aanspreekt.” 

 

www.angelastassen.jouwweb.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.angelastassen.jouwweb.nl/


 

 

Vooraankondigingen 

 

- Gedenkviering coronaperiode, Elisabethkapel, vrijdag 1 oktober 2021, 10.30-11.30 uur; 

 

- Regenboogmiddag gerelateerd aan Coming Out dag, zaal La Valeur, vrijdag 8 oktober, 14.30 

uur; 

 

- The Black Stars, voorzanger Paul van Loo, Elisabethkapel, zondag 17 oktober 2021, 14.30-

16.30 uur; 

 

- Talentklas Schunck, Elisabethkapel, zondag 7 november 2021, 14.30 uur; 

 

- Italiaanse avond, La Valeur, vrijdag 12 november 2021, vanaf 17.00 uur.  

 

 

Over alle genoemde vooraankondigingen ontvangt u te zijner tijd meer informatie.  

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Liesbeth Bijlmakers       

Coördinator Kunst & Cultuur  

Residentie Parc Imstenrade  

l.bijlmakers@vitalisgroep.nl       

                    https://parcimstenrade.samenuitagenda.nl/  

 

 

D E  Z O N N E  Z I T... 

 

De zonne zit 

zoo snel en blinkt, 

en bloeit alin 

     het westen, 

dat wolkenloos 

heur stralen drinkt, 

in Lentemaand, 

     den lesten. 

 

‘t Wil zomer zijn, 

van nu voort aan: 

vroeg morgen zal 

     ik meugen 

- ‘t wil zomer zijn! - 

vermeien gaan 

mij, morgen, en 

     verheugen! 

 

Guido Gezelle, 1890 

 

Frans Hals, De Maaier, 1925 

https://parcimstenrade.samenuitagenda.nl/
https://parcimstenrade.samenuitagenda.nl/

