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ROCCO MALHERBE EN FIEDEL VAN DER HIJDEN

Cultura Nova ook iedere dag 

thuis beleven? Dat kan! Voor het 

zevende jaar op rij strijkt een 

team van L1 neer bij Cultura 

Nova! Volg het 30ste festival via 

L1 tv, radio en social media. 

Van vrijdag 27 augustus t/m 

zondag 5 september besteedt 

L1 veel aandacht aan Cultura 

Nova met reportages, sfeer- 

impressies en interviews van 

Jolien Linssen en Wouter Nelis-

sen. Geniet van de belevenissen 

van publiek, van verhalen van de 

creatieve makers over hun 

passie voor kunst en theater en 

bekijk hoogtepunten uit de vele 

voorstellingen.

Naast de dagelijkse tv-uitzen-

dingen houdt L1 iedereen in 

Limburg en daarbuiten via ver-

schillende online-kanalen en via 

L1 Radio op de hoogte van wat 

er speelt bij Cultura Nova. Bij het 

maken van de producties 

werken L1 en Cultura Nova dit 

jaar weer samen met studenten 

van de opleiding KTM van het 

VISTA College in Heerlen.

Volg Cultura 
Nova via L1

LIVEPROGRAMMA OPENINGSSPEKTAKEL
30 jaar Cultura Nova / Opening IBA Parkstad Expojaar: 
Échappée Belle door Groupe F o.l.v. Eric Travers, DJ 
Mimetic en Justin de Jager
Op vrijdag 27 augustus om 21.30 uur (inclusief vooruitblik 
in L1mburg Centraal)

DAGELIJKS CNtv 
Vanaf zaterdag 28 augustus t/m zondag 5 september om 
17.00 uur, herhalingen om 18.00 / 19.00 / 22.00 / 23.00 (en 
tijdens de nachtprogrammering) bij Limburg Centraal.

EMERGO 
Korte filmportretten van jongeren verbonden aan 
In2yourplace Heerlen, in een regie van Zorba Huisman. 
Van maandag 30 augustus t/m vrijdag 3 september 
dagelijks op tv om 17.50 uur.
Herhalingen om 18.50 / 19.50 / 20.50 / 21.50 / 22.50

CULTUURCAFÉ RADIO LIVE 
Vanaf het festivalterrein op zaterdag 28 augustus en 4 
september van 10.00 tot 12.00

4  beeldend theater
20 muziektheater
26 muziek hedendaags
30 theater
34 jonge makers
46 jeugd/familie
56 muziek
64 beeldende kunst
78 walks&talks
82 in de stad
86 festivalplein
88 programmaoverzicht
92 algemene info

We zullen doorgaan!

Dat schreef Ramses 

Shaffy in zijn iconische 

tekst in 1972! Niemand 

heeft kunnen voorzien dat 

COVID-19 de wereld nu 

zo op z’n kop zou zetten. 

Iedereen wordt geraakt 

door de gevolgen van 

Corona: jong en oud, zwak 

en sterk. De mensen in de 

zorg werken zich te pletter, 

op heel veel vlakken lijkt 

de samenleving stil te 

moeten staan.

En dan zitten wij daar met ons mooie 
festival, dat elk jaar vele duizenden 
mensen weet te boeien met beeldend 
theater, muziek, dans, film en beel-
dende kunst. Wat is verstandig, wat 
zijn de juiste keuzes? 

Wij zijn doorgegaan en alle artiesten, 
technici, leveranciers, partners, mede-
werkers en vrijwilligers waren meteen 
bereid om hún Cultura Nova mee 
overeind te houden en te gaan voor de 
30ste editie van het festival in 
augustus 2021. Ook vanuit het publiek 
krijgen we goede reacties. Subsidiën- 
ten en sponsoren geven ons de ruimte 
om - met onzekerheden in het 
verschiet - toch verplichtingen aan te 
gaan om zo Cultura Nova te reali-
seren.
Wij voelen ons verplicht om zoveel 
mogelijk kansen te bieden aan 
artiesten en makers, ervaren en 
nieuwe talenten, met toegankelijke en 
experimentele voorstellingen, voor 
jong en oud! Uiteraard alles binnen de 
geldende Corona-maatregelen. Zo 
mogen er bijvoorbeeld veel minder 
mensen bij een voorstelling zijn en 
zullen we steeds 1,5 meter afstand 
moeten houden. We zullen u vragen 
om de regelgeving te volgen.

Expojaar IBA Parkstad
Heerlen en Parkstad hebben iets te 
vieren. Festival Cultura Nova bestaat 
30 jaar en IBA Parkstad start haar 
Expojaar. De regio werpt als het ware 
het verleden van zich af en gaat voor 
het nieuwe. Veranderingen zijn 
ingezet, de blik is gericht op de 
toekomst. Cultura Nova presenteert 
samen met IBA Parkstad alsnog een 
grote openingsvoorstelling: een voor-
stelling rond de thematiek van vrijheid 
en beperkingen maar ook van transitie 
naar deze toekomst. 

Theatermakers en kunstenaars zijn 
aan de slag gegaan en hebben hun 
voorstellingen aangepast om ze voor 
kleinere publieksgroepen te kunnen 
spelen. Zonder inhoudelijk iets af te 
doen aan hun werk hebben ze nieuwe 
vormen bedacht. Daarnaast is er veel 
aandacht voor het festival op tv, radio, 
in de kranten en op social media. 
Sommige voorstellingen worden 
simpelweg vaker gespeeld. Er zijn 
verschillende kunstroutes door het 
centrum van Heerlen waar iedereen 
met z’n eigen ‘bubbel’ of alleen langs 
kan lopen. En samen met diverse 
burgerinitiatieven, het Ministerie van 
BZK, IBA Parkstad, gemeente 
Heerlen, Stadsregio Parkstad wordt er 
opnieuw een Stadmaakweek georgani-
seerd in een mix van nieuwe vormen 
van stadsplanning en cultureel 
aanbod. 

Kortom we presenteren u een volledig 
festival. Sommige dingen gaan anders, 
dan anders. Maar alle mensen die 
betrokken zijn bij de voorstellingen en 
bij het festival gáán ervoor en hopen 
dat u kunt genieten van de pareltjes, 
de gloeiende kooltjes, die in deze soms 
wat donkere tijd voor wat gloedvol 
licht kunnen zorgen. ‘We zullen door-
gaan!’

foto voorzijde: Bálint Hirling - Recirquel



Échappée Belle betekent vrij vertaald: een 
mooie ontsnapping. Schud het oude van 
je af en omarm het nieuwe! Dit is hét 
moment om vrijheid en verandering te 
vieren, om een zwaar jaar achter ons te 
laten en anderen weer te ontmoeten. 
Samen een mooie voorstelling beleven en 
het genot met plezier doorgeven, zoals bij 
een wave in een stadion.

Heerlen en Parkstad hebben ook iets te 
vieren. Festival Cultura Nova bestaat 
30 jaar en IBA Parkstad start het 
Expojaar. De regio werpt eveneens als 
het ware het (mijn)verleden van zich af 
en gaat voor het nieuwe. Heerlen en 
Parkstad zijn in transitie. Verande-
ringen zijn ingezet, de blik is gericht 
op de toekomst. Grenzen worden 
geslecht; bij ons in de euregio is dat 
letterlijk het geval.

De spectaculaire opening van deze 
festiviteiten gaat gepaard met vuur en 
schitterend gearrangeerd vuurwerk. 
Eric Travers van Groupe F (Frankrijk) 
tekent voor het artistiek concept; via 
videoprojecties op een opblaasbaar 
scherm vertelt hij zijn verhaal. De 
Zwitserse DJ Mimetic staat garant 
voor een dansbare beat en elektrise-
rende soundscapes. Onder leiding van 
de jonge veelbelovende choreograaf 
Justin de Jager werken tien professio-

nele dansers mee aan het spektakel.
Zij voeren, verspreid over kleine podia, 
hun moves uit. Met in-ear-monitors 
volgen ze de instructies van de choreo-
graaf. Apart en toch samen. Soms 
intens en heftig als groep en soms 
individueel en traag. Beperking en 
vrijheid gaan hand in hand. Centraal 
op een podium staat DJ Mimetic. Op 
een groot scherm achter hem projec-
teert een VJ aanstekelijke beelden bij 
zijn muziek. Ondanks de beperkingen 
ontsnappen aan de sleur van alle dag 
en genieten van de vrijheid van 
expressie.

De openingsvoorstelling van 30 jaar 
Cultura Nova, tevens de opening van 
het Expojaar van IBA Parkstad, wordt 
vanaf 21.30 uur  rechtstreeks uitge-
zonden op televisie door L1 en is te 
volgen via livestream.

 

Échappée Belle / 
Groupe F o.l.v. Eric Travers (F), 
Justin de Jager (NL), 
DJ Mimetic (CH)

Ook bij L1 vanaf 21.30 uur live te zien op 
televisie en via livestream.

Vuurwerktheater Groupe F
Artistiek concept Eric Travers
Muziek DJ Mimetic
Choreografie Justin de Jager
Dansers
Gaby Berger
Tosca Knauf
Melina Romano
Senne Didderen
Lotte Lahaye
Ryan Rademakers
Luc de Raad
Dylan Kuyper
Elvedin Siljdedic
Leander Kämpf

Een productie van Cultura Nova i.s.m.
 IBA Parkstad Expojaar. 

Met dank aan L1.

VR 27 AUG / 21.30 UUR 

CBS-WEG HEERLEN (INGANG AAN ZIJDE 

BELASTINGKANTOOR)

GRATIS, UITSLUITEND MET TICKETS, VOORAF 

RESERVEREN / ALLEEN ZITPLAATSEN 

(ZITPLAATS WORDT AANGEWEZEN)

OPENING 30STE FESTIVAL CULTURA NOVA + OPENING EXPOJAAR IBA PARKSTAD / 
PREMIËRE / LANGUAGE NO PROBLEM
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foto: Groupe F



Recirquel, Hongarije’s belangrijkste 
hedendaagse circusgezelschap, presenteert 
op Cultura Nova de Nederlandse 
première van Solus Amor. Een poëtische 
voorstelling op het snijvlak van klassieke 
en moderne dans en acrobatiek, die zich 
grotendeels hoog boven het podium 
afspeelt.  

Solus Amor is een nieuwe monumen-
tale luchtproductie in de cirque danse-
reeks van Recirquel, waarvan eerder 
tijdens Cultura Nova My Land te zien 
was. My Land was één van de best 
bezochte voorstellingen tijdens 
Cultura Nova 2019 en werd uitge-
roepen tot de beste productie op het 
Edinburgh Fringe Festival, ’s werelds 
meest toonaangevende kunstfestival, 
en het Avignon OFF in Frankrijk. 

Over geloof en liefde, de natuur en het 
universum 
Voor de choreografie van Solus Amor 
tekent opnieuw de artistiek directeur 
van Recirquel, Bence Vági. Hij staat 
aan de wieg van de cirque danse, 
waarmee Recirquel wereldwijd, van 
Parijs tot Bogotá, Montréal en New 
York vele kijkers betovert. In Solus 
Amor brengt Vági op poëtische wijze 
verschillende manifestaties van liefde 
voor het voetlicht. De voorstelling 
roept een oerenergie op die ruimte en 

tijd overspant, mensen verbindt en zijn 
kracht haalt uit het hedendaagse 
verlangen naar natuur en wonderen.  

Bence Vági: “In Solus Amor hebben 
we het over grootse, serieuze onder-
werpen, die iedereen op de een of 
andere manier aangaan. De voorstel-
ling gaat over geloof en liefde, over de 
natuur en het universum. In plaats van 
mensen uit te sluiten, vertellen we ons 
verhaal in een vorm en taal die voor 
iedereen toegankelijk is.” 

Multidisciplinair luchtballet 
Solus Amor voert een waar ‘lucht-
ballet’ uit voor de ogen van het 
publiek. Met sierlijke en lyrische dans-
bewegingen en adembenemende trucs 
tarten de acrobaten de wetten van de 
zwaartekracht. De originele muziek, 
het grandioze podium, het lichtont-
werp en prachtige visuals omhullen 
het publiek en de dansers. In deze 
abstracte multidimensionale ruimte 
zijn voor het eerst niet alleen mensen 
maar ook dieren te bewonderen. 
Vanuit zijn wens om oervormen aan te 
spreken, vond Vági de Zuid-Afri-
kaanse poppenspeler en poppenthea-
terregisseur Janni Younge - de 
absolute meester in zijn genre - bereid 
om voor Solus Amor een levensechte 
ijsbeer te bouwen. 

Solus Amor / 
Recirquel Cirque 
Danse - Bence 
Vági  

Concept en regie Bence Vági
Muziek Gábor Terjék en Edina Mókus 
Szirtes
Decor Péter Klimó
Kostuums Emese Kasz

Solus Amor beleefde in oktober 2020 tijdens 
het Budapest Contemporary Arts Festival 
zijn wereldpremière.  

VR 27 EN ZA 28 AUG / 19.30 UUR

ZO 29 AUG / 14.00 EN 19.30

THEATER HEERLEN, RABOZAAL

€ 33,50 / € 27,50

LOVE ALONE, NU EPENDO TU, NUR DIE LIEBE, SOLO EL AMOR, ONLY LOVE, SOLO 
L’AMORE, ALLEEN LIEFDE / NEDERLANDSE PREMIÈRE / LANGUAGE NO PROBLEM
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Een ongepolijste circusvoorstelling van 
vier ruige jongemannen over de vraag wat 
bepaalt wat geniaal of idioot is. De 
scheidslijn is maar dun.

All Genius All Idiot is een opzwe-
pende, excentrieke voorstelling over de 
absurditeit van het leven. Over identi-
teit en menselijk gedrag, genieën en 
idioten. Gedreven door een onweer-
staanbare soundtrack verleggen vier 
acrobaten uit Spanje, Engeland, 
Zweden en Duitsland de grenzen van 
het hedendaagse circus in een surrea-
listische mix van theater, slapstick, 
dans, livemuziek en acrobatiek. Op 
zoek naar antwoorden op levens-
vragen, maar zonder zichzelf al te 
serieus te nemen. “We will be all 
singing all dancing all flying all crying 
all rocking all genius all idiots!”

Over Svalbard Company 
De vier acrobaten van Svalbard 
Company vullen elkaar in hun specia-
lismen perfect aan. Ze volgden hun 
opleidingen in verschillende landen en 
dito disciplines. Thuisbasis van het 
gezelschap is Stockholm. All Genius 
All Idiot ging in 2016 in Praag in 
première en werd meteen al in 
datzelfde jaar genomineerd als Best 
circus and physical theatre bij de 
Adelaide Fringe awards. De show was 

vervolgens in meer dan 20 landen over 
de hele wereld te zien. Adrian Berry, 
artistiek directeur van het Jacksons 
Lane Theatre in London: “It looks as if 
it had been directed by Jim Jarmusch. 
The four performers, all of them excepti-
onal talents, are united by the search for 
answers to the big questions of art and of 
our time.”

All Genius All Idiot /
Svalbard 
Company (SWE)  

Performers Benjamin Smith, Alexis Akro-
vatakis, Tom Brand, Santiago Ruiz Alba-
late i.s.m. Peter Jasko
Scenography Kasper Svenstrup Hansen
Lichtontwerp Zuzana Rezna
Licht- en geluidstechniek Ernesto Monza
Kostuums Michiel Tange van Leeuwen
Productie Thea Hope

All Genius All Idiot komt tot stand met steun 
van Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Arts 
Council England, Glastonbury Arts Commis-
sion, Stockholms Stad, Subtopia, Cirk la 
Putyka, Cirkör LAB & Jacksons Lane

DO 2 EN VR 3 SEP 

20.30 UUR

THEATER HEERLEN, LIMBURGZAAL

€ 22,50

CIRCUSTHEATER / LANGUAGE NO PROBLEM / NEDERLANDSE PREMIÈRE
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VANAF 12 JAAR
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Een fraaie mix van traditionele clowns- 
technieken en het moderne Foolstheater.

Bye, Bye, Confetti opent met het beeld 
van drie clowns die rouwen om het 
verlies van hun leider en grote voor-
beeld ‘Confetti’. De grote clown laat 
een leegte achter die ongemakkelijk 
voelt. Maar vooral zijn de clowns diep, 
diep verdrietig. Wat moeten ze nu? 
Moeten ze hem vervangen? En wie 
kan dat dan? Zodra deze vraag 

opduikt, kan de zoektocht naar een 
nieuwe Confetti beginnen.

La Balfuda brengt met Bye, Bye, 
Confetti een heerlijke voorstelling in 
een mix van traditionele clownstech-
nieken, waarbij timing en mimiek erg 
belangrijk zijn, en het modernere 
Foolstheater, zoals we dat kennen van 
Slava Polunin en Jango Edwards. Een 
voorstelling met een lach en een traan 
én met veel interactie voor het publiek.

Bye, Bye, Confetti /
La Baldufa (ESP) 

Productie en regie La Baldufa, Enric Blasi, 
Emiliano Pardo, Carles Pijuan i.s.m. 
Jokin Oregi
Muziek Óscar Roig
Licht Miki Arbizu
Decor Carles Pijuan
Kostuums Rosa Solé
Spel Enric Blasi of Quim Roca, Emiliano 
Pardo, Carles Pijuan
Techniek Miki Arbizu or Anjos Fernández

Bye, Bye, Confetti komt tot stand dankzij 
de steun van ICEC - Departament de 
Cultura - Generalitat de Catalunya, 
INAEM - Instituto Nacional de Artes Escé-
nicas y Música, Institut Ramon Llull i.s.m. 
La Mostra d’Igualada, Teatre Municipal de 
l’Escorxador de Lleida, Teatre Principal 
d’Olot, Barakaldo Antzokia

VR 3 EN ZA 4 SEP / 15.00 EN 19.00 UUR

ZO 5 SEP / 15.00 UUR

FESTIVALPLEIN / BURG. VAN GRUNSVENPLEIN

€ 16,50

BEELDEND CIRCUSTHEATER / EENVOUDIG ENGELS GESPROKEN / 
LANGUAGE NO PROBLEM / NEDERLANDSE PREMIÈRE

foto: D
delVal



“Pinch yourself: Aurélia Thierrée perfects 
the art of the steal on stage.” – The 
Guardian

In Bells and Spells speelt Aurélia 
Thierrée Chaplin een ongeneeslijke 
kleptomane, die ‘last’ krijgt van de 
spullen die zij ‘geleend’ heeft. Magi-
sche muziekdozen en vreemde mecha-
nismen en ontmoetingen voeren haar 
mee op een onvoorspelbare reis. 
Muren, tafels en stoelen bewegen 
afzonderlijk van elkaar, een kleer-
hanger verandert in een draak, zelfs 
haar jurk leidt een eigen leven. 
Elegant, etherisch en humorvol. Een 
wereld vol verwondering en illusie. 

Bells and Spells wordt gespeeld door 
Aurélia Thierrée Chaplin, de regie is 
in handen van haar moeder, Victoria 
Thierrée Chaplin. In 1970 ontmoette 
Victoria Chaplin acteur/regisseur 
Jean-Baptiste Thierrée. Zij ontwik-
kelden samen een nieuw type circus, 
Le Cirque Bonjour, dat zij in 1971 
introduceerden op het Theaterfestival 
van Avignon. Hun werk groeide 
daarna steeds meer naar een persoon-
lijke en intieme enscenering met 
speciale aandacht voor het denkbeel-
dige. In Le Cirque Imaginaire stond 
het volledige gezin, inclusief Aurélia, 
op het podium. In 2003 regisseerde 

Victoria de eerste show L’Oratorio 
d’Aurélia met Aurélia Thierrée in de 
hoofdrol. Daarop volgde in 2011 
Murmures des Murs. In 2018 ging 
Bells and Spells op het Spoleto 
Festival dei 2Mondi in première. 

In de pers
“Delightfully deft blend of surreal humour 
and unpredictability.” – The Times 
(UK)
“Their world, instantaneously recog-
nisable, is profound and intimately 
touching.” – Les Echos (FR)
“No technical wizardry, just a marriage 
of the human mind, imagination, spirit 
and physicality. This is where the true 
magic of theatre lies.” – The Spy In The 
Wall

Concept en regie Victoria Thierrée Chaplin
Met Aurélia Thierrée en Jaime Martinez
Decors en kostuums Victoria Thierrée 
Chaplin
Choreografie Armando Santin
Licht Pierre Hendrickx / Nick Burge i.s.m. 
Fiammetta Baldiserri
Geluid Christian Leemans i.s.m. Dom 
Bouffard
Stage Marco D´Amico
Rekwisieten en kostuums Monika Schwarzl
Technische ondersteuning Gerd Walter

Bells and Spells is een coproductie van 
Victoria Thierrée Chaplin en Théâtre les 
Célestins Lyon, Théâtre Atelier Carouge 
Genève en Change Performing Arts Milano

DI 31 AUG EN WO 1 SEP

20.00 UUR

THEATER HEERLEN, RABOZAAL

 € 29,- / € 25,-

BEELDEND THEATER / MIME / HUMOR / LANGUAGE NO PROBLEM
NEDERLANDSE PREMIÈRE

11
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Bells and Spells
Victoria Thierrée 
Chaplin / Aurélia 
Thierrée Chaplin

foto: Richard Haughton



La Grande Invasion wordt speciaal 
voor Heerlen samengesteld. Het is een 
vrolijke tentoonstelling op de schaal 
van de stad, die op burleske en poëti-
sche wijze tot leven komt, waarbij op 
zes locaties  fantasierijke figuren van 
Plasticiens Volants komen te staan.
De stad wordt getransformeerd, 
gigantische ballonnen-figuren staan 
op pleinen en straathoeken, enorme 
dieren verschijnen in de ramen, de 
pleinen zijn versierd met monumentale 
bouwwerken... De stad hult zich vijf 
dagen in vrolijke fantasie. Stelt u zich 
Godzilla voor die naar het centrum 
van de stad lijkt te lopen, met zijn poot 
rustend op een voertuig, een reus-
achtig fresco in reliëf geïnspireerd 
door Leonardo da Vinci bij het 
Romeins kwartier, een reusachtige 
Octopus niet ver van de viskraam of 
een personage dat tegen een gevel 
leunt en waarvan het hoofd tot op de 
derde verdieping van een gebouw 
reikt. 

Het Franse gezelschap Plasticiens 
Volants is geen onbekende in Heerlen. 
Reeds enkele malen waren ze met hun 
voorstellingen te gast bij festival 
Cultura Nova. Er zijn zelfs ballonfi-
guren voor Heerlen gemaakt. Godzilla 
is daarvan een mooi voorbeeld. Nu wil 
het festival in het kader van haar 30ste 

editie en bij de start van het IBA 
Expojaar een tentoonstelling in de 
openlucht creëren met Plasticiens 
Volants. Een route door de stad langs 
een aantal markante plekken. Het 
publiek kan zelf (in de eigen bubbel) 
van de ene locatie naar de andere 
lopen. 

Plasticiens 
Volants (F) /
La Grande 
Invasion

Locaties:
Pancratiusplein
Poppodium NIEUWE NOR
In het Romeins Kwartier
Bij Royal Theater (Maankwartier)
Bij de Smart Services Campus
Festivalplein, Burg. Van Grunsvenplein 

Via QR-codes wordt uitleg gegeven en doorge-
stuurd naar de volgende locaties.
Met dank aan IBA Parkstad, Heerlen Mijn 
Stad en Ondernemersfonds Heerlen

WO 1 T/M ZA 4 SEP / 12.00 - 19.00 UUR

ZO 5 SEP / 11.00 - 18.00 UUR

HEERLEN CENTRUM

GRATIS

PREMIÈRE  / LANGUAGE NO PROBLEM 

13

beeldend theater_beeldend theater_beeldend 
Het IBA Expojaar 

is een feest dat 

we samen vieren. 

Niet alleen tijdens 

de grote festivals, 

maar ook met 

veel activiteiten 

rondom 

IBA-projecten: 

Workshops, 

lezingen, dans-

voorstellingen, 

livemuziek, 

tentoonstellingen: 

tijdens het IBA 

Expojaar kun je 

je culturele hart 

ophalen.

IBA Parkstad presenteert tijdens 

het Expojaar de regio Parkstad, 

met een breed scala van activiteiten 

in de periode augustus 2021 tot en 

met augustus 2022. We nodigen u 

van harte uit om ons te bezoeken 

in ons infocentrum in centrum 

Heerlen, of tijdens een van de vele 

activiteiten die het komende jaar 

plaatsvinden. 

Het Expojaar van IBA Parkstad 

start op 27 augustus met de 

openingsvoorstelling van de 30e 

editie van festival Cultura Nova. 

Nieuwsgierig? Bezoek onze 

website www.iba-parkstad.nl of 

download de IBA App en blijf 

altijd op de hoogte van de actuele 

informatie en activiteiten!

IBA Parkstad / Informatiecentrum
Promenade 14  6411 JK Heerlen
045 – 44 00 201
info@iba-parkstad.nl

Foto: Plasticiens Volants



Centaures quand nous étions enfants bete-
kent letterlijk vertaald: Centaures, toen 
wij kinderen waren. Deze voorstelling 
vertelt het waargebeurde verhaal van 
Camille en Manolo; de oprichters van het 
Théâtre du Centaure, een ruitertheaterge-
zelschap gevestigd in Marseille.   

Welke kinderen waren Camille en 
Manolo? Hoe hebben ze elkaar 
ontmoet? Hoe hebben zij in de loop 
der jaren samen de utopische plek, die 
Théâtre du Centaure is geworden, 
bedacht en opgebouwd? Hoe kun je 
van jezelf houden, als je ervoor 
gekozen hebt om met dieren te leven? 
Hoe kunnen wij elkaar liefhebben als 
het leven met dieren zoveel beschik-
baarheid en strengheid vereist? Hoe 
hou je van jezelf als je dieren niet 
langer als dieren beschouwt, maar als 
stukjes van jezelf? 

Het bewijs; Centauren bestaan! 
Op het toneel van Theater Heerlen 
verschijnen twee centauren:  
Camille-Gaïa en Manolo-Indra. De 
twee theatrale wezens belichamen een 
op hun lijf geschreven tekst van 
Fabrice Melquiot. Hun hele kindertijd 
is gevat op een houten paard, maar 
reikt verder dan dat. Het verhaal van 
Camille en Manolo voert de toe- 

schouwers terug naar hun eigen bron. 
Durven wij te geloven, zoals Camille 
en Manolo dat brutaal, poëtisch, 
hartstochtelijk doen, dat zij versmolten 
zijn met hun dierlijke deel en een van 
de meest fascinerende mythologische 
wezens vormen? 

Théâtre du 
Centaure / 
Centaures quand 
nous étions enfants

Tekst en regie Fabrice Melquiot
Regie assistent Mariama Sylla
Hippische choreografie Camille & Manolo

Met Camille & Manolo, Indra (Spaanse 
hengst) & Gaïa (Friese hengst)
Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van 
Camille & Manolo

Geluid en muziek Nicolas Lespagnol-Rizzi
Fotografie Martin Dutasta
Licht Jean-Marc Serre
Met de stemmen van Elsa Scholler, Timeo 
Bonnano, Lua Gaggini, Laurent Schefer, 
Christiane Suter, Claude Thébert 

Deze voorstelling is met Nederlandstalige
boventiteling.

VR 3 EN ZA 4 SEPT /  20.00  UUR

THEATER HEERLEN, RABOZAAL

€ 29,-  / € 25,-

POËTISCHE THEATERVOORSTELLING MET PAARDEN / NEDERLANDSE PREMIÈRE   
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foto’s: Jeanne Roualet
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Wie snakt er niet naar 
opheffing van alle beper-
kingen? Naar het vieren 
van de vrijheid om een 
zwaar jaar achter ons te 
laten? Het jubilerende 
Cultura Nova grijpt de 
dubbele opening – van de 
dertigste festivaleditie én 
de start van het Expojaar 
IBA Parkstad – aan om 
voor de duur van dertig 
minuten voor iedereen een 
‘mooie ontsnapping’ te 
creëren. 

 INTERVIEW JUSTIN DE JAGER EN ERIC TRAVERS (GROUPE F) / 
TEKST ANNETTE EMBRECHTS

1716
Eric Travers, Groupe F



Doorgaans zoekt De Jager binnen die 
complexe structuren van threading 
juist naar minimalisme en helderheid. 
‘Het gaat mij niet om de moeilijkheids-
graad maar om het laden van deze 
bewegingen met emoties en intenties.’ 
Al realiseert hij zich wel dat hij tijdens 
het dertig minuten durende Échappée 
Belle (mooie ontsnapping) meer voor 
‘het grote plaatje’ moet gaan. ‘Dit keer 
kies ik voor de adrenaline van explo-
sieve dansscènes. De muziek krijgt een 
stevige beat en een up tempo. Daar 
gaan wij fysiek op reageren met het 
zoeken naar openingen binnen licha-
melijke structuren.’
Dat zoeken naar openingen (portals) 
mag in het werk van De Jager gerust 
ook overdrachtelijk worden opgevat. 
‘Je moet eerst echt ergens doorheen 
gaan, dan krijgt een thread pas bete-
kenis. Als je in de knoop zit met jezelf, 
zoek dan naar energie om toch weer 
openingen te vinden.’ Zelf ontdekte hij 
de kracht van threading toen hij in 
Israël door een ontsteking aan een 
kniepees tijdelijk niet kon dansen: ‘Ik 
mocht mijn knie wel draaien maar niet 
belasten. Toen ben ik vanuit bewe-
gingen van mijn heupen een nieuwe 
vorm van threading gaan ontwikkelen. 
Die blessure heeft van mij als danser 
een maker gemaakt.’ Voor Échappée 
Belle gaat hij eerst solo’s choreografen 
voor de tien dansers op tien platforms. 

En daarna lossen duetten en een slot-
kwartet dit isolement op.

Een vurig verhaal
Eric Travers (60), fotograaf én artis-
tiek leider van Groupe F, licht vanuit 
Brussel toe dat het er dan wel explosief 
aan toe zal gaan straks, maar dat zij als 
specialisten in grootschalige vuur-
werkshows wel degelijk ook een soort 
van verhaal componeren, in dit geval 
over een Phoenix die met anderen uit 
de as van het isolement herrijst. ‘Net 
als bij een muziekstuk componeren wij 
onze shows laag voor laag, volgens een 
speciale dramaturgie, een spannings-
boog. We werken met pyrokarakters, 
lichtkarakters, sound en visuals en 
proberen daarmee emoties op te 
roepen.’ Vijfentwintig jaar geleden 
maakte Travers zijn eerste muziekstuk 
voor Groupe F. Hij raakte zo gefasci-
neerd door de magie van deze lichtge-
vende werkwijze, dat hij bleef. Het 
maakt hem niet uit of het beroemde 
Groupe F nu opereert op wereldschaal 
zoals bij de opening en sluiting van 
Olympische Spelen en de inauguratie 
van gigantische bruggen in Sydney of 
torens in Seoul, of dat ze een voorstel-
ling maken op ‘mediumschaal’ zoals 
bij de opening van het Maankwartier 
in 2016 of een jaar eerder de collega’s 
van Les Plasticiens Volants (gespecia-
liseerd in grootse ballonfiguren) op de 

plek waar ooit de beeldbepalende 
schoorstenen Lange Lies en Lange Jan 
tegen de vlakte gingen. ‘Ik hou van een 
stad die voortdurend openstaat voor 
verandering en toch trouw blijft aan 
sociale verbanden. Daarom werken wij 
zo graag in Heerlen met de organisatie 
van Cultura Nova.’

Opening Cultura Nova 2021 en start 
Expojaar IBA Parkstad: Échappée Belle 
(een mooie ontsnapping) door Groupe F 
uit Frankrijk, de Zwitserse dj Mimetic en 
10 dansers o.l.v. de Nederlandse hiphop-
choreograaf Justin de Jager. Vrijdag 27 
augustus, voormalige CBS-terrein, 
Heerlen

Tijdens het openingsspektakel 
Échappée Belle werken de kleurrijke 
vuurwerkartiesten van Groupe F 
samen met een Zwitsers DJ, een 
aanstormende VJ en een jonge hiphop-
choreograaf uit Steenbergen. Een 
explosie van vuur, licht, dans en 
muziek om te onderstrepen hoe een 
Phoenix altijd weer uit de as herrijst.

Twee jaar geleden brak de Neder-
landse hiphopchoreograaf Justin de 
Jager (24) door op allerlei fronten. Hij 
haalde de halve finale van het televisie-
programma Holland’s got talent 
(RTL4). Hij won in Rotterdam de 
publieksprijs van een internationaal 
choreografieconcours voor duetten en 
in Amsterdam de eerste prijs in de 
categorie ‘emerging dance duets’. Een 
jaar later ontving hij ook nog de Leo 
Spreksel Award en mocht De Jager bij 
Scapino Ballet Rotterdam een eerste 
groepswerk maken, zowel live als 
online. Maar de schaal waarop hij nu 
werkt, voor de opening van de 
dertigste editie van Cultura Nova en 
de start van het Expojaar IBA 
Parkstad op de laatste vrijdag van 
augustus, slaat alles.
Nooit eerder maakte De Jager een 
choreografie voor zo’n gigantisch 
buitenpodium als nu verrijst op het 
voormalige CBS-terrein in Heerlen. 
En dan ook nog in samenwerking met 

de Franse vuurwerk- en lichtspecia-
listen van Groupe F, die hun hand niet 
omdraaien voor wereldshows rond 
Olympische Spelen, jaarwisselingen 
op de Eiffeltoren of het in gebruik 
nemen van nieuwe wolkenkrabbers, 
historische bruggen en het iconische 
Maankwartier in Heerlen. Bovendien 
tekent de Zwitserse hyperactieve DJ en 
producer Mimetic (Jérome Soudan) 
voor de sound; hij speelt een grote rol 
in de underground van de Europese 
muziekscène. Je zou van minder onder 
de indruk raken, wanneer je op voor-
spraak van choreograaf Ed Wubbe 
(artistiek leider Scapino Ballet 
Rotterdam) voor zo’n klus naar voren 
wordt geschoven.

Bouwwerken van lichamen
Toch vertrouwt De Jager op zijn tien 
getalenteerde dansers en vooral op zijn 
unieke bagage als specialist in 
threading (letterlijk: draden weven). 
Threading is een bewegingstaal, 
ontstaan binnen de hiphop, waarin 
dansers complexe openingen creëren 
door ledematen met elkaar te 
verbinden en daar vervolgens op schier 
onmogelijke manieren doorheen te 
manoeuvreren. ‘Eigenlijk’, licht De 
Jager toe, ‘maken we bij threading 
architectonische bouwwerken van 
lichamen, die voortdurend verschijnen 
en verdwijnen.’

Altijd een opening 
blijven zien
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Justin de Jager



Muziektheater met proeverij

BALSAM is een zinnenprikkelend 
laboratorium, waarin al je zintuigen 
worden aangesproken. Bedwelmende 
muziek versmelt met ongewone 
geuren, smaken en sensaties, klanken 
transformeren tot beelden. Deze ode 
aan het leven en het mysterie ervan 
kreeg ✯✯✯✯✯ van Concertnieuws.be 
en is nog coronaproof ook.

Het Mechelse muziekensemble Zefiro 
Torna gebruikt zijn bijzondere instru-
menten om prachtige middeleeuwse 
muziek, eigen composities en traditio-
nele gezangen uit Portugal, Grieken-
land en IJsland ten gehore te brengen. 
De teksten van de liederen, gloedvol 
vertolkt door sopraan Elly Aerden, 
gaan over het spel van de liefde, over 
verlangen en verdriet, over de zoete 
geur van jasmijn en de schoonheid van 
een boom. Ze zijn een hulde aan de 
helende, stimulerende en betoverende 
werking van kruiden en planten. 

Alchemistische processen 
Terwijl de musici je oren strelen, 
bereiden de performers van Laika 
bijzondere kruidenhapjes op het 
podium. Je bent getuige van fascine-
rende alchemistische processen, 
waarbij olie stolt tot eetbare parels, een 

bloemknop een elektrische sensatie 
geeft en een mineraal een zoete 
lekkernij blijkt. Je mag zelf ruiken en 
proeven en je ervaringen delen met je 
buurman of buurvrouw. BALSAM 
doet dromen, is spiritueel en zinnelijk, 
aards en hemels tegelijk. Een ode aan 
het leven en het mysterie ervan.

In de pers

“De muziek en de alchemistische hapjes 
bedwelmen zalig. In deze tijden is dat 
meer dan nodig.” 
 – De Theaterkrant (Keuze van de criticus)

“Een mooiere opener kon de coronaproof 
editie van Zomer van Antwerpen 2020 
zich niet wensen.” 
– Concertnieuws.be ✯✯✯✯✯  

BALSAM /
Laika & 
Zefiro Torna (BE)

Muzikaal concept, luit, barokgitaar, chitarrone 
Jurgen De bruyn 
Zintuiglijk concept 
Peter De Bie en Sara Sampelayo 
Eindregie Jo Roets 

Zang Elly Aerden, Raphaël De Cock, 
Jurgen De bruyn 
Chatkan Elly Aerden 
Dwarsfluit, sopraansaxofoon, compositie 
Philippe Laloy 
Blokfluit, Franse doedelzak, bugel, percussie, 
ukelele, composities Jowan Merckx 
Uilleann pipes, bawu, chatkan, kaval, 
hardangerviool, boventoonfluiten, mondharp, 
duduk, Boventoonzang  Raphaël De Cock 
Basklarinet Jean-Philippe Poncin
  
Alchemisten 
Peter De Bie, Sara Sampelayo/Simone 
Milsdochter en Bram Smeyers/Arnout 
Vandamme 

Kostuums Manuela Lauwers 
Dramaturgie Mieke Versyp 
‘Geïnjecteerd’ door hedendaags alchemist 
Alexandre Gauthier 
Techniek en productie 
Pieter Smet, Rik Van Gysegem, Anton Van 
Haver, Marlies Jacques 
In samenwerking met  Kopspel vzw.

VR 27 EN ZA 28 AUG / 19.30 UUR

ZO 29 AUG / 14.00 EN 19.30 UUR

THEATER KERKRADE, TONEEL-OP-TONEEL

€ 25,-

ZINNENPRIKKELEND LABORATORIUM / LANGUAGE NO PROBLEM
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MA 30 AUG T/M DO 2 SEP / 21.15 UUR

ST. ELISABETH KAPEL PARC IMSTENRADE

€ 17,50 

EEN MUZIKALE MORALITEIT IN VIJF AKTES  / PREMIÈRE 

2322

In de wei van boerenfamilie Huynen 
van de Benzenraderhof staat tijdens 
het festival een tent. Is het een 
kunstinstallatie of een kermisattractie? 
Limburgse Horizon is een muziekthe-
atrale ervaring, een kermisrit door een 
landschap van boerenstemmen en 
ander hedendaags agrarisch geluid.

Het Geluid Maastricht werkt hiervoor 
samen met voedselvernieuwers, klas-
sieke boeren, landschapbeheerders, 
landbouw-vmbo’ers en de uitvinders 
van de tractor van de toekomst. Zo 
denken ze samen op het land met de 
bezoekers na over de Limburgse 
Horizon. 

Limburgse Horizon is een installatie 
die doorlopend voor iedere bezoeker 
afzonderlijk te ervaren is. De attractie 
is geschikt voor iedereen vanaf 12 jaar 
en een bezoek duurt ongeveer 25 
minuten. 

Het Geluid Maastricht maakt al tien 
jaar interdisciplinair geëngageerd 
muziektheater voor een breed publiek. 
De unieke kracht van artistiek leiders 
Gable Roelofsen en Romy Roelofsen is 
het verbinden van onverwachte 
groepen mensen aan bijzondere 
projecten (thematieken). Dit heeft in 
het verleden al veel succesvolle voor-
stellingen opgeleverd, waarvoor Het 
Geluid meermaals is onderscheiden.

Limburgse 
Horizon / Het 
Geluid  

ZO 29, MA 30 EN DI 31 AUG / ELK HALF UUR 

TUSSEN 11.00 - 19.00 / KIJK VOOR TIJDSLOTS OP 

ONZE WEBSITE BIJ DEZE VOORSTELLING.

BOER HUYNEN, BENZENRADERHOF, BREMERSWEG 

11, HEERLEN 

€ 10,-

  Moeilijk toegankelijk 

  voor mensen 

  met een beperking

FUTURISTISCH LANDSCHAPSCONCERT / PREMIÈREVANAF 12 JAAR

foto: H
et G

eluid

copro
ductie

Een muzikale moraliteit in vijf delen.

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 ‘ver- 
schrikkelijkheid’. Hij gaat de confron-
tatie 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. 

Kan de kunst troost of inzicht bieden?
In vijf kleine aktes verkennen een 
dichter, componist en theatermaker op 
het podium de ‘verschrikkelijkheider-
varing’. Een nieuwsbericht over de 
executie van een groot aantal dichters 
in een Midden-Amerikaans abattoir 
schreeuwt om een reactie. Ook van de 
kunst. Heeft zij een weerwoord? 
Troost de kunst, verlicht zij, activeert 
zij, geeft zij inzicht, of bedekt en 
versluiert zij? In woord en muziek 
klinkt een aanvankelijk antwoord in de 
verwijzing naar de blues. Maar de pijn, 
het verschrikkelijke blijft, gevoel en 
ratio schieten tekort. Amusement dan 
maar? Onmogelijk. Ook wals en tango 
hebben een vileine ondertoon. 

Van publiek naar persoonlijk geweld
Inmiddels is het abattoir waar de dich-
ters werden gedood, veranderd in een 
slachthuis dat de slagerszoon herin-
nert aan de vader als dader. In deze 
metamorfose van publiek naar 
persoonlijk geweld worden angst en 
verlangen gesublimeerd in bloedstol-
lende verhalen en gedichten. En waar 
woorden tekortschieten neemt de 
muziek het over. 

Wit water, het blijft stromen. 

WIT WATER / 
Els Boonen, Arno & Paulien  
Dieteren, Guus Ghijsen,  
Ben van Melick &   
David van Ettinger (NL)

Zang en spel  Els Boonen 
Piano/ slagwerk  Arno Dieteren 
Klarinet/ bas-klarinet Paulien Dieteren
Altviool Guus Ghijsen
Vertellers Ben van Melick 
en David van Ettinger

Tekst Ben van Melick
Muziek Arno Dieteren
Regie Els Boonen
Beeldende kunst Bep Scheeren

Film Louw Houtvast
Acteur film Jort Schoffelen
Stem radiobericht Heleen Hennink
Techniek Frans Roovers
Grafische vormgeving Tjeu ten Koppel
Fotografie Luc Lodder 
Productie Els Boonen

WIT WATER  is een coproductie i.s.m. 
Cultura Nova. 
Met dank aan Parc Imstenrade.

copro
ductie

Concept & Regie
Het Geluid Maastricht – Romy Roelofsen, 
Gable Roelofsen

In co creatie met 
Ans en Sjaak Jenniskens, Jan en Mia 
Zenden, familie Dinjens, Karel en Grieta 
Gootjes, familie Huynen. Leerlingen 
CITAVERDE College Heerlen, Stichting 
Limburgs Landschap (Edmond Staal), Ali 
Hamod, Laila Claessen, Janna Willekens, 
Abel Enklaar, Anne Büscher Phenospex, 
AGXCEED, Siberia, Light4food

Scenografie Davy van Gerven
Geluidsontwerp & compositie
Salvador Breed, Kirsten Schötteldreier, 
Boris de Klerk
Dramaturgie Het Geluid Maastricht, 
Margriet Dijkema
Fotografie Sem Shayne
Techniek Mathijs Francot
Productie Het Geluid Maastricht, Studio 
Enklaar, Roos Aerts

Met ondersteuning van Fonds Podiumkunsten, 
Provincie Limburg, Gemeente Maastricht, 
Stichting Doen, Prins Bernhard Cultuurfonds 
Limburg.

Met dank aan boer Huynen.
Een coproductie i.s.m. Cultura Nova en 
Musica Sacra Festival.



DO 2 SEPT / 20.00 UUR

THEATER KERKRADE

€ 23,-
Alzheimer / met 
Rob Reyners, Suzan Seegers, 
Fenna Ograjensek, 
Vincent Kusters en 
Rufus Hegeman als verteller
In een bijzondere muziektheaterproductie 
ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan 
van het Alzheimer Centrum Limburg 
(ACL) belichten enkele grote Limburgse 
stemmen in een mix van muzikale stijlen 
- van aria tot popsong - de gevolgen van 
dementie. De beproevingen, het verdriet 
en de frustratie, maar ook de hoop. Want 
dankzij het vele onderzoek is een beter 
leven mét dementie mogelijk.

Wat gaat er om in het hoofd van een 
patiënt met Alzheimer? Welke beproe-
vingen moet de partner doorstaan? 
Hoe gaan mantelzorger en thuiszorg 
met de situatie om? Maar ook: voor 
welke uitdagingen zien onderzoekers 
zich geplaatst? Ook zij leven met twij-
fels, frustraties, teleurstellingen:
over carrièrekansen, afgewezen arti-
kelen en subsidies, de competitie in de 
zoektocht naar onderzoeksmiddelen 
en het uitblijven van een simpele 
oplossing in de vorm van een medicijn.

Hoop
Toch gloort er licht aan de horizon. 
Door nieuw onderzoek worden op het 
gebied van preventie en behandeling 
de laatste jaren belangrijke stappen 
gezet. Een beter leven mét dementie is 
mogelijk. Er is dus hoop! Vandaar dat 
de compositie Hoop van pianist Louis 
van Dijk – hij was de laatste jaren van 

zijn leven alzheimerpatiënt − als rode 
draad door dit oratorium loopt. Verder 
wordt er gebruik gemaakt van 
bestaande muziek, die speciaal voor 
deze productie is gearrangeerd. De 
teksten zijn geschreven door Jos 
Frusch.

Patiënt Rob Reyners 
Partner/thuiszorg Suzan Seegers
Huisarts/jonge onderzoeker Fenna Ograjensek
Casemanager dementie/hoog-leraar 
Vincent Kusters 
Verteller Rufus Hegeman

Regie Sybrand van der Werf
Muzikale leiding Frenk Rouschop
Pianist/ repetitor Steven van Kempen 
Concept/teksten Jos Frusch 
Arrangementen Hans van der Heide 
Productie Het Productiehuis Limburg i.s.m. 
Alzheimer onderzoekfonds Limburg

M.m.v. een instrumentaal ensemble en kamer-
koor Gaudete
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ZO 5 SEP / 13.00 EN 15.30 UUR

CULTUURHUIS HEERLEN

€12,50

EEN HOOPVOL ORATORIUM OVER DE IMPACT VAN DEMENTIE

2524

KNOTSGEKKE MUZIKALE SATIRE

Foto: Bas Q
uaedvlieg

Wat is geaccepteerd, normaal of juist 
heel vreemd en raar? Waarom maken 
wij die grenzen eigenlijk? En als we die 
grenzen nou eens wegdenken, zijn we 
dan niet allemaal heerlijke vreemde 
figuren? 

In samenwerking met Opera Zuid 
brengt een ensemble van philhar-
monie zuidnederland de knotsgekke 
muzikale satire Frankenstein!! Inder-
daad, met twee uitroeptekens, en dat 
is niet voor niets. Een bonte stoet aan 
personages trekt aan het oor voorbij: 
John Wayne, Robinson Crusoe, 
Superman & Loïs Lane, vrouwtje 
Dracula en natuurlijk: Frankenstein! 

Het ensemble spiegelt deze optocht 
met een caleidoscoop aan stijlen en 
instrumenten. Sinds de Weense diri-
gent/componist/chansonnier H.K. 
Gruber het stuk in 1971 schreef, 
beleefde het honderden uitvoeringen; 
vele met Gruber zelf in de hoofdrol. 
Nu is uw zanger/verteller niemand 
minder dan Marc Pantus. Met in de 
boventiteling de unieke vertaling door 
Wiel Kusters van de originele kinder-
rijmpjes van H.C. Artmann.  

Frankenstein!! 
Het Geluid, philharmonie 
zuidnederland, Opera Zuid & 
André Joosten 

Frankenstein!! is een project van 
philharmonie zuidnederland en 
Opera Zuid

Dirigent Martijn Dendievel
Zang en verteller Marc Pantus
Orkest philharmonie zuidnederland
Muziek Gruber - Frankenstein!!
Vertaling Wiel Kusters
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MA 30 AUG 

19.15 UUR (ZAAL OPEN: 19.00 UUR)

THEATER HEERLEN, LIMBURGZAAL

€ 17,50

Ambient festival 
IN A ROOM
(h)ear 

Ambient festival IN A ROOM presen-
teert Dirk Serries (BE), Distant Fires 
Burning (BE), Anne Wellmer (DE) en 
Red Magnet (NL). Alle vier deze 
musici zijn diep geworteld in muziek-
genres als ambient, drone- en experi-
mentele muziek.

De naam IN A ROOM is gefilterd uit 
de titel van het baanbrekende werk I 
am sitting in a room van componist, 
schrijver en beeldend kunstenaar 
Alvin Lucier. In 1969 maakte hij voor 
het eerst gebruik van zijn opgenomen 
stem, inclusief oneffenheden. Vervol-
gens speelde hij de opname af en nam 
deze weer op. Deze handeling werd 
meermaals herhaald. Doordat de 

ruimte waarin dit proces zich 
afspeelde invloed had op de weergave, 
ontstond na verloop van tijd een sterk 
van het origineel afwijkende variant. 

Het gebruik van de ambient karakte-
ristieken tijdens het opnemen en de 
dronefrequenties die gaandeweg 
ontstonden, zijn de belangrijkste 
componenten van Minimal music. 
Tijdens IN A ROOM zullen deze 
muzikale componenten de leiding 
voeren. Tegelijk dient de titel ook als 
metafoor voor de ontstane relatieve 
stilte in de turbulente coronatijd. IN A 
ROOM pleit ook voor een meer kalme 
houding t.o.v. elkaar. Noem het rust, 
ontspanning, contemplatie.

Tijdens Ambient festival IN A ROOM spelen 
vier artiesten, allen diep geworteld in muziek-
genres als Ambient, Drone- en Experimentele 
muziek.

Speelschema
• 19.00-Open
• 19.15–20.00 - Red Magnet
• 20.15–21.00 - Anne Welmer
• 21.15-22.00 - Distant Fires Burning
• 22.15-23.30 - Dirk Serries
• 00.00-Sluiting

hedendaagse muziek_ hedendaagse muziek_ hedendaagse muziek_ hedendaagse muziek_

ZA 28 EN ZO 29 AUG / 16.30 - 17.00, 17.30 - 18.00, 

19.00 - 19.30 EN 20.45 - 21.15 UUR

MA 30 AUG / 16.30 - 17.00, 17.30 - 18.00, 

19.30 - 20.00 EN 21.30 - 22.00 UUR

DI 31 AUG / 16.30 - 17.00, 17.30 - 18.00, 

19.30 - 20.00 EN 21.00 - 21.30 UUR

FESTIVALPLEIN , BURG VAN GRUNSVENPLEIN

GRATIS 

MINIMAL MUSIC  / LANGUAGE NO PROBLEMVANAF 16 JAAR

2726

RUIMTELIJKE INSTALLATIE ALS GROTE AKOESTISCHE PIANO  / 
LANGUAGE NO PROBLEM

Betoverende klanken die je staand, 
zittend, liggend, wat je maar wil, 
beleeft. 

Antoon Versteegde en Bart van 
Dongen zijn twee ervaren kunste-
naars, bedreven in het realiseren van 
locatieprojecten. Hun ruimtelijke 
installatie Electric Grand Pyramid is 
een hele grote akoestische piano waar 
je als publiek middenin staat. Elke 
toon van de vleugel heeft zijn eigen 
speaker. Samen vormen de speakers - 
in totaal zijn het er 72 - een groot vlak 
in een bouwwerk van bamboe waar 
pianist en publiek zich binnenin 
bevinden. De pianist statisch, het 
publiek dynamisch. Je kiest jouw favo-
riete plek, ligt, zit; wat je maar wil.

De grootste piano ter wereld
Van Dongen prepareert de vleugel zo 
dat er heel andere klanken ontstaan 
dan het gebruikelijke pianogeluid. 
Deze nieuwe klanken vormen een 
belangrijk onderdeel van de compo-
sitie die hij speciaal maakt voor dit 
instrument. Het omgevingsgeluid - de 
vogels, een vliegtuig dat voorbijkomt, 
het autoverkeer in de verte, spelende 
kinderen, sportende jongeren, keuve-
lende bejaarden enzovoort – vormt een 
dynamisch onderdeel van de compo-
sitie. Samen vormen de piramide, 
speakers, compositie, omgevingsge-
luid en het actief luisterend publiek de 
Electric Grand. De grootste piano ter 
wereld.

Electric Grand 
Pyramid
Antoon Versteegde & 
Bart van Dongen

https://electricgrand.nl/electric-grand.
html

foto: Red M
agnet



Ter ere van de 100ste verjaardag van 
beeldend kunstenaar Aad de Haas 
organiseren SCHUNCK en Cultura 
Nova in de St. Cunibertuskerk in 
Wahlwiller een live-uitvoering van 
Patientia. In een totaalbeleving van 
compositie, architectuur en een 
quadrafonische opstelling raakt klank-
kunstenaar Mike Kramer je met zijn 
sferische spel van soms rauwe en soms 
engelachtige klanken.
Voor Patientia heeft Mike Kramer zich 
laten inspireren door de kruiswegsta-
ties en muurschilderingen van Aad de 
Haas in de kerk in Wahlwiller. In de 
vertaling van de compositie naar de 
uitvoering zijn geen ‘echte’ instru-
menten gebruikt. Er wordt enkel 
gebruik gemaakt van synthetische 
instrumenten, concrete geluiden en 
stemmen. De titel Patientia heeft 
binnen verschillende contexten andere 
betekenissen. Kramer verkoos n.a.v. 
de kruiswegstaties de betekenis te 
leggen tussen kalmte en lijdzaamheid.

Quadrafonische opstelling
Tijdens de live-uitvoering wordt 
gebruikgemaakt van een quadrafoni-
sche opstelling; de muziek en geluiden 
worden dus vanuit vier verschillende 
hoeken ervaren. Daarmee zal een opti-
male dialoog ontstaan tussen het 
geluid van de compositie en de 

bestaande architectuur. Het sferische 
spel tussen de verschillende klanken, 
soms rauw, soms engelachtig, en het 
beeld en de atmosfeer van het interieur 
zorgen mede voor een rijke totaalerva-
ring.

Over de maker
Mike Kramer is (geluids)kunstenaar 
en werkzaam als artistiek leider bij 
stichting (h)ear. De stichting richt zich 
op klankkunst en experimentele 
muziek. (h)ear organiseert concerten, 
performances, lezingen, workshops en 
cureert exposities met klankkunst als 
rode draad. Daarbij is Kramer 
programmamaker en live-opname-
technicus bij de Concertzender.

2928
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Beiaardier Frank Steijns brengt 
vanuit de toren van de Sint Pancrati-
uskerk de tweede editie van Zomers 
Carillon Heerlen 2021. Jonge 
talenten, pop, jazz, klassiek, opera/
operette, tango en traditionals: het is 
allemaal vertegenwoordigd. Vanaf de 
omringende terrassen en het Pancra-
tiusplein kan het publiek – corona- 
proof – genieten van de beiaardier en 
zijn telkens wisselende gasten. Met 
tijdens Cultura Nova de volgende 
concerten: 

Zaterdag 28 augustus, 12.00 uur, 
Poppenspel & Carillon door buik-
spreekster Lydia Zwart en Frank 
Steijns op de mobiele beiaard. Een 
vrolijke show waarin kinderen kennis-
maken met een klankrijke wereld in 
brons. Let op: deze voorstelling is op 
het festivalterrein van Cultura Nova! 

Zaterdag 28 augustus, 20 uur,  Een 
Hemels concert door HAEVN. 
Singer-songwriter Marijn van der 
Meer en filmmuziekcomponist Jorrit 
Kleijnen brengen, samen met Frank 
Steijns, hun eigenzinnige ‘dreampop’. 

Zondag 29 augustus, 19.00 uur, Tango 
& Carillon door Simone van der 
Weerden (bandoneonista) & Anke 
Steenbeke (pianiste). Geniet van 

‘Contemporary Argentinian Tango’ 
met jazz. Mede ter ere van 100 jaar 
Astor Piazzolla. Dansbaar!  

Maandag 30 augustus, 20.00 uur, 
Feast of Lúnasa door Frank Steijns. 
Een muzikaal oogstdankfeest met 
groeizame werken van o.a. Bach, 
Beethoven, Chopin, maar ook Neil 
Young, Sting, Frits Rademacher & 
traditionele Europese oogstliederen.

Dinsdag 31 augustus, 19.00 uur, Medi-
terraans - VerrasSing! door zange-
ressen Madieke Marjon, Joline 

Soomers en Christina Petrou en 
bouzouki-speler Iordanis Kalaitzidis. 
Grieks, Frans & Italiaans, klassiekers 
en traditionals: het komt allemaal 
voorbij.   

Kijk voor meer informatie over het 
programma op www.heerlenmijnstad.
nl/zomerscarillon2021. 
Met dank aan Het Fonds voor Sociale 
Instellingen FSI (support extra 
Sevagram programma), Parkstad 
Limburg Theaters, de Gemeente Heerlen, 
SLIM-jazz, Tango Brutal, Nieuwe Nor, 
Heerlen Mijn Stad en Brightlands. 

Zomers 
Carillon 
2021

ZA 28, ZO 29, MA 30 EN DI 31 AUG

WISSELENDE TIJDEN

SINT PACRATIUSPLEIN

GRATIS

CARILLONCONCERTEN OP HET PANCRATIUSPLEIN  / LANGUAGE NO PROBLEM

ZA 4 SEPT / 13.00  UUR EN 15.30   UUR

H. CUNIBERTUSKERK WAHWILLER

€ 7,50 

TICKETVERKOOP VIA SCHUNCK.NL

TOTAALBELEVING VAN COMPOSITIE, ARCHITECTUUR EN QUADRAFONISCHE 
OPSTELLING / BUSVERVOER  / LANGUAGE NO PROBLEM

Patientia / 
Mike Kramer /
(h)ear

Patientia komt tot stand i.s.m. SCHUNCK, 
Cultura Nova, Intro in Situ en de St. Cuni-
bertuskerk Wahlwiller.

De tickets zijn INCLUSIEF busvervoer naar 
Wahwiller vanuit Heerlen en retour.
Tevens zal op de dag van de uitvoering in 
Wahlwiller de cd Patientia van Mike Kramer 
te koop zijn.

Busvervoer
Voor beide uitvoeringen organiseren 
SCHUNCK en Cultura Nova busvervoer 
vanuit Heerlen naar Wahwiller en retour.

Voor de uitvoering van 13:00 uur vertrekt de 
bus om 12:15 bij het SCHUNCK 
Glaspaleis (Bongerd). Na afloop van het 
optreden zal de bus om 14:15 weer terug naar 
Heerlen rijden.

Voor de uitvoering van 15:30 uur vertrekt de 
bus om 14:45 bij het SCHUNCK 
Glaspaleis (Bongerd). Na afloop van het 
optreden zal de bus om 16:45 weer terug naar 
Heerlen rijden.

Wil je liever met eigen vervoer? Dan is dat 
natuurlijk mogelijk. De bus vertrekt op aange-
geven tijdstip met de aanwezige reizigers.

Foto: M
arc Bosch
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VR 27 AUG / 19.00 UUR

ZA 28, ZO 29 AUG EN ZA 4 SEPT / 16.00 EN 19.00 UUR

MA 30 AUG T/M VR 3 SEPT / 19.00 EN 21.00 UUR

SCHUNCK, AUDITORIUM (5E VERDIEPING), 

BONGERD 18, HEERLEN

€ 17,50

  Minder toegankelijk 

  voor mensen 

  met een beperking

Papa’s liederen / 
Toneelgroep 
Maastricht 

Speciaal voor Toneelgroep Maastricht 
schreef auteur Abdelkader Benali de 
monoloog Papa’s liederen. De tekst is 
gebaseerd op gesprekken die hij voerde 
met acteur Léon Ali Çifteci. Ali 
Çifteci kwam op zijn negende naar 
Limburg, toen zijn vader zijn slagers-
bestaan in Turkije verruilde voor een 
nieuw leven als gastarbeider in Neder-
land. In de ontroerende en muzikale 
voorstelling Papa’s liederen gaat de 
acteur, gewapend met de Saz, op zoek 
naar zijn verhaal en dat van zijn vader. 
Tegelijkertijd schijnt hij zijn licht op de 
geschiedenis van zijn Limburg.

Ziekenhuis. Ali komt binnen. Zijn 
vader ligt op sterven. In de ziekenhuis-
gang, voor de deur naar de kamer van 
zijn vader treuzelt Ali om naar binnen 
te gaan. Afscheid nemen, hoe doe je 
dat? “Ik voel me een boom worden die 
wortels schiet in de aarde van het 
verdriet om daar vocht aan te 
onttrekken dat hem in leven houdt 
waarna de takken reiken naar de 
hemel, takken waar vogels op komen 
zitten op zoek naar voedsel. Die 
vogels, dat zijn de herinneringen.”

Zolang Ali verhalen kan vertellen, 
blijft zijn vader in leven. Herinne-
ringen nemen hem mee naar vroeger. 
Uiteindelijk moet Ali afscheid 
nemen… maar als die stap eenmaal is 
gezet, dan is het verhaal voorbij.

Met Léon Ali Çifteci
Tekst Abdelkader Benali
Regie Sander van Egmond
Dramaturgie Paul Slangen
Met dank aan Esther Linssen - Çifteci

Toneelgroep Maastricht is altijd op zoek naar 
verhalen. Door de verhalen te vertellen van 
de mensen in de regio, maakt het gezelschap 
een verbinding met de grond waarop het 
gevestigd is. Tijdens Cultura Nova 2021 
presenteert TGM vier verhalen over mensen 
die naar Limburg zijn gekomen om een nieuw 
leven op te bouwen. Eén verhaal zie je live op 
het podium, drie verhalen kun je horen in 
podcastvorm. 

Met Wessam Al Halabi, Hamada Aljarrah, 
Yasmin Shkair en Tala Braik
Idee en regie Letizia Rompelberg
Geluidseditor Bram Schouw

Een coproductie van Hertog Zout en Toneel-
groep Maastricht. Te beluisteren via de 
QR-code of Spotify en Apple podcasts.

theater_ theater_ theater_ theater_ theater_ theater_ theater_ theater_ theater_ thea

CORNELIUSHUIS HEERLERHEIDE / € 7,50
VR 27 AUG / 19.00 EN 20.00 UUR
ZA 28 EN ZO 29 AUG / 15.00 EN 19.00UUR

STADSTUIN HEERLEN CENTRUM / € 7,50
VR 3 SEPT / 16.00 EN 17.00 UUR
ZA 4 SEPT / 14.00 EN 15.00 EN 17.00 UUR
ZO 5 SEPT / 14.00 EN 15.00 UUR

VERTELCONCERT / PREMIÈRE

3130

EEN KLEINE EXPLOSIE VAN VERTELKUNST,  EEN WARME MUZIKALE BELEVENIS / 
PREMIÈRE

Voor Café COVAR - #familyroots 
strijkt de jonge theatermaker Sebas 
van der Donk neer in stadsdeel Heer-
lerheide. Daar gaat hij in gesprek met 
jongeren tijdens een wandeling door 
hun buurt. Café COVAR is een vertel-
concert met één theatraal performer 
en twee muzikanten. De verhalen van 
de jongeren uit Heerlen schetsen 
samen een universeel portret over 
‘familiebanden en de plek waar 
iemand opgroeit’. 

Café COVAR is het talentontwikke-
lingstraject van Compagnie COVAR. 
Twee jonge theatermakers verdiepen 
zich onder begeleiding van artistiek 
leider Els Roobroeck in het samengaan 
van jongeren, hun verhaal en in 
muziektheater. De makers oogsten de 
verhalen van jongeren en ontwikkelen 
op basis hiervan één muzikale tekst als 
eindproduct.  

Het vertelconcert Café COVAR - 
#familyroots editie Heerlen is een 
coproductie tussen Compagnie 
COVAR en Cultura Nova.  

Compagnie 
COVAR / Café 
COVAR - 
#familyroots 

Let op: de voorstellingen tijdens het eerste 
weekend van Cultura Nova (vr 27 aug t/m zo 
29 aug) vinden plaats in het Corneliushuis, 
de voorstellingen tijdens het tweede weekend 
van Cultura Nova (vr 3 sept t/m zo 5 sept) 
vinden plaats in de Stadstuin Heerlen 
Centrum.

Performers Sebas van der Donk, 
Kwinten Mordijck en Stef Heeren
Tekst Sebas van der Donk 
Compositie en Muziek Kwinten Mordijck 
en Stef Heeren 

Concept, dramaturgie en coaching 
Els Roobroeck
Productie Sarah-Faye Lombré  
Zakelijke leiding Carla Leurs
Coproductie festival Cultura Nova

Met dank aan alle betrokkenen, Cultureel 
Centrum Corneliushuis 

Voorstelling I.h.k.v. De Stadmaakweek

foto: Bjorn Frins
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ZA 28 AUG T/M DO 2 SEP

VANAF 19.00 UUR TOT MIDDERNACHT, 

IEDER UUR DRIE VERTREKTIJDEN

LUCIUSHOF ANDRÉ VAN BOXTELZAAL

 PUTGRAAF 3 HEERLEN

€ 12,50

Collectief PANDA 
(NL) / Nacht

Nachtelijk ervaringstheater op een 
bijzondere locatie.

Vroeg of laat valt de NACHT. 
Voor de één is de NACHT donker en 
angstig, voor de ander een magische speel-
tuin waarin alles mag. 
We leven van NACHT naar NACHT. 
Hoe ga jij de NACHT in?

Tijdens Cultura Nova nodigt PANDA 
je uit om stil te staan bij de NACHT. 
Als locatie voor deze uitnodiging heeft 
het Heerlense theater- en poëziecollec-
tief een loods in het Schinkelkwartier 
uitgezocht. Op deze ‘nachtelijke plek’ 
moet je de NACHT maar over je heen 
laten komen. NACHT is belevingsthe-
ater dat telkens door één persoon tege-
lijk mag worden meegemaakt.

PANDA (Poetry And New Dramatic 
Arts) is een interdisciplinair kunste-
naarscollectief dat op eigen initiatief of 
in opdracht projecten op het grensvlak 
van podiumkunsten en poëzie bedenkt 
en uitvoert. De vaste kern bestaat uit 
dichter Merlijn Huntjens (1991) en 
theatermaker Nina Willems (1986).

Tekst, concept en uitvoering 
Merlijn Huntjens en Nina Willems
Vormgeving Esther Sloots

Met dank aan VIA ZUID, Prins Bernhard 
Cultuurfonds Limburg, Festival Cultura 
Nova

pandacollectief.wordpress.com

NACHT is een coproductie i.s.m. Collectief 
PANDA en Cultura Nova. Met dank aan de 
Twee Gezusters.

Project i.h.k.v. De Stadmaakweek.

theater_ theater_ theater_ theater_ theater_ theater_ theater_ theater_ theater_ thea

ZA 28 AUG T/M ZA 4 SEPT / 14.00 - 18.00 UUR

ZO 5 SEPT / 14.00 - 16.00 UUR

PLEIN BROEDERSCHOOL, KERKRADERWEG 7, 

HEERLEN (START- EN EINDPUNT)

€ 10,00

  Moeilijk toegankelijk 

  voor mensen 

  met een beperking

NACHTELIJKE WANDELING VOOR 1 PERSOON / PREMIÈRE

3332

EEN AUDIO-BOSWANDELING / PREMIÈREGESCHIKT VOOR 12+

������������

���������������������
Mensen en bomen lijken op elkaar.  

Net als mensen zorgen bomen voor 
hun kinderen, leren ze van ervaringen 
en communiceren ze. GEWOR-
TELD, een audio-boswandeling is een 
tocht langs verhalen over de bomen én 
de mensen in de Heerlense wijk 
Molenberg. Je loopt met koptelefoon 
op door het Aambos en ontdekt 
hoeveel zij op elkaar lijken, en jij op 
hen. 
De Kopsalon wil met eigentijdse 
audio-projecten ruimte creëren voor 
een open blik op de thema’s van deze 
tijd. Steeds vanuit de gedachte dat 
wanneer mensen iets van zichzelf in de 
ander herkennen, ze eerder bereid zijn 
iets voor diegene te betekenen. ‘Geldt 
dat ook voor mens en boom?’, vroeg 
De Kopsalon zich af. GEWORTELD, 
een audio-boswandeling geeft het 
antwoord. 

Audio-producties op locatie  
Deze Kopsalon-productie is gemaakt 
door Els Huver. Haar werkzame roots 
liggen bij de Hilversumse radio, maar 
in de afgelopen jaren heeft zij zich 
ontwikkeld tot maker van verrassende 
audio-producties op locatie. Het liefst 
in samenwerking met de buurt. Zo is 
ook GEWORTELD tot stand 
gekomen: tientallen inwoners van 

Molenberg hebben aan deze productie 
meegewerkt. Geluidskunstenaar Mike 
Kramer heeft het Aambos en zijn 
bomen in geluid gevangen. Daarmee 
draagt het bos bij aan de soundtrack. 

GEWORTELD, een audio-boswan-
deling eindigt waar hij begint: op het 
binnenplein van het Broederhuis in 
Molenberg. Daar is gelegenheid tot 
napraten met koffie/thee en iets 
lekkers, vers uit de wijk.
 

De Kopsalon - 
Els Huver / 
GEWORTELD

Kijk voor tijdslots op onze website bij deze 
voorstelling.

Concept, montage, tekst Els Huver 
Geluiden Mike Kramer
Stem gids Michel Sluysmans 
Productieassistent Maartje Austen  
Decorbouw en productie: Liesbeth van 
Litsenburg 
Eindmix Arno Peeters 
Vormgeving Anouck van Manen 

GEWORTELD, een audio-boswandeling is 
mogelijk gemaakt met steun van VSBfonds, 
Bankgiro Loterij Fonds, Prins Bernhard 
Cultuurfonds, Huis voor de Kunsten en de 
deelnemers aan de crowdfunding via Voor De 
Kunst. Speciale dank aan de inwoners van 
Molenberg, het Consuminderhuis, de Broe-
derschool en jeugdstadsdichter Anoek Hilt. 

Belangrijk!:
Duur wandeling: 2,6 km / 80 min.
Tip: het Aambos is een hellingbos, dus trek 
stevig schoeisel aan

Illustratie: M
erlijn H

untjens
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ZA 28 AUGUSTUS /

16.30, 17.00, 17.30, 19.30, 20.00, 20.30 EN 21.00 UUR

CRYPTE ST. PANCRATIUSKERK, 

PANCRATIUSPLEIN 45, HEERLEN 

€ 10,00

3534

INTIEM 1-OP-1 CONCERT IN PANCRATIUSKERK / PREMIÈRE / LANGUAGE NO 
PROBLEM

Zangeres Rianne Wilbers houdt ervan 
om uitdagingen aan te gaan en 
mensen aan zich te binden. Nu we 
vanwege corona onze geliefden en 
vrienden niet in de armen konden 
houden, geeft Rianne met haar solo-
programma individuele bezoekers een 
muzikale omarming. Let me embrace 
you is een intiem 1 op 1 concert, 
waarin improvisaties en nieuwe 
composities van Gerard Beljon en 
Anthony Fiumara staan voor hoop, 
troost en bovenal verbinding.
In de crypte van de Pancratiuskerk 
nodigt Rianne je uit om even tijd te 
reserveren en ruimte te maken voor 
jezelf. Tijdens het concert, waarbij 
iedereen op 3 meter afstand van elkaar 

zit, word je omringd en omhuld door 
haar stem. Dat gebeurt op meerdere 
manieren, zowel eenstemmig als meer-
stemmig via effecten die de zangeres 
zelf bedient.

Rianne Wilbers wordt alom geprezen 
om haar artistieke visie, haar bravoure 
en doorzettingsvermogen. Haar reper-
toire strekt zich uit van renaissance tot 
hedendaags. Als ambassadeur en 
pionier van de hedendaagse muziek 
werkt ze graag samen met levende 
componisten.

www.riannewilbers.nl

Let Me Embrace 
You / Rianne 
Wilbers
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35

VR 3 EN ZA 4 SEPT / 20.00 - 20.30 EN 21.30 - 22.00 UUR

KAPEL KLOOSTERCOMPLEX HUIZE DE BERG, 

GASTHUISSTRAAT 45 HEERLEN

GRATIS 

Nachtruhe / 
Angela de Weijer 
en Glenn Peeters

Angela de Weijer en Glenn Peeters 
maken onder de noemer NACHT-
RUHE muziek voor in het donker. Al 
improviserend op een selectie uit hun 
instrumentarium onderzoeken zij wat 
dat donker te bieden heeft. Wat glin-
stert er, wat jaagt angst aan? NACHT-
RUHE bevraagt de tussenruimtes van 
verlangen, bescherming, vrijheid en 
loutering.
De performances beginnen al voordat 
het publiek binnen is; NACHTRUHE 
nodigt je uit om een mindset binnen te 
stappen waarin alle zintuigen worden 
aangesproken. De Weijer en Peeters 
verrijken hun voorbereide improvisa-
ties met visuele elementen, geur en 

smaak. Audiovisueel kunstenaar 
Angela De Weijer bespeelt het kerk-
orgel en zet bepaalde akkoorden vast, 
zodat de ruimte begint te trillen. Beel-
dend kunstenaar, grafisch ontwerper, 
curator, muzikant en songwriter 
Glenn Peeters produceert (tegen-)
geluid met effecten en synthesizer. 
Door het geluid van het orgel live elek-
tronisch te bewerken en meer lagen 
open te zetten, bereikt het duo de 
gewenste atmosfeer. Het publiek 
beluistert de 30 minuten durende 
sessies (een in de schemering en een 
nadat de avond is gevallen) vanuit de 
kerkbanken of het oksaal (de houten 
tussenverdieping waar het orgel staat).

MUZIEK VOOR IN HET DONKER / PREMIÈRE  / LANGUAGE NO PROBLEM

Intro in Situ
Intro in Situ is een vooruitstrevend huis en 
ontwikkelingsplatform voor hedendaagse 
muziek en klankkunst. Al 35 jaar maakt 
Intro – vanuit Maastricht – ruimte voor de 
creatie van muziek (van Gregoriaans tot 
hiphop, gestileerde natuurklanken en filmmu-
ziek), de ontwikkeling van makers van 
muziek en voor wetenschappelijk onderzoek 
naar de rol van muziek in de maatschappij. 
Motto: pushing the boundaries between sound 
and space.

Let me embrace you is een coproductie i.s.m. 
Intro in Situ en Cultura Nova.

Met dank aan de Pancratiuskerk.

Intro in Situ
Intro in Situ is een vooruitstrevend huis voor 
hedendaagse muziek en klankkunst. Al 35 
jaar maakt Intro – vanuit Maastricht – 
ruimte voor de creatie van muziek (van 
Gregoriaans tot hiphop, gestileerde natuur-
klanken en filmmuziek), de ontwikkeling van 
makers en wetenschappelijk onderzoek naar 
de rol van muziek in de maatschappij. Motto: 
pushing the boundaries between sound and 
space. 

Met steun van Stichting Dioraphte.

Nachtruhe is een coproductie i.s.m. Intro in 
Situ en Cultura Nova. 

www.introinsitu.nl / www.missmilivolt.com
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VR 3 EN ZA 4 SEPT / 11.00, 15.00 EN 19.00 UUR

KOPGEBOUW PROMENADE 2, HEERLEN CENTRUM

€ 10,00
Hier kun je niet 
omheen / Lieke en 
Anne van der Vegt

In HIER KUN JE NIET OMHEEN 
toveren de zussen/performers Anne en 
Lieke van der Vegt een winkelstraat 
om tot muziekstuk. Met een compo-
sitie die wordt bepaald door de bewe-
gingen van voorbijgangers, creëren ze 
een beleving die balanceert tussen 
ervaringstheater, muziek en beeldende 
kunst.   

Waar lopen we als voorbijganger 
eigenlijk aan voorbij? Wat blijft 
onzichtbaar? Welke gedachten gaan 
om in de hoofden van passanten? En 
kunnen we deze gedachten, letterlijk, 
een stem geven? HIER KUN JE 
NIET OMHEEN toont een andere 
versie van de stad met al haar drukte, 
schoonheid en verborgenheden.  

Lieke van der Vegt voltooide in 2020 
de opleiding tot performer aan de 
Toneelacademie Maastricht. Anne van 
der Vegt studeert daar in 2023 af als 
regisseur. De zussen vormen samen 
een makersduo, dat werkt vanuit 
speelse verwondering en nieuwsgierig-
heid naar de wereld. Ze creëren beel-
dend (ervarings)theater en 
performancekunst, vaak opgebouwd 
vanuit een technologische of muzikale 
invalshoek. In hun werk proberen ze 
het onzichtbare zichtbaar te maken.  

ERVARINGSTHEATER / PREMIÈRE

ZO 29 EN MA 30 AUG / 15.00 - 15.30 EN 20.00 - 

20.30 UUR / KELDER OUTPUT, 

OUDE VEEMARKTSTRAAT, HEERLEN

€ 10,00

  Moeilijk toegankelijk 

  voor mensen 

  met een beperking

Reggy van Bakel 
en Kelly Vanneste 
/ Frequency 
Fallback
Muzikant en componist Reggy van 
Bakel en performer en choreograaf 
Kelly Vanneste werkten voor het eerst 
samen in Talentlab 2021, een project 
van Toneelgroep Maastricht en VIA 
ZUID. Vanuit een gedeelde fascinatie 
voor de live interactie tussen licht, 
muziek en beweging creëerden ze een 
performance: A Space Odyssey, de 
eindpresentatie van Talentlab. 

Frequency fallback is een visuele en 
muzikale ontdekkingsreis, waarin 
instrumenten en dans letterlijk het 
beeld en licht aansturen. Een sensi-
tieve interactie die verbindingen bloot-
legt: ‘discover a past you can’t grasp.’
Hoe word je beïnvloed door je roots? 
Hoe werkt een verleden dat je niet zelf 
hebt meegemaakt toch door in je dage-
lijks leven?’
 
Reggy van Bakel speelt sinds zijn 
afstuderen aan het conservatorium in 
Tilburg in diverse bands, symfonie- en 
blaasorkesten en theaterproducties. 
Ook is hij oprichter van DOTT, een 
maatschappelijk geëngageerde muzi-
kale belevingswereld waarin teksten, 
visuals en kostuums een belangrijke 
rol spelen. 

Kelly Vanneste volgde haar opleiding 
aan de Dance Academy Tilburg. 
Ze heeft haar eigen dansgezelschap: 
Alienated Performance Art. Ook is ze 
oprichter van het performanceplat-
form Pinkbox in Den Bosch. 

VISUELE EN MUZIKALE ONTDEKKINGSREIS IN MUZIEK, BEELD EN DANS / 
PREMIÈRE

VIA ZUID
VIA ZUID steunt jonge podiumkunstenaars 
op weg naar de professionele beroepspraktijk. 
In en vanuit Limburg. Samen met partners 
als Cultura Nova krijgen talentvolle makers 
de kans de wereld te verrassen en verrijken 
met hun voorstellingen en projecten. Tijdens 
Cultura Nova 2021 presenteren VIA 
ZUID-makers Reggy van Bakel & Kelly 
Vanneste, Mami Izumi, Sonja van Ojen & 
Hendrik Kegels en Lieke & Anne van der 
Vegt hun nieuwste werk.  

Frequency Fallback is een coproductie i.s.m. 
VIA ZUID en Cultura Nova. 

Met dank aan In2yourplace / Output

www.viazuid.com   

VIA ZUID
VIA ZUID steunt jonge podiumkunstenaars 
op weg naar de professionele beroepspraktijk. 
In en vanuit Limburg. Samen met partners 
als Cultura Nova krijgen talentvolle makers 
de kans de wereld te verrassen en verrijken 
met hun voorstellingen en projecten. Tijdens 
Cultura Nova 2021 presenteren VIA 
ZUID-makers Reggy van Bakel & Kelly 
Vanneste, Mami Izumi, Sonja van Ojen & 
Hendrik Kegels en Lieke & Anne van der 
Vegt hun nieuwste werk.  

Hier kun je niet omheen is een coproductie 
i.s.m. VIA ZUID en Cultura Nova. 

Met dank aan Ruijters Woningmakelaars.

www.viazuid.nl
www.viazuid.com  
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DI 31 AUG EN WO 1 SEP / 20.00  UUR 

THEATER KERKRADE

€ 12,50
Dreamers / 
Mami Izumi

Waarom is het belangrijk je eigen dromen 
achterna te gaan? 

In Dreamers reflecteert Mami Izumi 
op onze samenleving door de blik van 
de amusementsindustrie met haar 
overdaad aan vreugde en veronder-
steld geluk. Hoe kunnen we onze iden-
titeit vinden in een wereld waarin we 
voortdurend oppervlakkige rollen aan 
moeten nemen en deel uitmaken van 
sociale kringen om geaccepteerd te 
worden? Met krachtige elementen van 
de amusementsindustrie wordt in 
beweging, geluid en beeld een plat-
form gecreëerd voor de authentieke 
reis van vijf individuen: vijf breakdan-
cers met hun persoonlijke verhalen, 
ervaringen, worstelingen, wensen, 
dromen en het verlangen om hun 
eigen plek te vinden in onze samenle-
ving.

Mami Izumi
Mami Izumi (Japan, 1987) studeerde 
aan de Salzburg Experimental 
Academy of Dance in Oostenrijk. Zij 
danste bij verschillende internationale 
dansgezelschappen voordat ze in 2015 
naar Maastricht verhuisde. Daar 
danste ze in verschillende choreogra-
fieën van GOTRA. In samenwerking 
met VIA ZUID ontwikkelde zij zich 
als choreografe en maakte ze Cotton 

(2017), Blind Walk (2018), Fukan – 
Bird’s Eye (2019) en de gewaagde 
danssolo Polished (2019), waarvoor ze 
samen met Roshanak Morrowatian de 
BNG Bank Dansprijs won. “De jury 
meent in Polished een sleutelwerk te 
herkennen in het groeiende oeuvre van 
deze, ook afzonderlijk opererende, 
vrouwen. Expressief, origineel, 
gewaagd. Met een intermenselijk 
onderwerp waarover je ook na de voor-
stelling nog lang kunt doorpraten”, 
aldus de jury.

Met Dreamers verdiept Mami haar 
samenwerking met breakdansers van 
HFC Dancestudio. Als choreograaf 
werkte ze eerder met hen aan Co-La-
boration in 2019 en 2020 (talentpro-
gramma schrit_tmacher Festival) en 
aan Romeo and Juliette, de openings-
voorstelling van Cultura Nova 2019 
door Toneelgroep Maastricht.

Concept, regie en choreografie Mami Izumi
Teamleiding en choreografie Jop Vermeesch
Muziek (productie en compositie) 
Brendan Gijzen
Dans HFC crew Joey, Marciano, Diego, 
Luc en Gianni
Outside eye Roshanak Morrowatian
Lichtontwerp Jean-Lou Caglar
Tekst Merlijn Huntjens
Producent Stichting HFC Crew

Subsidiënt Prins Bernhard Cultuurfonds 
Limburg
Met dank aan schrit_tmacher Festival

Dreamers is een coproductie i.s.m. VIA 
ZUID en Cultura Nova

VIA ZUID 
VIA ZUID steunt jonge podiumkunstenaars 
op weg naar de professionele beroepspraktijk. 
In en vanuit Limburg. Samen met partners 
als Cultura Nova krijgen talentvolle makers 
de kans de wereld te verrassen en verrijken 
met hun voorstellingen en projecten. Tijdens 
Cultura Nova 2021 presenteren VIA 
ZUID-makers Reggy van Bakel & Kelly 
Vanneste, Mami Izumi, Sonja van Ojen & 
Hendrik Kegels en Lieke & Anne van der 
Vegt hun nieuwste werk.  

www.viazuid.nl

AUTHENTIEKE REIS VAN VIJF INDIVIDUEN IN DANS / PREMIÈRE  / 
LANGUAGE NO PROBLEM
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EXORCISM 

ZA 4 EN ZO 5 SEP / 14.00 EN 17.00 UUR

THEATER HEERLEN, INGZAAL  / € 10,00

VAYASONA

12.00-22.00 UUR OP WERKDAGEN

THEATER HEERLEN, FOYER  / GRATIS

4140

HEDENDAAGSE MUZIEK EN KLANKKUNST / LANGUAGE NO PROBLEM / 
PREMIÈRE

Is exorcisme een (extreme) vorm van 
meditatie? Als de gecontroleerde stilte 
van yoga en meditatie ons in verbin-
ding kunnen brengen met het ’niets’, 
kunnen we dan door ongecontro-
leerde (lichamelijke) chaos het ‘alles’ 
beter leren begrijpen? Welke rituelen 
kunnen ons in die staat brengen? En 
waarom hebben we de gecontroleerde 
orde van (sociale) rituelen nodig om 
onszelf ongecontroleerd te kunnen 
laten gaan? 

Electro-akoestische componist en 
muzikant Rutger Muller en danser 
Nathaniel Moore onderzoeken in 
Exorcism of de vrijheid van een under-
groundclub verder reikt dan de 
hypnose van stabiele ritmes. In een 
omgeving waar meerdere zintuigen 
worden aangesproken, maken medita-
tieve elementen langzaamaan plaats 
voor extreem snelle speed-
core-klanken. Die alleen dansbaar zijn 
als de danser zich (leert) verliezen in 
instabiliteit, chaos.  
Een gong speelt – als symbool voor yin 
en yang - een centrale rol in het stuk. 
Wat tegenstrijdig lijkt, kan ook worden 
ervaren als aanvullend. De gong drukt 
dit uit door een stabiele klank te 
verenigen met complexe boventonen.  

Tijdens Cultura Nova presenteert Rutger 
Muller ook zijn Biomimetische Klang 
Installatie Vayasona. 
Even genoeg van het festivalgeweld en toe 
aan een break? Dompel je onder in 
ontspannende micro-geluiden uit de hele 
wereld, van regendruppels in de amazone 
tot de krekels op een tropisch eiland. Met 
zijn bijzondere geluidssysteem bootst 
componist Rutger Muller natuurgeluiden 
na door een combinatie van vele kleine 
speakers en natuurlijke algoritmes. Dit 
levert een intense ervaring op: alsof je zelf 
ter plekke bent. Als je je eraan overgeeft, 
merk je dat de ervaring telkens verandert 
en bij iedereen andere associaties oproept. 
Op werkdagen doorlopend tussen 12.00 - 
22.00 uur in de foyer van Theater 
Heerlen. 

Exorcism + 
Vayasona / 
Rutger Muller 

jonge makers_jonge makers_jonge makers_jonge makers_jonge makers_jonge makers
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Een (miniatuur)stad komt tot leven. De 
dag breekt aan …

Om de hoek woont een struik is een 
voorstelling voor alle leeftijden. Thea-
termakers Sonja van Ojen en Hendrik 
Kegels brengen door middel van een 
zelfgebouwde maquette een minia-
tuurstad tot leven. De dag breekt aan, 
een vuilnisbak waait om, een plastic 
zakje raakt verstrikt in de takken van 
een boom, een duif poept op het 
standbeeld, de krokussen gaan open. 

Een woordeloos schouwspel 
Sonja & Hendrik wonnen in 2020 de 
BNG Bank Theaterprijs voor het 
concept van Om de hoek woont een 
struik. Zij zetten in deze voorstelling 
niet de mensen, maar alle andere 
inwoners van de stad centraal. Zo 
spelen de Esdoorn, de Lantaarnpalen, 
het Openbare Toilet, de Schoorsteen, 
de Kevers onder de tegels en de Kiosk 
op het plein de hoofdrol. Dit woorde-
loze schouwspel wordt begeleid door 
een filmische soundtrack. 

Over de makers 
Sonja & Hendrik maken conceptueel 
beeldend theater voor alle leeftijden. 
Hun werk is fantasierijk, soms absur-
distisch, en wordt gekenmerkt door 

een speelse, soms haast naïeve beeld-
taal. Met fantasie als werktuig nodigen 
ze het publiek uit om dichter bij het 
andere te komen. 

Sonja van Ojen en Hendrik Kegels 
studeerden in respectievelijk 2019 en 
2018 af aan de performance-opleiding 
van de Toneelacademie Maastricht. 
Samen maakten ze eerder de voorstel-
ling Phantom Island. Het duo is 
verbonden aan het Makershuis 
Tilburg en start in het najaar van 2021 
een vierjarig talenttraject bij Stip 
jeugdtheaterproducties. 

Sonja van Ojen en 
Hendrik Kegels  / 
Om de hoek 
woont een struik

WO 1 EN DO 2 SEP / 13.30 , 16.00  EN 19.00 UUR

CULTUURHUIS HEERLEN

€ 10,00

EEN WOORDELOOS SCHOUWSPEL / PREMIÈRE / LANGUAGE NO PROBLEM

Concept, maquette en uitvoering
Sonja van Ojen en Hendrik Kegels
Dramaturgie Pol Eggermont
Houten constructie Vincent van Ojen 
Eindregie Lisa Schamlé
Licht Thomas Claessens
Muziek Frederik de Clercq 
Ondersteuning maquette Dominique van de Zande, 
Wieke van Rosmalen en Vincent van Ojen
Coaching Ilrish Kensenhuis
Coproductie Makershuis Tilburg en 
Festival Cement

Mogelijk gemaakt door: Amarte fonds, Prins 
Bernhard Cultuurfonds, BNG Bank Theater-
prijs, Gravin van Bylandt Stichting, Gemeente 
Helmond en Brand Cultuurfonds Limburg 

VIA ZUID
VIA ZUID steunt jonge podiumkunstenaars 
op weg naar de professionele beroepspraktijk. 
In en vanuit Limburg. Samen met partners 
als Cultura Nova krijgen talentvolle makers 
de kans de wereld te verrassen en verrijken 
met hun voorstellingen en projecten. Tijdens 
Cultura Nova 2021 presenteren VIA 
ZUID-makers Reggy van Bakel & Kelly 
Vanneste, Mami Izumi, Sonja van Ojen & 
Hendrik Kegels en Lieke & Anne van der 
Vegt hun nieuwste werk.  www.viazuid.nl
Om de hoek woont een struik is een copro-
ductie i.s.m. VIA ZUID en Cultura Nova.

Intro in Situ
Intro in Situ is een vooruitstrevend huis voor 
hedendaagse muziek en klankkunst. Al 35 
jaar maakt Intro – vanuit Maastricht – 
ruimte voor de creatie van muziek (van 
Gregoriaans tot hiphop, gestileerde natuur-
klanken en filmmuziek), de ontwikkeling van 
makers en wetenschappelijk onderzoek naar 
de rol van muziek in de maat-schappij.  
Motto: pushing the boundaries between sound 
and space. 

Met steun van Stichting Dioraphte.
EXORCISM is een coproductie i.s.m. Intro 
in Situ en Cultura Nova. 

www.introinsitu.nl / www.rutgermuller.nl

copro
ductie

copro
ductie



Reggy van Bakel 
voelde zich altijd 
eerst Limburger, dan 
pas Nederlander. 
Dat hij ook Indische 
roots had – zijn 
vader komt uit 
Indonesië – merkte 
hij alleen doordat 
hij vroeger al als 
‘anders’ werd gezien.

INTERVIEW REGGY VAN BAKEL / TEKST MEYKE HOUBEN

4342
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Nu heeft hij zijn achtergrond als 
uitgangspunt genomen voor de voor-
stelling Frequency Fallback (work in 
progress), die hij samen met choreo-
grafe/performer Kelly Vanneste tijdens 
Cultura Nova presenteert.

Muzikant en componist Reggy van 
Bakel en performer en choreograaf 
Kelly Vanneste (Alienated Perfor-
mance Art) leerden elkaar kennen 
tijdens Talentlab 2021, een project van 
Toneelgroep Maastricht en VIA 
ZUID. Beiden waren ze bezig met 
onderzoek naar de manier waarop 
beeld, geluid en beweging op elkaar 
reageren. Ze besloten samen een voor-
stelling/installatie te maken, waarbij 
de Indische roots van Reggy centraal 
staan. “Eigenlijk voelde het een beetje 
raar om die persoonlijke zoektocht 
samen met Kelly te doen”, vertelt 
Reggy. “Daarom hebben we het thema 
iets breder getrokken. Frequency Fall-
back gaat over het verleden dat je niet 
altijd kunt vatten, maar wel met je 
meedraagt. ‘Discover a past you can’t 
grasp’, zo omschrijft Kelly het mooi.”

In de voorstelling komen dans en 
muziek bij elkaar. “We maken een 
decor met sensoren die reageren op 
onze bewegingen. Zo triggeren ze een 
zoektocht naar geluid en beeld, wat je 

4544

zou kunnen vertalen in een zoektocht 
naar het verleden. Er is geen behap-
baar verhaal, het gaat ons vooral om 
het gevoel en de emotie. Dat hopen we 
te kunnen overbrengen op het 
publiek.”

Van Bakel werd opgeleid als klassiek 
slagwerker, maar volgde de afgelopen 
jaren een makerstraject bij VIA ZUID. 
Zo heeft hij zich steeds verder ontwik-
keld van uitvoerend kunstenaar naar 
maker. Zijn nieuwe voorstelling is een 
coproductie van VIA ZUID en 
Cultura Nova. “Dat ik nu op Cultura 
Nova in het hoofdprogramma sta, is 
belangrijk in mijn ontwikkeling. 
Cultura Nova is een groot en bekend 
festival, ik ben dankbaar voor de kans 
om Frequency Fallback hier te kunnen 
presenteren.”

Eigenlijk zou Reggy vorig jaar al deel-
nemen aan het Heerlens festival. 
Destijds zei hij: “Het zou zo maar 
kunnen, dat ik volgend jaar op Cultura 
Nova iets heel anders laat zien.” Toen 
al ging zijn voorkeur daarbij uit naar 
onder meer dans. Nadat Cultura Nova 
vanwege corona werd uitgesteld, heeft 
Reggy zijn voorspelling nu kunnen 
waarmaken. “De samenwerking met 
Kelly en de deelname aan het 
Talentlab zijn me goed bevallen. Nu ik 

in het afgelopen jaar ook zelf meer op 
het podium heb gestaan als performer, 
heb ik gemerkt hoe interessant en leuk 
ik dat vind. Die nieuwe invalshoek 
verrijkt en inspireert me. Ik ga er zeker 
mee verder.”  

Reggy verheugt zich erop zijn nieuwste 
voorstelling voor publiek te kunnen 
spelen. “In april deden we met 
Talentlab een online performance. Bij 
de opnames waren een paar mensen 
aanwezig. Toen ik hen hoorde lachen, 
gaf me dat meteen energie. Daardoor 
merkte ik hoe ik de wisselwerking met 
het publiek had gemist. Bij Cultura 
Nova spelen we in de kelder van 
Output, dicht op de toeschouwers. 
Onze missie is geslaagd als iedereen 
door onze performance op zijn eigen 
manier wordt geraakt.” 

Zoektocht naar 
ongrijpbaar verleden 

interview_ interview_ interview_ interview_ interview_ interview_ interview_ inter
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Foto: Boudewijn Bollmann
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Een jongen met celluloid in zijn bloed en 
een spoorloos verdwenen kus. Een groot 
gevaar in de kelder, achthonderd nog niet 
afgewassen koffiekopjes en een directeur 
die op ontploffen staat. Hoe wordt een 
oude bioscoop elke dag weer omgetoverd 
tot een schitterend droompaleis?

In  Cinema Royal  volgen we het vaste 
personeel van de bekendste bioscoop 
van Heerlen en omstreken. In de loop 
der jaren zijn ze één geworden met het 
meubilair. In De Royal zijn liefdes 
ontstaan, avonturen beleefd, heeft de 
oorlog gewoed en zijn vriendschappen 
verbroken en hersteld, zowel op het 
doek als achter de schermen. Ook daar 
kan de spanning soms hoog oplopen 
en achter de bar of in de filmkassa 
wordt aardig wat gedroomd en moed 
geput uit de karakters die ze kennen 
uit dierbare Hollywood blockbusters. 
Dag na dag wordt alles op alles gezet 
om de filmbezoeker de mooiste erva-
ring te geven. Maar ook dat gaat zeker 
niet altijd van een leien dakje… 

Ontdek verdiepingen waar je nog nooit 
eerder bent geweest. Zie doorkijkjes 
die normaal niet voor bezoekers 
toegankelijk zijn. Verbaas je over 
verhalen die je blik zullen veranderen. 
Zo ‘backstage’ was je nog nooit. 

Schrijver Benny Lindelauf (winnaar 
Woutertje Pieterse Prijs) haalde 
verhalen op van verschillende 
bioscoopbezoekers van toen en nu om 
te verwerken in deze theatertekst. Het 
resultaat is een feelgood theaterbele-
venis voor iedereen vanaf 10 jaar. Een 
ode aan dromen, aan de fantasie en 
natuurlijk ook aan de mooiste 
bioscoop van Limburg. Op haar 
vertrouwde plek, aan de voet van het 
kersverse Maankwartier, komen 
verleden en toekomst, jong en oud 
samen.

Het Laagland (NL) / 
Cinema Royal

Regie Inez Derksen & Annelies van Wieringen
Tekst Benny Lindelauf
Spel Kiki van Aubel, Ilse Geilen, Quincy Groot-
jans, Ad van Iersel, Peter Schaap, Martijn van der 
Veen, Mandy Verboeket e.a.
Vormgeving & kostuums Jorine van Beek 

Cinema Royal is een theatrale route door deze 
gelijknamige prachtige bioscoop. Deze erfgoedlo-
catie heeft geen lift en mede hierdoor is de voorstel-
ling helaas niet geschikt voor mindervaliden.

Cinema Royal is een coproductie i.s.m. 
Cultura Nova.

Met dank aan Royal Theater en Filmhuis 
De Spiegel.

ZA 28 AUG T/M ZA 4 SEP / 14.30 - 16.15 

EN 19.30 - 21.15 UUR

ZO 5 SEPT / 14.30 - 16.15 UUR

ROYAL THEATER HEERLEN

VOLWASSENEN € 15,00 / KINDEREN T/M 12 JAAR 

€ 10,-

EEN ODE AAN DE MOOISTE BIOSCOOP VAN LIMBURG / PREMIÈREVANAF 10 JAAR

4746
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Via een miniatuurversie van een oud 
theater duiken we de wereld van 
Henry Purcell in. Terwijl Henry als 
luchtgeest het spektakel gadeslaat, 
opent een zangeres de poorten naar de 
verbeelding. Ze neemt je mee in 
droombeelden of ‘masques’ die 
Purcell creëerde voor het theater. We 
horen de echo van Shakespeares 
Midzomernachtsdroom en De Storm. 
King Arthur is van de partij en ook 
Queen Mary’s muziek klinkt. Tot 
HUSH weergalmt en we het zwijgen 
worden opgelegd.

Een wonderlijke ervaring
Zonzo Compagnie maakt avontuur-
lijke muziekprojecten voor een jong 
publiek. In HUSH laten een accordeo-
nist en een luitist de muziek van 
Henry Purcell schitteren in unieke 
arrangementen. Om Henry’s magi-
sche universum ook visueel te 
vertolken, zet een Belgisch-Canadees 
team in op een wonderlijke, multime-
diale ervaring.

Zonzo 
Compagnie (BE) / 
HUSH 

Sopraan Lieselot de Wilde
Accordeon Anne Niepold
Luit: Jan van Outryve
Arrangementen Jan Van Outryve en 
Anne Niepold 
Muziek Henry Purcell 
Tekst Shakespeare/Dryden/Tate (bewerkingen 
Mélanie Dumont en Wouter Van Looy) 
Regie & decor Wouter van Looy 
Video Nele Fack 

HUSH is een coproductie van Zonzo Compagnie 
met Les Festivals de Wallonie, Opéra de Lille, 
Concertgebouw Brugge en Het Laatste Bedrijf

ZO 29 AUG 

15.00 EN 19.00 UUR 

THEATER HEERLEN, LIMBURGZAAL

€ 10,-  

HUSH OPENT DE POORTEN NAAR DE VERBEELDING / NEDERLANDSE PREMIÈREVANAF 6 JAAR 
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Waai mee naar zee! Ga mee strandjutten 
op bijzondere plekjes. Je telefoon mag je 
lekker uit laten rusten in een strandbedje. 
Ontmoet een warme en genietende 
familie. Voel het water, zand, zout, 
schuim en de wind en maak je eigen zee! 

Nu het zomer wordt, is het tijd om 
naar buiten te gaan! Jong en oud komt 
samen tot rust tijdens Wortelen in de 
Zomer; een rustgevend programma 
voor families. Laat BLAUW GRAS je 
meenemen door het seizoen. Kom 
spelen, maken en verwonderen. 

Laad jezelf op in een groene omgeving 
vol warmte en speelsheid. Alles staat 
in het teken van tijd nemen voor 
elkaar, creativiteit, natuur en bewust 
bezig zijn. 

Wortel je mee?

BLAUW GRAS - 
Rachel Zweije / 
WORTELEN in 
de Zomer

Concept en vormgeving Rachel Zweije 
Begeleiding Pim van Pagee, Amber Verdonk, 
Iris Verdonk en Rachel Zweije 

Met dank aan Pop-up fonds Gemeente  
‘s- Hertogenbosch, Prins Bernhard Cultuur-
fonds Noord-Brabant en WerkWarenhuis 
’s-Hertogenbosch

EEN WARM BAD VOOR AL JE ZINTUIGENALLE LEEFTIJDEN

ZA 28 AUG, ZO 29 AUG, WO 1 SEPT, ZA 4 SEPT EN ZO 

5 SEPT / 12.00 EN 15.00 UUR

FESTIVALPLEIN

€ 2,50

jeugd/familie_ jeugd/familie_ jeugd/familie_ jeugd/familie_ jeugd/familie_ jeugd/fami
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Een cross-over tussen wetenschap en 
theater over je omgeving anders zien 
door er beter naar te luisteren. 
Vaak hoor je dat je stil moet zijn. Maar 
dan heb je daar helemaal geen zin in. 
Wat nu als je het eens wel doet? Stil 
zijn kan namelijk heel spannend zijn. 
In de stilte ontdek je dingen die je 
eerst niet opmerkte. En iets zo stil 
mogelijk doen is een echt avontuur!
In Stiltestormbaan gaat het over geluid 
en de daaraan onlosmakelijk 
verbonden stilte. In een cross-over à la 
Het Klokhuis tussen wetenschap en 

theater daagt Hoge Fronten kinderen 
uit om hun omgeving goed te beluis-
teren. Wat hoor je? 

Om heel stil te kunnen zijn, moeten 
we eerst begrijpen wat geluid is. Een 
onderzoeker neemt je op humoristi-
sche wijze mee langs tabellen, grafie-
ken en experimenten. Daarna starten 
we met een proef: het zo geluidloos 
afleggen van een spannend parcours: 
de stiltestormbaan. Wie is de stilste? 
Denk jij dat stilte niet leuk kan zijn? 
Hoge Fronten bewijst het tegendeel. 

Hoge Fronten- 
Lieke Benders / 
Stiltestormbaan

Beste ouders: Stiltestormbaan is een ‘kids 
only’ voorstelling; ouders/begeleiders 
gaan niet mee naar binnen.

Concept en regie Lieke Benders
Adviseur Yannick Sluyts, wetenschapper 
(KU Leuven) 
Spel Sofieke de Kater
Sounddesign Jolle Roelofs
Tekst en regie-assistent Saskia de Haas
Dramaturgie Peter Anthonissen
Vormgeving De Nieuwe Collectie
Decor Marq Claessens

Stiltestormbaan is een coproductie van Hoge 
Fronten en Limburg Festival, Jeugdtheaterfes-
tival Art of Wonder (Garage TDI) en Cultura 
Nova.

Met dank aan Basisschool Tarcisius / Innovo.

Hoge Fronten
Hoge Fronten onder leiding van theatermaker 
Lieke Benders maakt voorstellingen op locatie 
en theater voor zowel volwassenen als jeugd. 
Het werk van Lieke Benders bevindt zich op de 
grens tussen beeldende kunst en theater, 
tussen theater en het dagelijks leven, tussen 
traditionele en nieuwe theatrale vormen.

MA 30 AUG T/M VR 3 SEPT / 13.00 EN 16.00 UUR

BASISSCHOOL ST. TARCICIUS, AARWEG 26 IN 

HEERLEN

€ 7,50

CROSS-OVER TUSSEN WETENSCHAP EN THEATER / PREMIÈRE  /
 LANGUAGE NO PROBLEM

7 - 10 JAAR

Spel Andy Manley
Regie Bjarne Sandborg
Decor Mariann Aagaard, 
Amanda A. Sigaard
Muziek Daniel Padden
Licht Anders Kjems

Night Light is een coproductie met Imaginate 
en Red Bridge Arts. Met de steun van het 
Scottish Government’s Edinburgh Festivals 
Expo Fund, The Danish Arts Foundation en 
Aarhus Kommune

De merel zingt en iedereen maakt zich 
klaar voor de nacht. Meneer Nacht 
begint zijn gebruikelijke ronde en al 
gauw slapen alle kinderen. Behalve 
één klein meisje… Zij kan de slaap niet 
vinden. Benieuwd naar wie er voor de 
nacht zorgt, neemt zij je mee op een 
magische reis door de donkere en 
mooie nacht. Totdat de merel weer 
zingt om een nieuwe dag te verwel-
komen.

Teater Refleksion 
Het Deense theatergezelschap Teater 
Refleksion maakt poëtische, beeldende 
voorstellingen met poppen, muziek en 
weinig woorden voor kinderen en 
volwassenen. Andy Manley is als 
acteur gespecialiseerd in beeldend 
theater voor een jong publiek. 

Teater Refleksion 
(DK) & Andy Manley 
(SCO) / Night Light - 
Nachtlampje 

ZA 4 SEP  / 14.00 EN 16.00 UUR

ZO 5 SEP 11.00 EN 14.00 UUR 

THEATER HEERLEN, LIMBURGZAAL

€ 10,00

EEN POËTISCH EN HARTVERWARMEND VERHAAL OVER EEN MEISJE DAT 
NIEUWSGIERIG IS NAAR DE NACHT 

jeugd/familie_ jeugd/familie_ jeugd/familie_ jeugd/familie_ jeugd/familie_ jeugd/fami

foto: Luc Lodder
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In as long as we are playing is het spel het 
vertrekpunt. Het spel als een onuitputte-
lijke bron van impulsen. Maar ook het 
spel waarin mensen regels hanteren, 
volgen, veranderen, bijsturen, manipule-
ren, negeren. Het spel als de plaats voor 
plezier en harmonie, maar ook van con-
flict en macht. En het spel als spiegel van 
onze mogelijkheden, van onze natuur, 
van ons samenleven. 

Wat doe jij? Speel je samen of tegen 
elkaar? Alleen of in een groep? Wie 
bepaalt de regels? Wat gebeurt er als 
iemand ze verbreekt? En wat staat er 
op het spel? 

kabinet k
Het Belgische dansgezelschap Kabinet 
K gebruikt de universele taal van dans 
om een boodschap over te brengen bij 
het jonge en volwassen publiek. 
“About all the major things we cannot 
talk about without stammering, cer-
tainly not with a child. It is here that 
dance can make a distinction, as a 
vocabulary of the unutterable.” - Joke 
Laureyns, Staat van de jeugddans 
(2011)

as long as we are 
playing  / kabinetk, 
hetpaleis & LOD 
muziektheater (BE) 

Choreografie Joke Laureyns & Kwint 
Manshoven
Dansers Marieke Berendsen, 
Nona de Neve, Ilena Deboeverie, 
Marie-lou Liberale, Kwint Manshoven, 
Juliette Spildooren, Zoë Demoustier, 
Lili van den Bruel, Aya Vanvinckenroye
Compositie Thomas smetryns
Scenografie Amy Franceschini & 
Dirk de Hooghe 
Licht Dirk de Hooghe
Dramaturgie Mieke Versyp 

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, 
Stad Gent en de Tax Shelter maatregel 
podiumkunsten van de Belgische Federale 
Overheid.

ZO 5 SEPT / 16.00 UUR

THEATER HEERLEN, RABOZAAL

€ 10,00

EEN VOORSTELLING ALS EEN SPEELTUIN VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN

Langzaam verlaat ik het nest.
Waar ben ik? Wie ben ik? 
Met ieder geluid en met elke stap groei ik. 
Nieuwsgierig beweeg ik steeds verder weg 
van thuis om nieuwe plaatsen te ontdek-
ken en spannende avonturen te beleven. 
Ik volg mijn eigen lied. 

KL’AA is een muzikale en beeldende 
ontdekkingsreis waarin de allerklein-
sten en hun families worden betoverd 
door drie vrouwelijke stemmen in de 
taal van de Hadzabe uit Tanzania. 
Terug naar de oorsprong van mense-
lijke communicatie. 

Inspira Teatre 
Het Catalaanse theatergezelschap 
Inspira Teatre maakt voorstellingen 
voor alle leeftijden, met een combina-
tie van muziek, theater en dans. Met 
een levendige en vertrouwde taal, 
waarin verschillende artistieke disci-
plines samenkomen, wakkert dit gezel-
schap de fantasie van haar publiek aan 
en stimuleert zij de dromer in hen. 

KL’AA, YOUR SONG ging in premi-
ère bij FETEN 2020 en won hier de 
prijs voor beste ‘Early Childhood 
Show’.

Inspira Teatre (ES) / 
KL’AA, YOUR 
SONG

Performers Laia Piró, Neus Umbert en 
Esther Westermeyer
Regie en choreografie Claudia Moreso
Muziek Viv Manning
Scenografie Martí Doy

ZA 28 AUG / 14.00 EN 16.00 UUR 

ZO 29 AUG /  11.00 EN 14.00 UUR

CULTUURHUIS HEERLEN

€ 10,00

EEN BEELDENDE EN MUZIKALE ERVARING VOOR DE ALLERKLEINSTEN /  
NEDERLANDSE PREMIÈRE

 0-5 JAAR

5352

 VANAF 8 JAAR

jeugd/familie_ jeugd/familie_ jeugd/familie_ jeugd/familie_ jeugd/familie_ jeugd/fami
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PLAY komt voort uit het eenvoudige 
spel dat we allemaal kennen en waar-
aan we allemaal deelnemen. Zo staan 
de dansers klaar om blindemannetje te 
spelen. Of een oude videogame. Om 
op de bank te springen of zwanen te 
ontdekken op zoek naar hun meer. Om 
dansende honden te volgen die naar 
katten luisteren. Om vuurwerk af te 
steken of in een rij te dansen. 

Aracaladanza 
Het Spaanse dansgezelschap Aracala-
danza heeft zich in de afgelopen jaren 
laten inspireren door grootheden als 
El Bosco, Magritte, Miró en da Vinci. 
Met PLAY laat het Spaanse gezel-
schap zijn fantasie de vrije loop. Het 
resultaat is een dansfeest vol vreugde 
en een hoge dosis plezier.

Ook als het doek valt, gaat het feest 
gewoon door.

Aracaladanza (ES) / 
PLAY

Concept en regie: Enrique Cabrera
Choreografie: Aracaladanza
Dansers: Jorge Brea Salgueiro, Raquel de 
la Plaza Húmera, Jonatan de Luis Maza-
gatos, Elena García Sánchez, Jimena 
Trueba Toca
Choreografie assistenten: Raquel de la 
Plaza, Jimena Trueba
Muziek: Luis Miguel Cobo, J. S. Bach en 
P.I. Tchaikovsky

ZA 4 SEPT / 19.00 UUR

ZO 5 SEPT / 15.00 UUR

THEATER KERKRADE

€ 10,00

EEN DANSVOORSTELLING VOL FANTASIE VOOR IEDEREEN VANAF VIER JAAR / 
NEDERLANDSE PREMIÈRE

VANAF 4 JAAR 

54

jeugd/familie_ jeugd/familie_ jeugd/familie_ jeugd/familie_ jeugd/familie_ jeugd/fami

5555

Luc Lodder is al jaren de huisfotograaf 
van Cultura Nova. Tijdens het festival 
staan zijn workshops fotografie (voor 
10+ én volwassenen) in het teken van 
het licht. “Wij maken het lichter en 
gaan dansen met licht”, aldus Luc.

Magische fotografie
In deze workshop leer je foto’s te maken 
met licht. Fotograferen wordt vaker 
schilderen met licht genoemd. Maar 
wat als je foto’s maakt van lampjes die 
dansen? Na de workshop kun je magi-
sche foto’s maken van een droomwereld 

waarin je licht creëert in het donker. 

Wat neem je mee?
Omdat dansende lampjes alleen vastge-
legd kunnen worden met een lange 
sluitertijd heb je voor deze workshop 
een goede camera nodig, waarbij je de 
sluitertijd kan instellen op 30 seconden 
of langer. Je hebt ook een statief nodig! 
Verder mag je alle mogelijke lampjes op 
batterijen meenemen: een zaklampje, 
fietslampje of knipperlichtje…. Samen 
met Luc laat je ze dansen.

Dansen met licht / 
Luc Lodder 

WO 1 SEPT / 10.00 - 12.00 EN 13.00 - 15.00 UUR 

VOOR VOLWASSENEN

DO 2 SEPT / 10.00 - 12.00 EN 13.00 - 15.00 UUR 

VOOR KINDEREN

VERTREK VANAF HET FESTIVALPLEIN

VOLWASSENEN € 12,50 / KINDEREN € 7,50

WORKSHOPS FOTOGRAFIE VOOR JEUGD EN VOLWASSENEN

Dit Dat Dans is een voorstelling en 
workshop in één, speciaal voor het 
jonge publiek en zijn familie. De voor-
stelling biedt een unieke manier om 
naar dans te kijken én om dans in alle 
vezels van je lijf te ervaren. 

SALLY daagt je uit om zelf betekenis te 
geven aan een duet dat om je heen 
gedanst wordt. De interactieve dans-
vloer neemt je op in de dans en biedt 
een unieke ervaring. Aan de hand van 
verdiepende vragen en actieve dansop-
drachten maak je je eigen dansverhaal. 
Al dansend wisselt SALLY ditjes en 

datjes over dans uit. Spannend, verras-
send en dicht op de huid van het 
publiek.

SALLY Dansgezelschap Maastricht 
maakt virtuoze en technisch uitdagende 
dansvoorstellingen voor kinderen, jon-
geren en iedereen jong van hart. Ze 
nodigt het jonge publiek en hun familie 
uit om via dans nieuwe en andere werel-
den te beleven en eigen werelden te creë-
ren. Tegelijk wil ze de liefde voor dans, 
en in bredere zin de liefde voor de podi-
umkunst aanwakkeren.

SALLY / 
Dit Dat Dans 

VOOR 4-8 JAAR: ZO 29 AUG / 11.00 EN 14.00 UUR

VOOR 8-11 JAAR: ZO 5 SEPT / 11.00 UUR EN 

14.00 UUR

THEATER KERKRADE, MF ZAAL

€ 7,50

(PER DEELNEMER 1 BEGELEIDER GRATIS)

4-8 JAAR + 8-11 JAAR  
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Sef (Yousef Gnaoui) begon zijn muzi-
kale carrière bij Flinke Namen en ging 
daarna succesvol solo. Hij scoorde hits 
met o.a. De Leven en Toch Houdt Ze 
Van Mij en werd genomineerd voor een 
Edison en 3FM Award. Naast muzi-
kant is Sef actief als artdirector en 
regisseur. En met Pepijn Lanen (De 
Jeugd van Tegenwoordig) maakt hij 
voor de VPRO de podcast Yous & Yay: 

New Emotions, die is uitgegroeid tot 
een van de best beluisterde podcasts in 
de Benelux. In maart 2020 bracht Sef 
zijn vierde popalbum El Salvador uit; 
een vrolijke en persoonlijke plaat vol 
bossanova-gitaartjes en openhartige 
teksten. Tijdens Cultura Nova speelt 
hij dit album live met een 10-koppig 
orkest, waarmee hij eerder ook Para-
diso plat speelde.

De Nederlandse volkszangeres Sophie 
Straat (haar echte naam is Sophie Sch-
wartz) groeide eind jaren 90 op in de 
voormalige, maar inmiddels gegentrifi-
ceerde volksbuurt de Pijp. Tegenwoor-
dig schrijft zij, samen met haar 
compagnon Wieger Hoogendorp, over 
de effecten van gentrificatie in Amster-
dam. In haar liederen krijg je een kijkje 
in de levens van de groene bakfietseige-
naar, de Zuidaswerker en het net naar 
Amsterdam Noord verhuisde kind.
Sophie Straat studeerde aan de 

Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten in Den Haag en maakte “uit 
heimwee naar Amsterdam” de bakfiets 
tot onderwerp van haar afstuderen. 
Voor dit afstudeerproject nam ze een 
eerste lied op, Groen Amsterdam. Het 
vervolg kwam in de vorm van een heel 
album getiteld ‘t Is niet mijn schuld. 
Naast haar rol als vertolker van het 
levenslied, is Straat kunstenaar en 
maakt zij sociaal geëngageerd werk.

Soul, African, psych en elektronische muziek

DANDANA is een collectief van muzi-
kanten uit Nederland, Senegal en 
Gambia. Geïnspireerd door West-Afri-
kaanse psych pioniers als Guelewar en 
Touré Kunda, maar ook synth-gedre-
ven bands als Air en Tame Impala, 
neemt DANDANA je in een mix van 
funk, soul, African, psych en elektroni-

sche muziek mee op reis door een 
nieuw universum. Vorig jaar verscheen 
hun nieuwste album Free the system, 
als een antwoord op de groeiende kloof 
tussen oude en jonge generaties die 
door COVID-19 en Black Lives Matter 
meer en meer zichtbaar is geworden. 

“DANDANA bevrijdt zich van het sys-
teem”, aldus Eric Hoetjes van 3voor12.

DANDANA (NL/SEN/GAM)VR 27 AUG / 22.30 UUR

SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN

GRATIS

Sef

Sophie Straat (NL)

ZA 28 AUG / 21.15 UUR 

SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN

GRATIS

ZO 29 AUG / 21.15 UUR

SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN

GRATIS

5757

In de oude Chinese filosofie verwijst 
YIN YANG (陰 陽 yïnyáng, vertaald: 
donker-licht, negatief-positief) naar 
een dualistisch concept dat beschrijft 
hoe schijnbaar tegengestelde krachten 
in evenwicht en complementair kunnen 
zijn. De Maastrichtse band YĪN YĪN 
omarmt dit evenwicht juist om de gren-
zen van zijn creatieve muzikaliteit te 
verleggen.

YĪN YĪN’s debuut The Rabbit That 
Hunts Tigers verscheen eind 2019 en 
zorgde internationaal voor veel posi-
tieve kritieken. Inmiddels staan festi-
vals als Le Guess Who, Into The Great 

Wide Open en LowLands op de erelijst 
van de band. Hun eerste paar nummers 
brachten ze uit op cassette en dit 
leverde YĪN YĪN meteen een platendeal 
op bij het smaakvolle Zwitserse label 
Bongo Joe Records. Muzikaal laat YĪN 
YĪN zich inspireren door de psychedeli-
sche Thaise funk uit de jaren 60 en 70. 

De band combineert deze swingende 
stijl met traditionele folklore, disco, 
psychrock en elektronica tot uitgespon-
nen improvisaties en swingende num-
mers. YĪN YĪN is een absolute aanrader 
voor liefhebbers van Khruangbin, 
Altin Gun en Mauskovic Dance Band.

Het vier keer voor een Edison genomi-
neerde en volgens Esquire best geklede 
BRUUT! speelt over de hele wereld. 
De gitaarvirtuoos Anton Goudsmit 
speelde met Benjamin Herman en Eric 
Vloeimans. Hij werd bekroond met de 
de Boy Edgarprijs, maakte deel uit van 
het New Cool Collective, speelde (duo)
shows met Jett Rebel en toerde met Jan 
Akkerman. Deze twee giganten, 
BRUUT! & Anton Goudsmit gaan 
surfen.

De vijf heren doken in hun grootou-
ders’ platenkasten en stortten zich op 
de surfmuziek uit de jaren 60. Naast 

eigen nummers worden ook hits van 
o.a. Dick Dale, The Beach Boys, The 
Ventures en niemand minder dan 
Dolly Parton afgestoft en stevig onder 
handen genomen. En wie past er dan 
beter bij de vier superjazzgiganten van 
BRUUT! dan de enige echte, onna-
volgbare gitaargigant van de Lage 
Landen, Anton Goudsmit? 
Met de door hen herontdekte 
surfsound maakten de heren bovendien 
eigen nummers voor deze nieuwe 
supergroep. Noem het The Beach Boys 
on steroids of North Sea Surf; het is 
“echt verbluffende muziek”, aldus 
Anton Goudsmit.

BRUUT! & 
Anton Goudsmit 

MA 30 AUG / 20.00 UUR

SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN

GRATIS

YĪN YĪN (NL)DI 31 AUG / 21.30 UUR

SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN

GRATIS 

DE MUZIEKCONCERTEN IN DE SPIEGELTENT ZIJN DIT JAAR VANWEGE DE MAATREGELEN UITSLUITEND SEATED BIJ TE WONEN! DE MUZIEKCONCERTEN IN DE SPIEGELTENT ZIJN DIT JAAR VANWEGE DE MAATREGELEN UITSLUITEND SEATED BIJ TE WONEN!
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De muziek van de Flying Horseman 
laat zich niet gemakkelijk omschrijven. 
Een poging: scheuten post-folk en don-
kere blues vol onheilspellende orgels en 
synthesizers, dan dóór naar ontzettend 
groovy maatsoorten, om te eindigen in 
euforische uitbarstingen met verwoes-
tende gitaren. Alsof Peter Gabriel, Nick 
Cave en Brian Eno op een feestje flink 
beneveld zijn geraakt en nu het gede-
tailleerde verhaal vertellen.

Meer dan ooit treden alle bandleden in 
dit concert op de voorgrond: de krach-
tige en inventieve ritmesectie van Mat-
tias Cré en Alfredo Bravo; de 
bezwerende samenzang, synth- en 
gitaarklanken van Loesje en Martha 
Maieu; de bezielde stem, de labyrinti-
sche lyrics en het meeslepende gitaar-
spel van Bert Dockx. Live staat Flying 
Horseman garant voor een adembene-
mende luisterervaring.

Flying Horseman(BE)DO 2 SEPT / 21.45 UUR

SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN

GRATIS 

House, Dance, Hiphop

Valvetronic Brassband is een nieuwe 
festival brassband uit Amsterdam. Met 
hun voorliefde voor house, dance en 
hiphop en met maar liefst tien blazers, 
drums, percussie en een flinke dosis 
enthousiasme op het podium, is dit 
gezelschap de droom voor elk festival. 
De muzikanten van Valvetronic zijn 
stuk voor stuk jonge professionals 
afkomstig van de conservatoria van 

Amsterdam en Rotterdam. Geïnspi-
reerd door acts als Trombone Shorty, 
Gallowstreet en No BS! Brass Band 
hebben trompettisten Kris Kraanen en 
Lourens van der Zwaag hen samenge-
bracht in dit bruisende collectief, dat 
eerder al het publiek op So What’s 
Next?, Eurosonic/Noorderslag en 
North Sea Jazz omver blies.

Valvetronic 
Brassband (NL)

VR 3 SEPT / 21.30 UUR 

SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN

GRATIS

Heb je wel eens een moshpit zien ont-
staan bij een Latinconcert? Als Mau-
rino Alarcón op het podium staat is 
alles mogelijk. De Chileense Amster-
dammer speelt met de energie van zijn 
publiek als geen ander. Geen concert 
zonder een stagedive. Maurino Alarcón 
zal voor altijd bekend staan als het 
brein achter Fiesta Macumba, het 
grootste Latinfeest van Nederland met 
een eigen tent op Lowlands. Ook gaat 
hij de boeken in als de frontman en sin-

ger-songwriter van de band TenTem-
Piés, waarmee hij in een uitverkocht 
Paradiso stond.
Met zijn nieuwe project brengt Mau-
rino een unieke ‘Future Latin’ sound 
met reggae drums, jazzy piano, dikke 
baslijn. Dansbaar, rauw en persoonlijk. 

MAURINOWO 1 SEPT / 21.30 UUR

SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN

GRATIS

5959

Energieke en feestelijke funaná

Tabanka brengt een eigen, heden-
daagse interpretatie van de funaná; dé 
populaire dansmuziek van Kaapverdië. 
De muziekstijl was tijdens het Portu-
gese koloniale bewind verboden van-
wege het schijnbaar opruiende en 
sensuele karakter ervan. 

Geen wonder dat de funaná na de 
onafhankelijkheid in 1975 deel ging 
uitmaken van de Kaapverdiaanse iden-

titeit. Oorspronkelijk is het de muziek 
van de nazaten van slaven, die in de 
jaren 80 gemixt werd met pop en jazz. 

De jonge muzikanten van Tabanka 
komen allemaal uit Rotterdam. Zij 
staan garant voor een feestelijke en sto-
mende show waarbij stilstaan geen 
optie is.

Tabanka (NL)ZA 4 SEPT / 21.00 UUR

SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN

GRATIS
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DE MUZIEKCONCERTEN IN DE SPIEGELTENT ZIJN DIT JAAR VANWEGE DE MAATREGELEN UITSLUITEND SEATED BIJ TE WONEN! DE MUZIEKCONCERTEN IN DE SPIEGELTENT ZIJN DIT JAAR VANWEGE DE MAATREGELEN UITSLUITEND SEATED BIJ TE WONEN!
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Het is dit jaar 20 jaar geleden 
dat Laika werd opgericht. 
Feesten kon niet in deze corona-
tijd, maar op www.laika.be 
blikt het theatergezelschap in 
zeven korte trailers terug op de 
voorbije tachtig creaties. Artis-
tiek leiders Peter De Bie en Jo 
Roets: “Afgelopen jaar was 
vooral overleven. Daarom is 
het zo fijn dat we nu weer voor 
publiek kunnen spelen.” Bij de 
voorstelling Balsam wordt dat 
publiek deel van een louterend 
ritueel, dat alle zintuigen 
aanspreekt.

INTERVIEW LAIKA / TEKST MEYKE HOUBEN

6160
foto: Kathleen Michiels



Laika begon in 1991 als professioneel 
theatergezelschap voor kinderen, 
jongeren en volwassenen, toen nog 
onder de naam Blauw Vier. “Vanaf 
dag één hebben we ons sterk gemaakt 
voor een ’theater der zinnen’”, vertelt 
Jo Roets. “Met kunstenaars uit 
verschillende disciplines maken we 
heldere, hybride voorstellingen die alle 
zintuigen aanspreken.”

Dat is zeker ook het geval bij Balsam, 
de productie waarvoor Laika samen-
werkte met het Mechelse muzieken-
semble Zefiro Torna. “Jurgen de 
Bruyn van Zefiro Torna bracht het 
thema alchemie naar voren”, zegt 
Peter De Bie. “Hij verzamelde muzi-
kaal materiaal door de eeuwen heen, 
van middeleeuwse polyfone gezangen 
tot traditionele liederen uit onder meer 
Portugal en IJsland, aangevuld met 
eigen composities. Voor de uitvoering 
bracht hij bijzondere muzikanten 
bijeen die in totaal dertig instru-
menten bespelen. Toen de muziek 
klaar was, ben ik met beeldend kunste-
naar Sara Sampelayo de keuken inge-
doken om de bijbehorende 
alchemistische processen te bedenken. 
Uitgangspunt was dat alles wat we 
zouden doen, eetbaar moest zijn én 
gelinkt aan de muziek.”

Als eindregisseur zorgde Jo ervoor dat 
alle handelingen van de alchemisten, 
de muziek, de videobeelden en de 
muzikanten op het podium werden 
samengesmeed tot een eenheid. “Voor 
de toeschouwers is er van alles te zien, 
te ruiken, te proeven en te beleven. 
Om te voorkomen dat het te veel 
wordt, proberen we hen gericht door 
deze veelheid aan ervaringen te 
gidsen.”

Maskers
De coronacrisis heeft ertoe geleid dat 
Balsam alleen maar aan betekenis 
heeft gewonnen, menen de artistiek 
leiders. “We hebben vorige zomer in 
Antwerpen gespeeld met maskers op 
en handschoenen aan. Dat paste 
prima bij de laboratoriumsetting; de 
intensiteit van de beleving werd er 
door verhoogd. Het publiek, dat 
rondom de performers zit, maakt 
onderdeel uit van een bezwerend 
ritueel. Een reis die de toeschouwer 
verwonderd en gelouterd achterlaat.” 

Peter en Jo verheugen zich erop hun 
voorstelling in Kerkrade te kunnen 
spelen. “We zijn al sinds 2006 vaste 
gast van Cultura Nova, beschouwen 
ons intussen als partner van het 
festival. Het is mooi om te zien dat 
Cultura Nova breed programmeert, 
altijd veel aandacht heeft voor jong 
talent en dat het evenement stevig is 
ingebed in de stad. We genieten ook 
van de openheid en de gretigheid van 
het publiek, dat bereid is in elke voor-
stelling mee te gaan. Optreden bij 
Cultura Nova is altijd dankbaar.”

6362
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Het publiek is 
onderdeel van 
een bezwerend 
ritueel

foto: Kathleen Michiels
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De tentoonstelling In Search of Shara-
wadgi laat de ideeën en dromen zien van 
Piet Oudolf en LOLA Landscape Archi-
tects. Piet en LOLA zijn Nederlands’ 
bekendste en meest vooruitstrevende tuin-
ontwerpers.

De tentoonstelling neemt je mee op reis 
en toont de transformatie van publieke 
tuinen en landschappen over de wereld. 
Van de High Line in New York, de 
tuinen van Hauser & Wirth in 
Somerset, de Star Maze in Tytsjerk naar 
de Leisure Lane in Parkstad. Je maakt 
ook kennis met het ultieme visioen van 
Piet Oudolf en LOLA voor de toekomst: 
een wereldbos tegen de opwarming van 
de aarde. Een droom die kan beginnen 
in ieders tuin, klein of groot.

Een breed perspectief
De tentoonstelling toont ook werken 
van de kunstenaars Joseph Beuys, Kie 
Ellens, Anne Geene, Giuseppe Licari, 
Geert Mul, Darcy Neven, Vijai Patchi-
neelam & Adrijana Gvozdenovic en 
Sanne Vaassen. Zij bieden met nieuw 
en bestaand werk een bijzonder per-
spectief op zowel de praktijk van het 
landschapsontwerp als op grotere 
vraagstukken zoals klimaatopwarming 
en de werking van de natuur op onze 
gezondheid.

Piet Oudolf& LOLA  
Landscape Archi-
tects / In Search of 
Sharawadgi

DI T/M ZO / 11.00 UUR - 17.00 UUR, T/M 17 OKT 2021

SCHUNCK MUSEUM

VOLWASSENEN € 9,00 / JONGEREN TOT 18 JAAR 

EN MUSEUMJAARKAART-HOUDERS GRATIS

TICKETVERKOOP VIA SCHUNCK.NL

TENTOONSTELLING

Drie fototentoonstellingen 
De Vrolijkheid is een kleurrijk netwerk 
van professionele kunstenaars, musici, 
dansers en theatermakers, dat creatieve 
activiteiten organiseert in asielzoekers-
centra (azc’s) door het land. In het azc 
Heerlen verzorgen ze wekelijks work-
shops en projecten met kinderen, jon-
geren en ouders. Een aantal onderdelen 
zijn te zien tijdens Cultura Nova.
Op het festivalplein
‘Fashion with Kelly’, een modeproject 
van Kelly Palmen met jongeren (12-18 
jaar), waarbij elke deelnemer twee bij-
passende witte kledingstukken 
bewerkte met zwarte stiften. 

In de etalages van In2yourplace
‘Droompersonages’ - Jonge bewoners 
van het azc Heerlen (15-25 jaar) werk-
ten samen met fotograaf Sofi Knijff aan 
een serie theatrale en surrealistische 
portretten. Gekleed in kostuums van 
Sanne Puijk creëren ze een artistiek 
alter-ego.
‘GELUKSZOEKER(tjes)’ - Piepjonge 
azc-bewoners presenteren een serie 
bonte portretten van hun toekomstige 
zelf, waarbij abstracte dromen en con-
crete beroepen elkaar afwisselen.

Project i.h.k.v. Stadmaakweek

In SCHUNCK is tijdens Cultura Nova  
de tentoonstelling Moederdier te zien. 
In deze tentoonstelling staat de vrou-
welijke vorm in de kunst centraal, 
bezien vanuit het perspectief van twee 
beeldend kunstenaars - Aad de Haas en 
Trees Ruijs.

Moederdier is de titel van een serie 
monotypes van Ruijs uit de jaren 80. 
Deze werken gaan over vrouwelijke 
lichamelijkheid. Werken van Aad de 
Haas, in wiens oeuvre de vrouwelijke 
vorm veelvuldig voorkomt, vormen een 
contrapunt voor de beeldtaal van Ruijs. 

Bij De Haas verschijnt de vrouw ener-
zijds als heilige, serene figuur en ander-
zijds als object van schoonheid en 
seksueel verlangen. Je zou kunnen 
zeggen dat De Haas in zijn werk over 
het algemeen een sterk mannelijke kijk 
op het vrouwelijk lichaam verbeeldt. De 
werken van Ruijs tonen eveneens een 
fascinatie voor de vrouwelijke vorm, 
maar dan vanuit een vrouwelijk per-
spectief. Ze gaan deels over haar eigen 
lichaam en levenservaringen en verwij-
zen naar een sterke interesse in licha-
melijke vrijheid, seksualiteit en 
zwangerschap.

MoederdierDI T/M ZO VAN 11.00 UUR - 17.00 UUR, TE 

BEZOEKEN T/M 24 OKT 2021

SCHUNCK, AAD DE HAAS-ZAAL (0, RICHTING 

MUZIEKSCHOOL)

GRATIS

Stichting 
De Vrolijkheid 

ZA 27 AUG T/M ZO 5 SEP

FESTIVALPLEIN, BURG. VAN GRUNSVENPLEIN / 

GEDURENDE OPENINGSTIJDEN

IN2YOURPLACE, OUDE VEEMARKTSTRAAT  8 + 10, 

HEERLEN / 24/7  /  OPENING: MA 30 AUG / OUDE 

VEEMARKTSTRAAT 8 + 10  /  GRATIS 
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Voor het eerst staat het Bonnefanten 
met een pop-up museum op Cultura 
Nova. In een speciaal tentoonstel-
lingspaviljoen is de indrukwekkende 
video-installatie BLKNWS van 
Kahlil Joseph te zien. BLKNWS 
(black news) bestaat uit twee naast 
elkaar geplaatste flatscreens, gemon-
teerd op een achtergrond in de vorm 
van een fotobehang. De schermen 
tonen afwisselend (social) mediafrag-
menten, muziekvideo’s, archiefmate-
riaal, nieuw geschoten beelden en 
nieuwsberichten die de kunstenaar 
zelf produceert. Zo realiseert Kahlil 
Joseph een ‘nieuwsuitzending’ waarin 
de grenzen tussen kunst, journalis-
tiek, ondernemerschap en culturele 
kritiek vervagen; een kritische analyse 
van de wijze waarop raciale kwesties 
en storytelling botsen met informatie-
systemen.

In afwijking van wat de mainstream 
nieuwszenders doorgaans presenteren, 
toont BLKNWS – dat veel lof oogstte 
op de Biënnale van Venetië in 2019 - 
vrijwel alleen actuele en historische 
beelden over de zwarte cultuur. Het 
werk toont een ontroerende, grappige 
en ambitieuze visie op hoe het media-
landschap eruit zou zien als het niet zo 
wit en bevooroordeeld zou zijn, maar 
creatiever en vooral representatiever.

Iedere editie van BLKNWS heeft een 
permanente online verbinding met de 
studio van de kunstenaar, die het 
mogelijk maakt om in real time nieuwe 
content te ontvangen. Hierdoor ont-
staat een eindeloos groeiende ‘nieuws-
uitzending’, die uniek is voor iedere 
locatie waar het werk wordt getoond.

De Amerikaanse kunstenaar en film-
maker Kahlil Joseph is vooral bekend 
om zijn baanbrekende videoclips voor 
muzikanten als Kendrick Lamar, 
Flying Lotus en Beyoncé. Sinds 2015 
maakt hij ook naam met zijn groot-
schalige video-installaties op het snij-
vlak van film, beeldende kunst, mode 
en muziek.

www.bonnefanten.nl

Bonnefanten 
Pop-up Museum - 
Kahlil Joseph / 
BLKNWS

VR 27 AUG / 19.00 - 22.00 UUR

MA 30, DI 31 AUG, WO 1 T/M VR 3 SEPT / 

14.00 - 22.00 UUR

ZA 28 AUG, ZO 29 AUG, ZA 4 SEPT EN ZO 5 SEPT / 

12.00 - 22.00 UUR  

FESTIVALPLEIN 

GRATIS

POP-UP MUSEUM

beeldende kunst_ beeldende kunst_ beeldende 
foto: Bonnefanten, M

aastricht 2020



Veertien leegstaande winkelpanden in 
het centrum van Heerlen zijn tijdens 
Cultura Nova het decor voor Night 
Shift. Een project met 14 presentaties 
op het snijvlak van theater en beel-
dende kunst van kunstenaarscollectief 
Ratsmodee. 

Night Shift is een project met een 
dag-en-nacht ritme, waardoor er 
verschillende perspectieven op de 
werken ontstaan: het gebruik van licht 
en duisternis is een verbindende factor 
tussen de veertien presentaties. Iedere 
locatie is anders; soms zijn er restanten 
te vinden van een interieur, soms van 
een gestaakte verbouwing en soms is 
het een kale witte ruimte. Al deze 
factoren zijn van invloed op het werk 
dat ontstaat en de ervaring daarvan.

Night Shift bevindt zich op het snij-
vlak van theater en beeldende kunst. 
Theater toont geen werkelijke feiten 
maar fictieve feiten. Het doel van zo’n 
(re)constructie is - vaak - het tonen 
van andere schakeringen. Op een 
vergelijkbare en poëtische wijze gaat 
Ratsmodee te werk: Night Shift laat 
zich lezen als een tegenhanger van de 
alledaagse realiteit in het stadscen-
trum van Heerlen.

Gesprekken en tours
Night Shift wil in gesprek gaan met 
het publiek en op basis van reflectie de 
individuele werken en het project als 
geheel duiden. Dit zal onvermoede 
associaties en nieuwe betekenissen 
genereren. Deze gesprekken vinden 
plaats tijdens regelmatige tours. Voor 
verdere informatie over de werken 
kunt u via Greylight Project ś RADIO 
LIMA een audiotour  beluisteren. De 
link vindt u hiernaast en de QR codes 
op de route.

Night Shift / 
Collectief 
Ratsmodee

De deelnemende kunstenaars
Rune Peitersen & Mikica Andrejic
Peter Bouwmans
Wouter Huis
Gerard Koek
Gert-Jan Prins
Iris Bouwmeester & Dyane Donk
Josephine Kaeppellin
Griet Menschaert
Laurent Malherbe
Sabine de Graaf
Karin Arink & Renée Kool
Priscila Fernandes
Tekenkingz
Tekstbijdrage Harry van Boxtel

Night Shift is een coproductie i.s.m. collectief 
Ratsmodee, Greylight Projects en Cultura Nova.

Met dank aan: Boek en Offerman, stichting 
Weller Wonen, VOC Vastgoed Ontwikkelings-
Centrum, Jongen Projectontwikkeling, Ruij-
ters woningmakelaars, Vaessen Juweliers, 
´PAND, Ewout Schins, Levanto/In2Your-
Place, Mohammed Yaasiin en Rignald 
Winkellaar, Walther Vastgoed, Gemeente 
Heerlen, Cultura Nova, Prins Bernhard 
Cultuurfonds, Stichting Stokroos, 
#TOKTOK en alle deelnemende kunstenaars.

https://radiolima.greylightprojects.org/night-
shift/

VR 27 AUG T/M ZO 5 SEPT

12.00-24.00 UUR

CENTRUM HEERLEN

GRATIS

PRESENTATIES IN WINKELETALAGES / OP HET SNIJVLAK TUSSEN THEATER EN 
BEELDENDE KUNST

6968

Soms ontdek je het allermooiste recht 
voor je neus, rustig wachtend tussen 
alledaagse dingen. Op zoek naar die 
prettige verrassing nodigt Stichting 
Street Art ook tijdens deze editie van 
Cultura Nova weer Street Art kunste-
naars uit om in Heerlen te komen 
creëren. Waar het de afgelopen edities 
met ‘Beyond the Wall I & II’ ging over 
het opzoeken van verbreding en het 
ontdekken van andere, minder 
bekende soorten Street Art, is het nu 
tijd terug te keren naar de basis: 
murals. Lars Ickenroth programmeert 
daarom namens Stichting Street Art 
een aantal topartiesten die u tijdens 
Cultura Nova aan de slag kunt zien op 
diverse locaties in de stad.

XXL Gallery
In augustus worden de twee laatste 
XXL-murals i.s.m. wooncorperatie 
Weller gerealiseerd aan de Peter 
Schunckstraat, Heerlerbaan. Met de 
kunstenaars Maya Hayuk en Iman 
Raad komen weer twee grote namen 
naar Heerlen. Zij zullen de door street 
art specialist en auteur Rafael Schacter 
samengestelde XXL-Gallery afronden 
met twee enorme schilderingen. 

Ze voegen zich daarmee bij hun voor-
gangers: Isaac Tin Wei-Lin, Hyuro, 

Morgan Blair, Aryz, Eltono & 
Madelon Vriezendorp. Op zondag 29 
augustus viert de wijk met een feeste-
lijke bijeenkomst de enorme prestatie 
die de afgelopen jaren door de kunste-
naars is neergezet.  

Aurora
Het Spaanse kunstenaarscollectief 
BoaMistura heeft de afgelopen weken 
aan de Auroraflat gewerkt om het door 
de bewoners gekozen ontwerp samen 
met bewoners te realiseren. Samen 
met onze partner bij dit project Wonen 
Limburg, is de verwachting dat dit 
project aan het eind van oktober afge-
rond is. Houd de genoemde kanalen in 
de gaten om de voortgang te zien en te 
weten wanneer u zelf ook deel kunt 
nemen aan het project tijdens een van 
de DoeHetZelf-dagen.

Hiding in Plain 
Sight / XXL 
Gallery / Aurora-
BoaMistura 

Weten waar en wanneer een kunstenaar 
precies aan de slag is?

Kijk op:
www.instagram.com/stichtingstreetart 
www.facebook.com/streetartfoundation 
www.stichtingstreetart.com 
www.instagram.com/stichtingstreetart 
www.facebook.com/streetartfoundation 

VR 27 AUG T/M ZO 5 SEP / DOORLOPEND 

APPARTEMENTENCOMPLEX AURORA, HEERLEN - 

XXL GALLERY PETER SCHUNCKSTRAAT, HEERLER-

BAAN - DIVERSE PROJECTEN BINNENSTAD 

HEERLEN

GRATIS

STICHTING STREET ART, HEERLEN PRESENTEERT / PREMIÈRE
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UNFRAMED brengt een ode aan de 
pioniers

Tijdens de derde editie van het Graf-
fiti en Street Art Festival 
UNFRAMED zijn dit jaar niemand 
minder dan de legendarische Ameri-
kaanse fotografen Martha Cooper 
(1940) en Henry Chalfant (1940) te 
gast. Cooper heeft de reputatie een 
van de beste graffiti- en straatkunstfo-
tografen ter wereld te zijn. Chalfant 
maakte furore met zijn foto’s van 
metro art in New York en andere 
aspecten van de urban culture.

Het ‘Main Event’ van UNFRAMED 
in de industriële Pliegerloods omvat 
een omvangrijke expositie met vele 
unieke werken. Op 28 en 29 augustus 
is er een ‘Graffiti Jam’, waarbij tien-
tallen beroemde graffiti artists uit 
Amerika, Italië, Australië, Frankrijk, 
Duitsland, Engeland, Noorwegen en 
meer live aan het werk te zien zijn. Ook 
zijn er meet en greets, lezingen, dance 
en break battles, muziek en fotografie. 
Daarnaast is er aandacht voor educatie 
en participatie met masterclasses, 
workshops, lezingen en documentaire 
films.

UNFRAMED is hét urban evene-
ment, dat straatartiesten, kunstverko-
pers, fotografen en 
stadskunstliefhebbers van alle leef-
tijden en nationaliteiten samenbrengt 
in Heerlen.

Urban Art Expo + 
Jam / 
UNFRAMED

VR 27 AUG / 20.00 - 23.00 UUR

ZA 28 AUG T/M ZO 5 SEPT / 11.00 - 17.00 UUR

PLIEGERHAL, VOSKUILENWEG 61, HEERLEN 

€ 15,-

TICKETS: UN-FRAMED.NL/

URBAN ART EXPO

7170

De Woonkamers van Heerlerheide, 
fotoproject van Bram Tackenberg
In het najaar trekt de Heerlense foto-
graaf Bram Tackenberg Heerlerheide 
in. Daar realiseert hij in samenwerking 
met Weller Wonen en festival Cultura 
Nova een Woonkamerportret-project 
met wijkbewoners. Met zijn camera 
legt hij een inclusieve dwarsdoorsnede 
vast van huishoudens uit de wijk. Door 
de stijl van portretteren ontstaat er een 
trots beeld van de inwoners van Heer-
lerheide. De bewoners van de wijk 
stellen zichzelf en hun huis open: trots 
en kwetsbaar.
Ongeveer dertig portretten worden 

levensgroot getoond in de openbare 
ruimte van Heerlerheide. Aanvullend 
worden er 2 of 3 verschillende ‘wijk-
kranten’ gedrukt, met daarin pagina-
groot de portretten en bijbehorende 
interviews. Iedere voordeur in Heer-
lerheide ontvangt één van de versies in 
de brievenbus. Voor de andere 
krant(en) moet je aanbellen en uitwis-
selen met buren of andere (on)
bekenden. Het project werkt als kata-
lysator om elkaar te ontmoeten en 
beter te leren kennen en versterkt de 
sociale cohesie in buurten. 
Tijdens Cultura Nova vindt de aftrap 
plaats van het project. Met een voor-
proef-expositie in de Stadstuin, een 
workshop, een presentatie tijdens de 
Stadmaakweek en een Artist Talk 
i.s.m. Cultura Nova wordt bekendheid 
voor het project gegenereerd. Vanaf 
dan gaat Bram de wijk in om te foto-
graferen. Inwoners van de wijk Heer-
lerheide kunnen zich gratis aanmelden 
via info@bramtackenberg.nl

De Woonkamers van Heerlerheide is een 
coproductie i.s.m. Weller Wonen, Stad-
maakweek 2021 en Cultura Nova. 
Met dank aan: Weller Wonen, 
Gemeente Heerlen, Stadmaakweek, 
Cultura Nova.

Project i.h.k.v. De Stadmaakweek

Bram Tackenberg
/ De woonkamers 
van Heerlerheide

VR 27 AUG T/M ZO 5 SEP

24/7

STADSTUIN HEERLEN CENTRAM

GRATIS

FOTOPROJECT
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Een experimenteel project dat vormen van 
ontregeling in de openbare ruimte onder-
zoekt. 
Pand onderzoekt met Plein op welke 
manier de werkwijze van de kunste-
naars de publieke ruimte kan beïn-
vloeden. Hiervoor plaatst PAND 
tijdelijk twee objecten van jonge 
makers - Max Dekker en Johnny 
Welcome - in het centrum van 
Heerlen. 

Speels
Max Dekker (1998) is student Fine 
Art & Design en stagiair bij Atelier 
van Lieshout. Hij prikkelt onze 
verbeelding door een hut bovenaan 
een lantaarnpaal te bouwen, waarbij 
de indruk wordt gewekt dat er ‘iets’ 
woont. Op zoek naar een speelsere 
omgeving creëert deze designer 
semi-functionele objecten die op het 
eerste gezicht om te lachen zijn, maar 
veel meer bieden dan dat. 

Visuele prikkel
Johnny Welcome (1994), recentelijk 
afgestudeerd aan de Maastricht 
Academy of Fine Arts & Design, 
houdt er van om zijn publiek visueel te 
prikkelen. Met objecten die de waarde 
van functionaliteit en gebruik aan de 
kaak stellen, zoals Ashtray, dwaalt hij 
door het grijze gebied tussen kunst en 
design. In combinatie met ironie en 
humor overdenkt hij tevens de snel-
heid en onrust van onze westerse 
cultuur.

Project i.h.k.v. De Stadmaakweek

‘PAND /‘PLEIN VR 27 AUG T/M ZO 5 SEP

24/7

MAX DEKKER: HONIGMANNSTRAAT 59

JOHNNY WELCOME: STADSTUIN HEERLEN CENTRUM

GRATIS

EEN EXPERIMENTEEL KUNSTPROJECT

7372

Tijdens de kunsttour BLUE MOON - 
LOOP NAAR DE MAAN staat het 
‘podium’ voor jonge talentvolle 
kunstenaars centraal. Met een 
knipoog naar de roerige periode die 
achter ons ligt, maar vooral met een 
blik op de toekomst voor deze jonge 
talenten. Na een periode van binnen 
zitten gaan we KUNST kijken, over 
KUNST praten, KUNST kopen en 
KUNSTENAARS ontmoeten. 

De tour voert je langs vijf bijzondere 
panden aan het Maanplein in het 
Maankwartier. In dit kunstwerk an 
sich exposeren kunstenaars uit Neder-
lands en Belgisch Limburg hun 
werken. Dagelijks is er ook een aantal 
kunstenaars in een open atelier aan 
het werk. Om de sfeer compleet te 
maken wordt de kunsttour in de week-
enden omlijst door live muziek met 
medewerking van SCHUNCK 
Muziek & Dans. Er komen kleinscha-
lige rondleidingen, waarin bezoekers, 
mogelijke kopers en investeerders 
persoonlijk kennis kunnen maken met 
de kunstenaars. En op woensdag-
middag is er een kunstactiviteit voor 
kinderen.

Met de aandacht die de Stichting 
Promotie Limburgse Kunstenaars 

heeft voor met name jong talent in de 
beeldende kunst, is er automatisch 
aandacht voor jonge/nieuwe kunst-
vormen in alle mogelijke disciplines. 
Samen geven de  kunstenaars een tref-
fend beeld van de uitzonderlijke kwali-
teit die onze regio op het gebied van de 
beeldende kunsten in huis heeft.

BLUE MOON / 
LOOP NAAR DE 
MAAN

BLUE MOON - LOOP NAAR DE 
MAAN is een initiatief van Stichting 
Promotie Limburgse Kunstenaars i.s.m 
Weller, SCHUNCK Muziek en Dans en 
Cultura Nova. De tour wordt mede mogelijk 
gemaakt dankzij investeerders uit het bedrijfs-
leven, de Provincie Limburg, de gemeente 
Heerlen en Cultura Nova.

Deelnemende kunstenaars 
Amber Lalieu, Anke Huntjens 
Bas van den Hout, Ella De Burca
Ellis Driessen, Eva Vermeiren 
Fien Cox 
Gladys Zeevaarders & Sophie Johns 
Kaspar Dejong, Kim Gromoll 
Linda Lenssen, Megan Heilig 
Niels Vae, Paulius Sliaupa 
Quinny Schreurs, Reinier Vrancken 
Ruben Castr, Sara Bachour 
Sarah Joy Zwart, Vera Gulikers 
William Lutgen, Emile Hermans 
Jorden Boule, Christy Westhovens 
Che-Yu Hse

ZA 28 AUG T/M ZO 5 SEP

DAGELIJKS VAN 14.00 TOT 19.00 UUR

KINDERMIDDAG: ZA 28 AUG EN WO 1 SEP 

VANAF 14.00 UUR

MUZIEK: SCHUNCK MUZIEK

ZA 28 AUG EN ZA 4 SEP / 16.00-19.00 UUR / GRATIS

EEN KUNSTTOUR OP HET MAANPLEIN
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Theatermaker 
Lieke Benders 
slaat met 
kinderen een 
gat in geluid en 
wandelt met 
andermans ogen 
door de stad.

INTERVIEW LIEKE BENDERS (HOGE FRONTEN)  / TEKST: ANNETTE EMBRECHTS
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foto’s: Jonathan Vos
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wandelaars Heerlen laten ervaren 
vanuit een ander perspectief, door de 
ogen van een mystery guest. Toeschou-
wers lopen heen en terug met een 
koptelefoon op dezelfde route, maar 
‘lenen’ daarbij telkens de ogen van een 
ander en ontdekken zo hopelijk andere 
dingen, door met volle aandacht bij 
nieuwe aspecten stil te staan.
Want zoals altijd is ieder nieuw project 
van Hoge Fronten in de kern een 
zintuigelijke ontdekkingstocht. Of het 
nu op locatie is zoals tijdens Cultura 
Nova of komend seizoen ook weer in 
het theater, zoals tijdens de vrolijke 
beeldende familievoorstelling Heb je 
mijn zusje gezien? (vanaf 2,5 jaar) naar 
het gelijknamige bekroonde prenten-
boek van Joke van Leeuwen (Gouden 
Penseel, 2007). Slow art als levens-
motto, ook in tijden van corona; want 
wie de tijd neemt, ziet altijd nieuw 
perspectief.

Op pad met… Hoge Fronten/Lieke 
Benders, stadswandeling vanuit verschil-
lende perspectieven, 28 en 29 augustus, 
Stadstuin Heerlen Centrum 

Stilestormbaan (7 tot 10 jaar, kids only) 
door Hoge Fronten en de Vlaamse weten-
schapper Yannick Sluyts, 30 augustus 
t/m 3 september, Basisschool Tarcisius, 
Aarweg 26

Blank Space van Hoge Fronten i.s.m. 
Noa Gorrisen en Rachel Zomerplaag, 4 
en 5 september, Stadstuin Heerlen 
Centrum (doorlopend, gratis)

Ze bruist van de nieuwe ideeën en 
heeft weer een vat aan verhalen. De 
coronapandemie mag dan nog steeds 
voor veel vragen en onzekerheid 
zorgen, theatermaker Lieke Benders 
(40) laat zich er niet door uit het veld 
slaan. De afgelopen maanden heeft ze 
de lenigheid in haar denken heront-
dekt. En misschien is het niet toevallig 
dat deze creatieve expert op het gebied 
van verstilling – Benders onderzocht 
dit thema vier jaar lang vanuit talloze 
perspectieven – goed wist om te gaan 
met een jaar waarin zo veel tot stil-
stand kwam. Dus presenteert Cultura 
Nova weer drie projecten van deze 
Limburgse maker, die met haar Hoge 
Fronten vaste gast is op het festival: 
een stiltestormbaan voor kinderen, 
een originele stadswandeling en een 
kleine prikkelende installatie. Voor 
iedereen die eens anders wil kijken en 
luisteren. 

Wie haar een expert noemt op het 
gebied van verstilling, krijgt een gulle 
lach terug: “Ja, dat is inmiddels zeker 
het motief waarvan mensen mij 
herkennen.” Vier jaar lang, van 2017 
tot aan 2021 vormden de thema’s stilte 
en stilstand een onuitputtelijke bron 
van ideeën voor haar als theatermaker. 
Van expositie tot podcast, van instal-
latie tot poëzie en van happening tot 
wandeling. Zelfs de modewereld weet 
haar unieke vorm van slow art te 
vinden: in november gaat Lieke 
Benders, tijdens de internationale 
modemanifestatie Fashionclash in 

Maastricht, met modeontwerper 
Antoine Peters op zoek naar verstilling 
in mode. Maar eerst is haar gezelschap 
Hoge Fronten, zoals vanouds, nog te 
zien en te horen tijdens festival 
Cultura Nova.
Kinderen ontdekken het geluid van de 
stilte tijdens de Stiltestormbaan (7+). 
Zelf leidt Benders toeschouwers rond 
door Heerlen, maar dan met ‘geleende 
ogen’ van bijvoorbeeld een blinde 
vrouw, een activistische kunstenares 
en een energiek iemand van de reini-
gingsdienst. En studenten Visuele 
communicatie en Communicatie & 
media design van het Maastricht Insti-
tute of Arts (Hogeschool Zuyd) 
presenteren hun kleine, korte instal-
latie Blank Space, waarin ze met 
Benders het thema ‘tussenruimte’ 
hebben onderzocht. Net als stilte heeft 
de tussenruimte haar volle aandacht. 
Benders houdt nu eenmaal van 
braakliggende terreinen en non-des-
cripte ‘randland-plekken’, waarvan de 
bestemming niet meteen duidelijk is. 
Zoals altijd plant Benders dan tijdelijk 
al haar interesses op zo’n plek. Ze 
begint met luisteren, observeren en 
doorvragen, altijd de interesses van de 
ander volgend. Ze brengt mensen met 
elkaar in gesprek, bijvoorbeeld rond 
een met aandacht geschonken kopje 
koffie of een prikkelende vragenlijst 
met originele stellingen. Tijdens de 
tien minuten durende en gratis 
toegankelijke installatie Blank Space 
worden bijvoorbeeld iemands gedach-
tenpatronen zichtbaar gemaakt achter 

begrippen als spijt en melancholie. 
Hoe? Dat is te zien in de Stadstuin 
Heerlen Centrum .

Sponzen, stilte en geluid
Voor wie onder de elf is maar boven de 
zeven, legt Benders samen met de 
Vlaamse wetenschapper Yannick 
Sluyts een Stiltestormbaan aan. 
Kinderen (zonder ouders!) kunnen 
hier ervaren hoe spannend het kan zijn 
om eens heel stil te bewegen. En 
hoeveel geluid een stille ruimte maakt. 
Sluyts is als onderzoeker gespeciali-
seerd in de architectuur van geluid en 
weet alles van akoestiek. Benders: 
“Van hem weet ik dat een ruimte van 
zichzelf al een volume van 40 decibel 
produceert. Als we praten doen we dat 
meestal met 60 decibel en schreeuwen 
gaat al naar de honderd. We willen 
kinderen op een speelse manier 
hiervan bewust maken.” Zo krijgen de 
jonge deelnemers sponzen onder hun 
schoenen gebonden, om een geluid-
dempend effect te ervaren tijdens het 
beklimmen van de stormbaan in de 
Heerlense Basisschool Sint Tarcisius. 
Onder leiding van actrice Sofieke de 
Kater gaan de kinderen de uitdaging 
aan zo min mogelijk lawaai te maken. 
Let op: de stormbaan is verboden 
terrein voor ouders. 

Zintuigelijke ontdekkingstocht
Vanuit de Stadstuin in Heerlen 
Centrum vertrekt eind augustus tijdens 
Cultura Nova ook een stadswandeling 
onder leiding van Benders zelf. Ze wil 

Stilte horen en Heerlen zien
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Niet vergeten, 2016

STIL.de expositie, 2017

STIL.de beeldentuin, 2018

Museum of stillness, 2019

foto: Luc Lodder
foto: Luc Lodder

foto: Bjorn Frins
foto: Bjorn Frins



In het kader van de expositie van  
Piet Oudolf en LOLA Landscape 
Architects ‘In search of Sharawadgi’, 
organiseren SCHUNCK en Cultura 
Nova een tweetal natuur- en kunst-
wandelingen. Overwegend over onver-
harde veldwegen. 

Elke wandeling eindigt met een bezoek 
aan een belangrijke locatie voor de 
Limburgse kunst. De wandelingen zijn 
in groepsverband en onder leiding van 
wandeljournalist Wiel Beijer. Aan het 
eind van beide wandelingen rijdt er een 
bus terug naar Heerlen.

Zo 29 augustus
van Heerlen naar Wahlwiller
De wandeling van ongeveer 12 kilome-
ter is geschikt voor redelijk geoefende 
wandelaars. In de H.Cunibertuskerk in 
Wahlwiller krijgen de wandelaars tekst 
en uitleg bij de kruisweg en de medita-
tieve wandschilderingen van Aad de 
Haas. 
11.30 uur: vertrek vanuit SCHUNCK. 
Rond 15.00 uur: aankomst in  
Wahlwiller. Tot 16.00 uur: rondleiding 
in de H.Cunibertuskerk in Wahlwiller
16.15 uur: met de bus terug naar 
Heerlen.

Wo 1 september 
van Wahlwiller naar Lemiers
Na een wandeling van ongeveer 12 
kilometer in het heuvelland eindigen 
we in de St. Catharinakapel van 
Lemiers. In de kapel zal tekst en uitleg 
gegeven worden bij het werk van Hans 
Truijen.
11.30 uur: vertrek vanuit de  
H. Cunibertuskerk van Wahlwiller
Rond 15.00 uur: aankomst in Lemiers.
Tot 16.00 uur: rondleiding 16.15 de bus 
terug naar Heerlen. Vanuit Lemiers 
gaat een Arriva-bus terug naar Wahl-
willer.

Natuur- en kunst-
wandelingen / 
wandeljournalist Wiel Beijer

ZO 29 AUG / 11.30 UUR: VERTREK VANUIT 

SCHUNCK, BONGERD 18 HEERLEN

WO 1 SEPT / 11.30 UUR: VERTREK VANUIT DE 

H. CUNIBERTUSKERK VAN WAHLWILLER

BEIDE WANDELINGEN DUREN TOT CA. 16.15 UUR

€ 7,50 / TICKETVERKOOP VIA SCHUNCK.NL
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Tijdens de lockdown van 2020 is 
PANDA hard op zoek gegaan naar De 
Natuur. Theatermaker Nina Willems 
en dichter Merlijn Huntjens hebben 
overal gezocht: tussen de bomen en 
bankjes, langs prullenbakken en klap-
rozen, langs velden en parkeer-
plaatsen. Maar helaas, zij hebben De 
Natuur niet kunnen vinden. Althans, 
nog niet…
 
PANDA organiseert in samenwerking 
met Koen Verbruggen en Guus 
Prevoo ‘WANDELEN met PANDA’. 

Niet alleen om samen met de festival-
bezoeker van de theatrale buitenlucht 
te genieten, maar ook om op zoek te 
gaan naar De Natuur. PANDA doet 
namelijk onderzoek voor haar nieuwe 
voorstelling en vraagt zich af: wie of 
wat is De Natuur eigenlijk? Hoe kijken 
we naar De Natuur? En wat zien we 
dan? Hoe denken we na over grote 
dingen zoals klimaatverandering, 
milieu of ecologie? Dus: trek goede 
schoenen aan en neem een veldfles of 
twee mee.
Project i.h.k.v. De Stadmaakweek

Een wandeling met verschillende 
perspectieven.

Heen en terug. Dezelfde route. Maar 
toch anders. Loop door Heerlen en 
ontdek de stad door andere ogen. 
Onder leiding van theatermaker Lieke 
Benders en twee gasten maak je een 
stadswandeling. Op de heenweg ontdek 
je het perspectief van de één en op de 
terugweg het perspectief van gast twee. 
Je loopt dezelfde weg maar focust op 
andere dingen. Door je blik op de stad te 
verleggen, ontdek je dingen die je zelf 

nog niet eerder waren opgevallen.De 
gasten kijken op uiteenlopende wijze 
naar Heerlen. Denk bijvoorbeeld aan het 
perspectief van: een kind, een blinde, 
een architect, een filosoof, iemand die 
nog nooit in het Heerlen is geweest of 
iemand van de reinigingsdienst. 

Hoe kijken zij naar deze stad?

Concept en gastvrouw Lieke Benders
Sounddesign Jolle Roelofs
Regie-assistent Saskia de Haas
Project i.h.k.v. De Stadmaakweek

Op pad met…
Hoge Fronten

ZATERDAG 28 AUGUSTUS, 19.00 UUR

ZONDAG 29 AUGUSTUS, 18.30 EN 20.00 UUR

VERTREK: STADSTUIN HEERLEN CENTRUM

DUUR: 2 X 30 MINUTEN PER GAST

AFSTAND: +/- 3 KM

€ 10,- INCL. KOFFIE-TO-GO

EEN WANDELING MET VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN

Wandelen met 
PANDA 

ZA 4 EN ZO 5 SEPT / 13.00 - 17.00 UUR

VERTREK VANAF STADSTUIN HEERLEN CENTRUM

€ 10,00
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ZA 28 EN ZO 29 AUG / 11.00, 13.15, 15.30 EN 19.00 UUR

MA 31 AUG EN WO 1 SEP / 11.00. 13.15 EN 15.30 UUR

VR 3 EN ZO 5 SEP / 11.00 EN 13.15 UUR

BINNENSTAD HEERLEN /VERTREK VANUIT STADS-

TUIN HEERLEN CENTRUM  / € 10,00

VERSTILD / (h)ear 
i.s.m. Historisch Goud

GELUIDSWANDELING / PREMIÈREVANAF 12 JAAR

VERSTILD is een reactie op de 
verstilling en gedeeltelijke ontkoppeling 
van de gewone dingen in ons leven 
tijdens de turbulente en onzekere coro-
natijd. Tijdens de geluidservaring 
VERSTILD voert klankkunstenaar 
Mike Kramer je langs tien niet voor de 

hand liggende locaties in en rond het 
centrum van Heerlen. De route duurt 
90 minuten, waarbij je al lopend via een 
headset geluiden en verhalen beluistert. 
Zogenaamde field recordings, bijvoor-
beeld de geluiden in een resonante 
tunnel of riool, krijgen gezelschap van 
gesproken woord en meer artistieke 
vocalen. Laat je onderdompelen in een 
fantastische luisterervaring!

Project i.h.k.v. De Stadmaakweek
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Symposium over ‘degrowth’ en de stad
(krimp).

Het symposium ‘Degrowth Daily Live’ 
staat in het teken van de onlangs ver-
schenen ‘Degrowth Daily’, een thema-
krant over de vraag in hoeverre het 
concept ‘degrowth’ bruikbaar is voor 
stedelijke ontwikkeling, met name in 
ontgroeiende steden. Het ‘degrowth’ 
gedachtengoed betwist het dominante 
groeidenken, door het bereiken van een 
betere kwaliteit van leven en milieu te 
koppelen aan een vermindering van 
productie en consumptie.
Aan de hand van uiteenlopende voor-
beelden belicht het symposium hoe 
stadsontwikkeling kan plaatsvinden als 

groei niet langer het ultieme doel is. De 
inleiding ‘Hoe duurzaam is Degrowth?’  
wordt verzorgd door hoogleraar Sustai-
nability Assessment Joop de Kraker. 
Stadsonderzoeker Maurice Hermans 
verkent ‘degrowth’ als positief perspec-
tief voor de ontwikkeling van steden 
zonder groei. Hoofdgast is Frank Eck-
hardt, professor sociale stedelijke ont-
wikkeling aan de Weimar Universiteit 
(DU). Aan de hand van zijn publicatie 
Postwachstumsstadt gaat hij in op de 
vraag hoe steden zich duurzaam en 
sociaal kunnen ontwikkelen, zonder te 
streven naar (meer) groei.
Iedere bezoeker ontvangt een gratis 
Degrowth Daily.
Project i.h.k.v. De Stadmaakweek

DEGROWTHDAILY
K R A N T  O V E R  O N T G R O E I - E N - D E - S T A D

R E D A C T I E :  M A U R I C E  H E R M A N S  ,  C H R I S T I A N  S C H O L L  &  J O O P  D E  K R A K E R

KRIMP EN 
DEGROWTH: 
EEN GOEDE 
MATCH? BINNEN

STAD 10

MET BIJDRAGEN VAN: ANDREA CROÉ, SCHUNCK, MAJA ROČAK, INGE HOOIJEN, 
MARCO BONTJE, FEDERICO SAVINI, JEROEN DUIJSINGS, XAVIER MAURER,HX 
HOOGCRUTS, MICHIEL RITZEN, RE-ST, NICOLE MAURER, MARC MAURER, FRANK 
ECKARDT, ANTON BROKOW-LOGA, MARIJN VAN DE WEIJER, PHILIPPE BREELS, 
HOMO LUDENS, LIZZIE VELDKAMP, LAURA NIESSEN, NANCY BOCKEN, MARC 
DIJK, STEFANO BLEZER, THERESIE THOLEN, NELLO NUL, CRELI REMMELT, 
MIRIAM MEISSNER, RAGMAGIC, JOP VERMEESCH, STADSTUIN HEERLEN, 
JOS REINDERS, RALPH VAN DER STRATEN, CEES-JAN PEN, JOOP DE KRAKER, 
CHRISTIAN SCHOLL & MAURICE HERMANS

BINNENSTAD 4  /  BUITENSTAD 12  /  STADSNATUUR 18  /  GEB OUWDE STAD 24
BELEEFDE STAD 33  /  STADS CULTUUR 41  /  POL IT IEKE  STAD 47

HOROSCOOP 
HEERLEN STADS

CULTUUR 42

NO IS MORE
GEBOUWDE STAD 24

TAKE BACK 
CONTROL POLITIEKE

STAD 47

JIDDERINNE
VEULT ZIECH 
HEI HEEM BELEEFDE

STAD 33

LEVEN VAN GENOEG
POLITIEKE STAD 40

DE KRIMPENDE 
STAD MOET WEL EEN 
‘STAD’ BLIJVEN STADS

NATUUR 18

Internationaal beeldend theaterfestival 
Cultura Nova wil zich verhouden tot 
ontwikkelingen in Heerlen en Parkstad. 
Theatermakers, kunstenaars en gezel-
schappen wordt gevraagd een verbin-
ding te maken met thema’s die op dit 
moment spelen in de regio, zoals transi-
tie, krimp en identiteit. Hans Mom-
maas gaat hierover in gesprek met 
theatermakers en kunstenaars van 
editie 2021.
Gespreksleider Hans Mommaas is 
directeur van het Planbureau voor de 
Leefomgeving en professor Regional 

Sustainability Governance bij de Til-
burg University; hij is tevens lid van de 
Raad van Toezicht van de stichting 
Cultura Nova. 

Gasten: Bence Vági (Recirquel), 
Jo Roets (Laika), Inez Derksen (Het 
Laagland), Nina Willems (Collectief 
PANDA) en Bram Tackenberg (De 
Woonkamers van Heerlerheide).

Gespreksleider: Hans Mommaas
Met dank aan: SCHUNCK

Artist TalkZO 29 AUG / 12.00-13.30 UUR

AUDITORIUM SCHUNCK

GRATIS

DEGROWTH 
DAILY LIVE #1

DI 31 AUG

14.45-17.00 UUR

‘LOODS’ STADSTUIN HEERLEN CENTRUM

GRATIS

Als opening van de Limburg Pride 
2021 is er op zaterdag 4 september een 
Pride Walk in de binnenstad van Heer-
len. Personen van verschillende seksu-
ele oriëntaties en gender oriëntaties, 
waaronder homoseksueel, transgender 
en non-binair, lopen door het centrum 
van Heerlen om zichtbaarheid te geven 
aan de LHBTI+ gemeenschap. Deel-
name is alleen mogelijk middels een 
aanmelding en bevestiging van de 
organisatie, COC Limburg, in verband 
met de huidige coronamaatregelen.

 Tijdens de Pride Walk wordt een 
nieuw regenboogpad feestelijk geo-
pend, in aanwezigheid van de voorzitter 
van COC Limburg Jaison Senne Blok 
en wethouder Charles Claessens van de 
Gemeente Heerlen.
 Ter afsluiting is er rond 14.00 uur een 
wervelende Pop-up show.

Mede mogelijk gemaakt door Stichting 
Party Events Parkstad.

Schrijver Joos Philippens en Michel 
Huisman praten in de Royal-bioscoop 
over hun zeer intensieve samenwerking 
van de afgelopen twee jaar. Deze leidde 
tot het boek ‘Maankwartier. Het 
wonder van Heerlen’. Over de succes-
sen en teleurstellingen die Huisman in 
de aanloop naar en tijdens de bouw van 
Maankwartier beleefde. En nog altijd 
beleeft.
Een middeleeuws ogende vesting. Een 
bezienswaardigheid. Deze gloednieuwe 
centrumwijk weerspiegelt ook het verle-
den van de stad, met elementen van 
kloosters en de mijnen. De bijzondere 

vorm van het gebied is bedacht door de 
kunstenaar Michel Huisman. Hij ziet 
het Maankwartier als een statement 
tegen de ‘gevoelloze’ hedendaagse 
architectuur en deponeerde zijn iconi-
sche attractie officieel als kunstwerk.
 Het Maankwartier moet de eerder 
door drugs verscheurde stad helen. Wat 
vast staat: durf en standvastigheid 
hebben tot iets uitzonderlijks geleid. 

(Duur circa 45 min. Aansluitend signeer-
sessie op het Maanplein bij een pop-up boe-
kenstand van Boekhandel Van der Velden 
Van Dam)

Maankwartier. 
Het wonder van 
Heerlen

ZO 29 AUG 

11.00 UUR 

ROYAL THEATER HEERLEN

11.45 UUR SIGNEERSESSIE OP MAANPLEIN

GRATIS, RESERVEREN VIA FILMHUIS DE SPIEGEL

COC Limburg / 
Pride Walk Heerlen

ZA 4 SEPT / 13.00 - 14:00 UUR 

START OP HET BURG. VAN GRUNSVENPLEIN

CENTRUM HEERLEN / GRATIS

AANMELDEN VIA: P.REINDERS@COCLIMBURG.NL 

VERPLICHT!

BOEKPRESENTATIE
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Dat is het thema van de Stadmaak-
week die van vrijdag 27 augustus t/m 
zondag 5 september voor de tweede 
keer plaatsvindt in Heerlen tijdens 
Cultura Nova.
 
De stadstuin is het kloppend hart van 
de Stadmaakweek. Hier komen bewo-
ners, bezoekers, stadmakers, bedrij-
ven, kunstenaars, maatschappelijke 
organisaties en overheden samen. Hoe 
zorgen we samen voor het verhogen 
van de kwaliteit van wonen, werken en 
leven in Heerlen en de regio 
Zuid-Limburg? En van wie is de stad 
eigenlijk? Op deze vragen – en vele 
andere - proberen we tijdens die week 
antwoorden te vinden.
 
Ruimte voor ideeën
Van stadswandelingen langs bijzon-
dere plekken in Heerlen, concerten in 
de stadstuin in Schinkel-Zuid tot hac-
kathons over duurzaamheid en work-
hops over burgerkracht. Je leert de 
stad beter kennen, doet inspiratie op 
en denkt samen na over de toekomst 
van de stad en de regio. Tijdens de 
Stadsmaakweek en de activiteiten is 
iedereen gelijk, waardoor het makke-
lijk wordt om elkaar te (leren) kennen 
en te begrijpen. Alleen zo is er ruimte 
voor nieuwe inzichten en ideeën, en 
vormen van samenwerkingen. Met als 

doel vormgeven aan onze toekomst, 
met aandacht voor het verleden.
 
Meer weten?
Kijk voor het volledige programma en 
de locaties van alle bijeenkomsten op
www.cultura-nova.nl/voorstellingen/
van-wie-is-de-stad/

Stadmaakweek /
Van wie is de stad 
en hoe maken we 
hem samen?

VR 27 AUG T/M ZO 5 SEP

O.A. STADSTUIN HEERLEN CENTRUM

In opdracht van Hoge Fronten/Lieke 
Benders gingen studenten van de afde-
lingen visuele communicatie en com-
municatie & media design van het 
Maastricht Institute of Arts (Zuyd 
Hogeschool) aan de slag met het thema 
‘tussenruimte’: een plein of park tussen 
gebouwen, een bepaalde levensfase of 
lockdown. 
Het resultaat is de installatie Blank 
Space, die je meeneemt naar je eigen 

mentale tussenruimte. Een actuele 
‘state of mind’. Je antwoorden op stel-
lingen als ‘Ik krijg niet vaak spijt van 
keuzes’ of ‘Ik verander vaak van 
mening’ worden ‘live’ verwerkt en 
maken je state of mind zichtbaar. Het 
kunstwerk dat ontstaat, mag mee naar 
huis. 

I.s.m. Noa Gorissen en Rachel 
Zomerplaag.

Tussenruimte / 
Blank Space  

4 EN 5 SEPTEMBER, DOORLOPEND TUSSEN 

13.00-17.00 UUR 

STADSTUIN HEERLEN CENTRUM  / GRATIS

DUUR: +- 10 MINUTEN PER PERSOON

Maria Stams en Jos Gielens exposeren 
beelden en schilderijen in Galerie van 
Dam, onderdeel van Boekhandel van 
der Velden van Dam. Maria Stams 
maakt haar beelden grof, direct neerge-
zet. Jos Gielens laat zich in zijn werk 
onder meer inspireren door schilders 

als Rothko en Monet. 
Met hun eigen vertrouwde technieken 
en materialen gaan de twee kunste-
naars met elkaar in dialoog. 

Moeilijk toegankelijk     
voor mensen met een beperking.

galerie van dam / 
duo-expositie 

ZO 30 AUG T/M ZA 2 OKT,

TIJDENS OPENINGSUREN BOEKHANDEL 

KELDER VAN GALERIE VAN DAM, PROMENADE 153, 

HEERLEN / GRATIS  

FOUR FEET NINE
  PREMIÈRE

ZA 28 AUG EN ZA 4 SEPT / 20.00 UUR

VIA: WWW.YOUTUBE.COM/FOURFEETNINETV 

 / GRATIS

Het muziekplatform FOUR FEET 
NINE produceert optredens van 
(nieuwe) muzikanten en presenteert 
hun muziek live en online. Liefst vanaf 
bijzondere locaties. Zo strijkt FOUR 

FEET NINE tijdens Cultura Nova 
neer in het Stadhuis van Heerlen en de 
Zandgroeve Beaujean met resp. Dirt-
bag Jules en LoMalo. 

Dirtbag Jules / Stadhuis Heerlen
Zaterdag 28 augustus, 20:00 uur.
Dirtbag Jules neemt je mee op reis met 
een muzikale mengelmoes van house, 

techno en een vleugje Afro house. 

LoMalo / Zandgroeve Beaujean
Zaterdag 4 september, 20:00 uur.
Combineer jazz met een voorliefde voor 
grooves en een vleugje house en je hebt 
LoMalo.

Een coproductie i.s.m. Cultura Nova.

copro
ductie

Samenwerking
De Stadmaakweek is een initiatief van 
Cultura Nova, het Ministerie van BZK, IBA 
Parkstad, gemeente Heerlen, stadsregio 
Parkstad Limburg en Provincie Limburg. In 
2019 werd de eerste Stadmaakweek georgani-
seerd. Bijna alle activiteiten tijdens de Stad-
maakweek zijn gratis toegankelijk. 

copro
ductie

PROJECTEN I.H.K.V. DE STADMAAKWEEK
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zomer maan fest is een kleinschalig 
tweedaags vegan foodfestival mét 
muziek op het Maanplein in Maan-
kwartier Heerlen. De impact van voed-
sel op gezondheid, milieu, 
dierenwelzijn en wereldvoedselverde-
ling is groot. zomer maan fest brengt 
het thema op een toegankelijke manier 

in een gezellige zomersetting onder de 
aandacht. Regionale ondernemers 
bieden lekker eten aan, de Vinyl L’ex-
press draait fijne plaatjes en er treedt 
talent uit de buurt op. 

Het allereerste vegan foodfestival van 
Limburg.

zomer maan festVR 3 SEPT / 16.00 – 23.00 UUR

ZA 4 SEPT / 15.00 – 23.00 UUR

MAANPLEIN, HEERLEN

GRATIS

Regisseuse Zorba Huisman maakte vijf 
intieme filmportretten van zes indivi-
duen, die verbonden zijn aan In2Your-
Place: een ontmoetingsplek waar 
jongeren met een bijzondere achter-
grond elkaar vinden en ondersteunen. 
Waar ze zorgeloos zichzelf kunnen zijn 
en lief en leed kunnen delen. Waar ze 
aan de hand van praatgroepen, activi-
teiten en een openbare vrije inloop 
elkaar ontmoeten in het hart van Heer-
len. 
In EMERGO (Ik kom boven) delen zij 
hun verhaal, het gemoed waarin ze ver-
keren. Ze uiten zich in woord, zang of 
dans. Stuk voor stuk vertonen de deel-
nemers in korte filmische miniaturen 
de verscholen kracht waarmee ze per-
soonlijke tragedies te boven komen. 

Zorba Huisman (1996), opgegroeid in 
Heerlen, studeerde dit jaar af aan de 
regieopleiding van Toneelacademie 
Maastricht. Ze maakt zowel theater als 
film. In het kader van een talentontwik-
kelingstraject is ze als regisseur verbon-
den aan het artistieke team van 
Toneelgroep Maastricht. Huisman 
heeft twee documentaires op haar 
naam staan. Claiming to be the Origi-
nal (2018) is een persoonlijk portret 
over hoe haar moeder de klassieke 
gitaar noodgedwongen moest ruilen 
voor iets anders. In Brieven aan de 

Hemel (2020) spreekt ze met de zeven 
kinderen van haar opa, kunstschilder 
Aad de Haas. Brieven aan de Hemel is 
genomineerd voor beste korte docu-
mentaire op het Limburg Film Festival 
2021. 

EMERGO /
Zorba Huisman
i.s.m. 
In2yourplace

MA 30 AUG T/M VR 3 SEP

17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 21.50 EN 22.50 UUR

L1TV / WEBSITE L1 EN WEBSITE CULTURA NOVA

GRATIS

FILMPORTRETTEN

De filmportretten die Zorba Huisman maakte 
in samenwerking/coproductie met In2your-
place, L1 en Cultura Nova worden tijdens het 
festival van maandag 30 augustus t/m 
vrijdag 3 september iedere dag uitgezonden op 
televisie via L1, steeds na L1mburg Centraal. 
Ze zullen te zien zijn om 17.50 uur, 18.50 
uur, 19.50 uur, 20.50 uur, 21.50 uur en 
22.50 uur.  Ook zullen de filmportretten te 
bekijken zijn via de website van L1 en de 
website van Cultura Nova.

Concept & Regie Zorba Huisman
Camera Coen Leuven
Geluid Ivo Bemelmans
Montage Zorba Huisman & Coen Leuven
Coaching Katherina Walter
Kleurcorrectie Coen Leuven
Geluidsnabewerking & mixage 
Hens Zimmerman

Een productie van Zorba Huisman in copro-
ductie met In2yourplace, L1, Stadmaakweek 
en Cultura Nova.

Met dank aan L1, In2yourplace, Stadmaak-
week, Cultura Nova.

Project i.h.k.v. De Stadmaakweek.

Kunstbende Limburg is een organisatie 
die zich inzet voor jong, creatief talent 
tussen de 13 en 18 jaar. We organiseren 
open podia, workshops, coachingdagen 
en een heuse wedstrijd waar jongeren 
gratis aan kunnen meedoen. Elke 
zomer toert Kunstbende met een eigen 

podium langs diverse pop- en cultuur-
festivals door heel Limburg. 
Waaronder het Parkfestival, Zomer-
parkfeest Venlo, Bevrijdingsfestival en 
Mama’s Pride. En op Cultura Nova. 

Met dank aan de Twee Gezusters..

Kunstbende 
MA 30 AUG / 13.00 UUR

TUIN SAVELBERGKLOOSTER INGANG PUTGRAAF 

NAAST LUCIUSHOF

GRATIS

In het Thermenmuseum in Heerlen 
zijn de goed bewaarde restanten van 
een Romeins badhuis te zien. Na gron-
dig onderzoek en restauratie blijkt dit 
het oudste stenen gebouw van Neder-
land. Een uniek archeologisch Rijks-
monument. Om dit topstuk 
inspirerend te presenteren, bouwt 
Heerlen het nieuwe Romeins 
Museum. De eerste aanzet om dit 
Romeins verleden te ontstluiten, is het 

drieluik VIAVIA van kunstenaar 
Donald van Schilt. Zijn collages, die 
hij verrijkt met augmented reality 
(AR), kenmerken zich door een rauwe 
‘urban’ uitstraling. 

Zijn eerste doek, dat op zaterdag 28 
augustus wordt onthuld, focust op de 
ontdekking van het Romeinse bad-
huis, de opgravingen en het ontstaan 
van het Thermenmuseum in Heerlen.

Onthulling VIAVIA ZA 28 AUG  / 21.30 UUR

THERMENMUSEUM, CORIOVALLUMSTRAAT 9

HEERLEN

GRATIS

copro
ductie

L1
 TV
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Met je voeten in het zand en een drankje 
onder handbereik lekker een filmpje kijken? 
Dat kan tijdens de dagelijkse openluchtver-
toningen tijdens  Cultura Nova. Op het 
programma staan: 

27 AUG Leto (Kirill Serebrennikov)
Punky biopic over de underground 
muziekscene in Leningrad vlak voor de 
perestrojka, gebaseerd op de beginjaren 
van popicoon Viktor Tsoï en zijn legen-
darische band Kino.

28 AUG Buladó (Eché Janga)
Een magisch-realistisch en liefdevol 
verhaal uit Curaçao over de elfjarige 
Kenza, haar rationele vader Ouira en 
spirituele opa Weljo.

29 AUG Bienvenue chez les ch’tis (Dany Boon) 
Franse komedie, waarin de directeur 
van een postkantoor in Salon-de-
Provence tegen zijn zin wordt overge-
plaatst naar Nord-Pas de Calais, de hel 
voor elke zuiderling. 

30 AUG The Rider (Chloé Zhao)
Een indrukwekkend en kwetsbaar por-
tret van een jonge cowboy in existen- 
tiële crisis.

31 AUG The Fall of the American Empire 
(Denys Arcand)
Als filosoof Pierre-Paul opeens veel 
geld heeft, belandt hij in een onwaar-
schijnlijk avontuur, waarbij hij al zijn 
verstand en creativiteit nodig heeft om 
zijn achtervolgers te verslaan. 

1 SEP Minding the Gap (Bing Liu)
Bing, Zack en Keire ontvluchten hun 
beroerde thuissituaties en worden 
vrienden voor het leven op het lokale 
skatepark. Als ze opgroeien, ontdekken 
ze ook de mindere kanten van het 
leven.

2 SEP Les Vacances de Monsieur Hulot 
(Jacques Tati) 
Monsieur Hulot stapelt in een Franse 
badplaats ramp op ramp en slaagt erin 
zijn vakantie met een sensationele 
catastrofe af te sluiten. 

3 SEP Compostella (Freddy Mouchard)
Drie jaar lang volgde de regisseur een 
aantal pelgrims op de vier hoofdroutes 
naar Compostella door Frankrijk, om 
te eindigen op de Camino Francès in 
Spanje.

4 SEP Parasite (Joon-ho Bong)
Het arme gezin van Ki-taek infiltreert 
bij de rijke familie Park. Dat leidt tot tal 
van onverwachte, absurde en duistere 
situaties. 

Openluchtcinema 
Filmhuis 
De Spiegel

ZA 27 AUG T/M ZA 4 SEP

21.30 UUR

FESTIVALPLEIN, BURG. VAN GRUNSVENPLEIN

GRATIS

Festijeux komt terug naar Cultura 
Nova. Dit Franse gezelschap heeft een 
voorliefde voor houten spellen. Denk- 
en doespellen, spellen die je uiterste 
concentratie vragen en spellen waarbij 
strategie en handigheid goed van pas 
komen. 

Maak je eigen toverstaf
Voor deze speciale editie van Cultura 
Nova brengt Festijeux naast de spellen 

ook een bijzondere workshop mee. Heb 
jij ook altijd al eens willen toveren? Dat 
komt goed uit! Tijdens deze workshop 
maak je jouw eigen magische toverstaf. 
Je ontwerpt, schuurt en boort om de 
staf te versieren. Daarna mag hij geluk-
kig mee naar huis en kan het toveren 
beginnen!

Festivalplein

Festijeux (FR)

VR 27 AUG T/M ZO 5 SEP

VANAF 12.00 UUR

FESTIVALPLEIN, BURG VAN GRUNSVENPLEIN

GRATIS

ZA 28 AUG T/M ZO 5 SEPT

12.00, 14.00, 15.00, 16.00 EN 17.00 UUR

OP ZA, ZO EN WO TEVENS OM 11.00 UUR

FESTIVALPLEIN

GRATIS (RESERVEREN IS NOODZAKELIJK)

Men kan weer als vanouds genieten van 
het festivalplein met activiteiten voor jong 
en oud. Met zandstrandje, Festijeux spel-
len, fonteinbar, spiegeltent, een muziekpi-
ramide, Spaans circustheater en het 
Bonnenfanten Pop-Up Museum.

COVID 19 regels
Uiteraard wordt alles zo ingericht dat 
we voldoen aan de geldende regels ten 
aanzien van COVID 19. Wij zullen u 
bijvoorbeeld op het festivalplein vragen 
om te gaan zitten bij de concerten in de 
spiegeltent en te gaan zitten op het 
terras. Volg de aanwijzingen van onze 
medewerkers en houdt rekening met de 
1,5 meter afstandsregel. Op deze 
manier kunnen we toch Cultura Nova 
laten plaatsvinden en zoveel mogelijk 
genieten van het festivalplein.

Toegankelijkheid
Cultura Nova wil graag een toeganke-
lijk en inclusief festival zijn; iedereen is 
welkom. Bijna alle voorstellingen zijn 
goed toegankelijk, op enkele voorstel-
lingen na. Bij die voorstellingen staat 
dat vermeld in het magazine van het 
festival en op de website van Cultura 
Nova. Bij vragen kunt u bellen met de 
kassa van Parkstad Limburg Theaters 
045 – 5716607.

C
om

postella
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VRIJDAG 27 AUGUSTUS    
    

Hiding in Plain Sight - XXL Gallery - Aurora / BoaMistura / 
Stichting Street Art 2021 / Diverse plekken Heerlen / 4/7

Foto Expo Fashion / Stichting de Vrolijkheid Festivalplein, 
Burgemeester van Grunsvenplein Heerlen / 24/7

Woonkamerproject Heerlerheide /  
Bram Tackenberg / Stadstuin Heerlen Centrum  / Heerlen 
/ 24/7

PLEIN PAND / Honigmannstraat 59 + Stadstuin Heerlen 
Centrum / 24/7

In search of Sharawadgi / Piet Oudolf 
 en LOLA Landscape Architects SCHUNCK Museum 

Heerlen / 11.00-17.00
Moederdier / Aad de Haas en Trees Ruijs / SCHUNCK 

Heerlen / 11.00-17.00
Cinema Royal (10+) - voorpremiere / Het Laagland / Royal 

Theater, Heerlen / 14.30 (besloten)
Café COVAR - #familyroots / Compagnie COVAR / 

Corneliushuis Heerlerheide / 19.00-19.30
Papa’s Liederen / Toneelgroep Maastricht / SCHUNCK 

Auditorium / Heerlen / 19.00-19.50
Pop-Up Museum BLKNWS / Bonnefanten Museum 

Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  
Heerlen / 19.00-22.00

Solus Amor / Recirquel / Theater Heerlen, RABOzaal / 
Heerlen / 19.30-20.45 

BALSAM / Laika & Zefiro Torna / Theater Kerkrade / 
 19.30-20.45 
Cinema Royal (10+) - premiere  / Het Laagland / Royal 

Theater, Heerlen / 19.30 (besloten) 
Café COVAR - #familyroots / Compagnie COVAR / 

Corneliushuis Heerlerheide / / 20.00-20.30
Urban Art Expo + Jam  / UNFRAMED / Pliegerhal, Heerlen  / 

20.00-23.00
Night Shift / RTSMD / Binnenstad Heerlen  / 12.00-00.00 
Film op het plein / Filmhuis de Spiegel / Festivalplein, 

Burgemeester van Grunsvenplein / Heerlen  / 21.30
Échappée Belle / Group F, DJ Mimetic, Justin de Jager 

CBS-weg, Heerlen / reserveren noodzakelijk!  
21.30-22.10

L1 Live tv-uitzending Opening Cultura Nova / 21.30-22.10
Livemuziek in de Spiegeltent / DANDANA / Festivalplein, 

Burgemeester van Grunsvenplein  / Heerlen / 22.30  
     

ZATERDAG 28 AUGUSTUS 

Hiding in Plain Sight - XXL Gallery - Aurora / BoaMistura / 
Stichting Street Art 2021 / Diverse plekken Heerlen / 24/7

Foto Expo Fashion / Stichting de Vrolijkheid in Heerlen / 
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  / Heerlen / 
24/7

Woonkamerproject Heerlerheide / Bram Tackenberg / 
Stadstuin Heerlen Centrum  / Heerlen  / 24/7

PLEIN-PAND / Honigmannstraat 59 +  / Stadstuin Heerlen 
Centrum  / 24/7

Cultuurcafé radio live vanaf het Festivalplein / L1 / 
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  / Heerlen / 
10.00-13.00 

Geluidswandeling VERSTILD / Mike Kramer / Vertrek: 
Stadstuin Heerlen Centrum / 11.00-12.30

In search of Sharawadgi / Piet Oudolf en LOLA Landscape 
Architects / SCHUNCK Museum / Heerlen / 11.00-17.00

Moederdier / Aad de Haas en Trees Ruijs / SCHUNCK / 
Heerlen  / 11.00-17.00

Houten spellen en een bijzondere workshop (7+) 
Festijeux  / Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein 
Heerlen / 11.00-17:50

Urban Art Expo + Jam / UNFRAMED / Pliegerhal, Heerlen / 
11.00-20.00 

Poppenspel & Carillon / Lydia Zwart  / Festivalplein, 
Burgemeester van Grunsvenplein / Heerlen 12.00

Wortelen in de Zomer (familie) / Rachel Zweije / Festivalplein, 
Burgemeester van Grunsvenplein / Heerlen / 12.00-13.30

Pop-Up Museum BLKNWS / Bonnefanten Museum / 
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  / Heerlen 
12.00-22.00

Night Shift / RTSMD / Binnenstad Heerlen / 12.00-00.00
Geluidswandeling VERSTILD / Mike Kramer / Vertrek: 

Stadstuin Heerlen Centrum / 13.15-14.45
KL’AA (0-5) / Inspira Teatre / Cultuurhuis, Heerlen / 14.00-

14.45
GEWORTELD, een audio-boswandeling / De Kopsalon / Els 

Huver / ertrek: Kerkraderweg 7 Heerlen / Tussen 14.00-
19.00, vertrek iedere 10 min.  

BLUE MOON - LOOP NAAR DE MAAN + middagactiviteit 
kinderen / livemuziek vanaf 17u / Maanplein, Heerlen / 
14.00-19.00

Cinema Royal (10+) / Het Laagland / Royal Theater, Heerlen  / 
14.30-16.15

Café COVAR - #familyroots / Compagnie COVAR / 
Corneliushuis Heerlerheide / 15:00-15:30

Wortelen in de Zomer (familie) / Rachel Zweije / Festivalplein, 
Burgemeester van Grunsvenplein  / Heerlen / 15.00-16.30

Geluidswandeling VERSTILD / Mike Kramer / Vertrek: 
Stadstuin Heerlen Centrum  / 15.30-17.00

Let me embrace you  / Rianne Wilbers (Intro in Situ) / Crypte 
St. Pancratiuskerk, Heerlen / 16.00-16.20

Papa’s Liederen / Toneelgroep Maastricht / SCHUNCK 
Auditorium / Heerlen / 16.00-16.50

KL’AA (0-5) / Inspira Teatre / Cultuurhuis, Heerlen  / 16.00-
16.45 

Let me embrace you / Rianne Wilbers (Intro in Situ) / Crypte 
St. Pancratiuskerk, Heerlen / 16.30-16.50

Electric Grand / Bart van Dongen en Antoon Versteegde / 
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  / Heerlen / 
16.30-17.00

CNtv / Televisie - L1 / 17.00 
Let me embrace you  / Rianne Wilbers (Intro in Situ) / Crypte 

St. Pancratiuskerk, Heerlen / 17.00-17.20
Electric Grand / Bart van Dongen en Antoon Versteegde / 

Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  / Heerlen / 
17.30-18.00

CNtv herhaling  / Televisie - L1 / 18.00
Op pad met...  / Hoge Fronten / Lieke Benders / Vertrek: 

Stadstuin Heerlen Centrum / 19.00
Electric Grand / Bart van Dongen en Antoon Versteegde / 

Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  / Heerlen / 
19.00-19.30

Café COVAR - #familyroots / Compagnie COVAR / 
Corneliushuis Heerlerheide / 19:00-19:30

Papa’s Liederen / Toneelgroep Maastricht / SCHUNCK 
Auditorium / Heerlen / 19.00-19.50

Geluidswandeling VERSTILD / Mike Kramer / Vertrek vanuit 
Stadstuin Heerlen Centrum / Heerlen / 19.00-20.30 

NACHT (wandeling voor 1 persoon) / Collectief PANDA / 
Luciushof, Heerlen / Van 19.00-00.00, vertrek iedere 20 
min

Let me embrace you  / Rianne Wilbers (Intro in Situ) / Crypte 
St. Pancratiuskerk, Heerlen / Heerlen / 19.30-19.50

BALSAM / Laika & Zefiro Torna / Theater Kerkrade / 19.30-
20.45 

Solus Amor / Recirque / Theater Heerlen, RABOzaal / Heerlen  
/ 19.30-20.45 

Cinema Royal (10+) / Het Laagland /Royal Theater, Heerlen  / 
19.30-21.15

Een hemels concert / HAEVN, Frank Steijns  
Pancratiuskerktoren (Carillon) Heerlen / 20.00

FOUR FEET NINE presenteert Dirtbag Jules / FOUR FEET 
NINE / Stadhuis Heerlen (LIVESTREAM) / Heerlen  / 
20.00 

Let me embrace you  / Rianne Wilbers (Intro in Situ) / Crypte 
St. Pancratiuskerk, Heerlen / Heerlen / 20.00-20.20

Let me embrace you  / Rianne Wilbers (Intro in Situ) / Crypte 
St. Pancratiuskerk, Heerlen / Heerlen / 20.30-20.50

Electric Grand / Bart van Dongen en Antoon Versteegde 
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein / 
Heerlenv20.45-21.15

Let me embrace you  / Rianne Wilbers (Intro in Situ) / Crypte 
St. Pancratiuskerk, Heerlen / Heerlen / 21.00-21.20

Livemuziek in de Spiegeltent / Sef /Festivalplein, 
Burgemeester van Grunsvenplein  / Heerlen / 21.15

Onthulling kunstwerk VIAVIA / Thermenmuseum Heerlen / 
21.30   

Film op het plein / Filmhuis de Spiegel / Festivalplein, 
Burgemeester van Grunsvenplein / Heerlen / 21.30 

CNtv herhaling / Televisie - L1 / 22.00   
    

ZONDAG 29 AUGUSTUS

Hiding in Plain Sight - XXL Gallery - Aurora / BoaMistura / 
Stichting Street Art 2021 / Diverse plekken Heerlen  
24/7

Foto Expo Fashion / Stichting de Vrolijkheid in Heerlen / 
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein / Heerlen / 
24/7

Foto project Heerlerheide / Bram Tackenberg / Stadstuin 
Heerlen Centrum / Heerlen / 24/7

PLEIN-PAND / Honigmannstraat 59 + Stadstuin Heerlen 
Centrum  / 24/7 

Boekpresentatie - Maankwartier. Het wonder van Heerlen / 
Joos Philippens  / Royal Theater Heerlen / 11.00-11.40

Dit Dat Dans (4-8 jaar) / Sally Dansgezelschap Maastricht / 
Theater Kerkrade, MFzaal / 11.00-12.00

KL’AA (0-5) / Inspira Teatre / Cultuurhuis Heerlen  / 
 11.00-11.45
Geluidswandeling VERSTILD / Mike Kramer / Vertrek: 

Stadstuin Heerlen Centrum  / 11.00-12.30
In search of Sharawadgi / Piet Oudolf en LOLA Landscape 

Architects / SCHUNCK Museum Heerlen / 11.00-17.00
Moederdier / Aad de Haas en Trees Ruijs / SCHUNCK, 

Bongerd 18 / Heerlen / 11.00-17.00
Houten spellen en een bijzondere workshop (7+) 

Festijeux  / Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein 
Heerlen / 11.00-17.50

Limburgse Horizon / Het Geluid / Bremersweg 11 / Benzenrade 
/ van 11.00-19.00, vertrek ieder half uur

Urban Art Expo + Jam  / UNFRAMED / Pliegerhal, Heerlen / 
11.00-20.00 

Natuur- en kunstwandeling naar Wahlwiller met wandeljour-
nalist Wiel Beijer / vertrek: SCHUNCK / Heerlen / 

 11.30-16.15 
Signeren Maankwartier. Het wonder van Heerlen / Joos Phi-

lippens / MaanpleinHeerlen / 11.45
Artist Talk / SCHUNCKHeerlen / 12.00-13.30 
Wortelen in de Zomer (familie) / Rachel Zweije / Festivalplein, 

Burgemeester van Grunsvenplein  / Heerlen / 12.00-13.30
Pop-Up Museum BLKNWS / Bonnefanten Museum / 

Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  / Heerlen / 
12.00-22.00

Night Shift / RTSMD / Binnenstad Heerlen  
12.00-00.00

Geluidswandeling VERSTILD / Mike Kramer / Vertrek: 
Stadstuin Heerlen Centrum  / Heerlen / 13.15-14.45

KL’AA (0-5) / Inspira Teatre / Cultuurhuis Heerlen  / 
 14.00-14.45 
Dit Dat Dans (4-8 jaar) / Sally Dansgezelschap Maastricht / 

Theater Kerkrade, MFzaal  / 14.00-15.00
BALSAM / Laika & Zefiro Torna / Theater Kerkrade / 
 14.00-15.15 
Solus Amor Recirquel / Theater Heerlen, RABOzaal  

Heerlen / 14.00-15:15
GEWORTELD, een audio-boswandeling / De Kopsalon / Els 

Huver / Vertrek: Kerkraderweg 7 Heerlen / Heerlen / 
Tussen 14.00-19.00, vertrek iedere 10 min. 

BLUE MOON -LOOP NAAR DE MAAN   
Maanplein, Heerlen  / 14.00-19.00 

Cinema Royal (10+) / Het Laagland / Royal Theater Heerlen / 
14.30-16.15 

Hiding in Plain Sight - XXL Gallery - Aurora / BoaMistura / 
Stichting Street Art / Appartementencomplex Aurora, 
Heerlen - XXL Gallery Peter Schunckstraat, Heerlerbaan - 
diverse projecten binnenstad Heerlen / Heerlen / 15.00 

Café COVAR - #familyroots / Compagnie COVAR / 
Corneliushuis Heerlerheide / 15.00-15.30

Frequency Fallback / Reggy van Bakel en Kelly Vanneste / 
Kelder Output - Oude Veemarktstraat, Heerlen / 15.00-
15.30

HUSH (6+) / Zonzo Compagnie  / Theater Heerlen, 
LIMBURGzaal / 15.00-15.50

Wortelen in de Zomer (familie) / Rachel Zweije  / Festivalplein, 
Burgemeester van Grunsvenplein  / Heerlen / 15.00-16.30

Geluidswandeling VERSTILD / Mike Kramer  / Vertrek: 
Stadstuin Heerlen Centrum  / 15.30-17.00

Papa’s Liederen / Toneelgroep Maastricht / SCHUNCK 
Auditorium / Heerlen / 16.00-16.50

Electric Grand / Bart van Dongen en Antoon Versteegde / 
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  / Heerlen / 
16.30-17.00 

CNtv / Televisie - L1 / 17.00 
Electric Grand / Bart van Dongen en Antoon Versteegde / 

Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  / Heerlen / 
17.30-18.00

CNtv herhaling / Televisie - L1 / 18.00
Op pad met...  / Hoge Fronten/Lieke Benders / Vertrek: 

Stadstuin Heerlen Centrum  / 18.30
Tango & Carillon / Simone van der Weerden, Anke Steenbeke, 

Frank Steijns / Pancratiuskerktoren (Carillon) / Heerlen  / 
19.00 

Café COVAR - #familyroots / Compagnie COVAR / 
Corneliushuis Heerlerheide / 19.00-19.30

Electric Grand / Bart van Dongen en Antoon Versteegde / 
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  / Heerlen / 
19.00-19.30 

Papa’s Liederen / Toneelgroep Maastricht / SCHUNCK 
Auditorium / Heerlen / 19.00-19.50

HUSH (6+) / Zonzo Compagnie  / Theater Heerlen, 
LIMBURGzaal / 19.00-19.50

Geluidswandeling VERSTILD  / Mike Kramer / Vertrek: 
Stadstuin Heerlen Centrum / 19.00-20.30

NACHT (wandeling voor 1 persoon) / Collectief PANDA / 
Luciushof, Heerlen / Van 19.00-00.00, vertrek iedere 20 
min.

Solus Amor / Recirquel / Theater Heerlen, RABOzaal / 
 19.30-20.45 
BALSAM / Laika & Zefiro Torna / Theater Kerkrade / 
 19.30-20.45 
Cinema Royal (10+) / Het Laagland  / Royal Theater, Heerlen  / 

19.30-21.15 
Op pad met...  / Hoge Fronten/Lieke Benders   / Vertrek: 

Stadstuin Heerlen Centrum / 20.00
Frequency Fallback / Reggy van Bakel en Kelly Vanneste / 

Kelder Output - Oude Veemarkstraat, Heerlen / 20.00-
20.30 

Electric Grand / Bart van Dongen en Antoon Versteegde / 
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein / Heerlen / 
20.45-21.15 

Livemuziek in de Spiegeltent / Sophie Straat / Festivalplein, 
Burgemeester van 

CNtv herhaling / Televisie - L1 / 22.00 
Film op het plein / Filmhuis de Spiegel / Festivalplein, 

Burgemeester van Grunsvenplein/ 21.30   
 

MAANDAG 30 AUGUSTUS    
  

Hiding in Plain Sight - XXL Gallery - Aurora / BoaMistura 
Stichting Street Art 2021 / Diverse plekken Heerlen / 24/7 

Foto Expo Fashion / Stichting de Vrolijkheid in Heerlen / 
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  / Heerlen / 
24/7

Foto project Heerlerheide / Bram Tackenberg  / Stadstuin 
Heerlen Centrum / Heerlen / 24/7

PLEIN-PAND / Honigmannstraat 59 + Stadstuin Heerlen 
Centrum / 24/7

EMERGO  / Zorba Huisman i.s.m. In2yourplace / Televisie via 
L1, website L1  + website Cultura Nova / 17.50, 18.50, 
19.50,  20.50, 21.50 en 22.50 uur

Urban Art Expo + Jam / UNFRAMED  / Pliegerhal, Heerlen  / 
11.00-17.00

Limburgse Horizon / Het Geluid   / Bremersweg 11 
Benzenrade / Van 11.00-19.00, vertrek ieder half uur 

Houten spellen en een bijzondere workshop (7+) 
Festijeux  / Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein 
Heerlen / 12.00-17:50

Night Shift / RTSMD / Binnenstad Heerlen  
12.00-00.00

Stiltestormbaan (7-10 j.) / Hoge Fronten / BS. St. Tarcicius, 
Heerlen / 13.00-14.00 

De Kunstbende  / Kunstbende / Tuin Savelbergklooster ingang 
naast Lusciushof, Heerlen / 13.00-17.00

GEWORTELD, een audio-boswandeling   / De Kopsalon / Els 
Huver / Vertrek: Kerkraderweg 7 Heerlen  / Heerlen 
Tussen 14.00-19.00, vertrek iedere 10 min.

BLUE MOON - LOOP NAAR DE MAAN   
Maanplein, Heerlen / 14.00-19.00 

Pop-Up Museum BLKNWS / Bonnefanten Museum / 
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenp

Frequency Fallback  / Reggy van Bakel en Kelly Vanneste  / 
Kelder Output - Oude Veemarkstraat, Heerlen / 15.00-
15.30

Stiltestormbaan (7-10 j.) / Hoge Fronten / BS. St. Tarcicius, 
Heerlen / 16.00-17.00

Opening exposititie Stichting De Vrolijkheid / Oude 
Veemarktstraat 8+10 / 16.00  

Electric Grand / Bart van Dongen en Antoon Versteegde / 
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  / Heerlen / 
16.30-17.00 

CNtv / L1 / Televisie - L1 / 17.00 
Electric Grand / Bart van Dongen en Antoon Versteegde / 

Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  / Heerlen / 
17.30-18.00 

CNtv herhaling / L1 / Televisie - L1 / 18.00 
Papa’s Liederen / Toneelgroep Maastricht / SCHUNCK 

Auditorium / Heerlen / 19.00-19.50
NACHT (wandeling voor 1 persoon) / Collectief PANDA  / 

Luciushof, Heerlen  / Van 19.00-00.00, vertrek iedere 20 
min.

Ambient festival IN A ROOM (16+) / (h)ear i.s.m. Intro in Situ / 
Theater Heerlen, LIMBURGzaal / Heerlen / 19.00-00.30

Electric Grand / Bart van Dongen en Antoon Versteegde / 
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein / Heerlen / 
19.30-20.00 

Feast of Lúnasa / Frank Steijns / Pancratiuskerktoren 
(Carillon) / Heerlen  / 20.00 

Livemuziek in de Spiegeltent / BRUUT! & Anton Goudsmit / 
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  
Heerlen / 20.00

Frequency Fallback  / Reggy van Bakel en Kelly Vanneste  / 
Kelder Output - Oude Veemarkstraat, Heerlen / 20.00-
20.30

Papa’s Liederen / Toneelgroep Maastricht / SCHUNCK 
Auditorium / Heerlen / 21.00-21.50

WIT WATER / Els Boonen etc. / St. Elisabethkapel, Parc 
Imstenrade, Heerlen / Heerlen / 21.15-22.30

Film op het plein / Filmhuis de Spiegel / Festivalplein, 
Burgemeester van Grunsvenplein Heerlen  / 21.30

Electric Grand / Bart van Dongen en Antoon Versteegde / 
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  / Heerlen / 
21.30-22.00 

CNtv herhaling / L1 - televisie / 22.00

DINSDAG 31 AUGUSTUS    

Hiding in Plain Sight - XXL Gallery - Aurora / BoaMistura / 
Stichting Street Art 2021 / Diverse plekken Heerlen / 24/7

Foto Expo Fashion / Stichting de Vrolijkheid in Heerlen / 
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  / Heerlen 
24/7

De woonkamers van Heerlerheide  / Bram Tackenberg / 
Stadstuin Heerlen CentrumHeerlen / 24/7

PLEIN-PAND / Honigmannstraat 59 + Stadstuin Heerlen 
Centrum  / 24/7 

EMERGO  / Zorba Huisman i.s.m. In2yourplace  / Televisie via 
L1, website L1  + website Cultura Nova  / 17.50, 
18.50, 19.50,  20.50, 21.50 en 22.50 uur

Geluidswandeling VERSTILD / Mike Kramer  / Vertrek: 
Stadstuin Heerlen Centrum / 11.00-12.30

Urban Art Expo + Jam / UNFRAMED  / Pliegerhal, Heerlen / 
11.00-17.00 

Moederdier / Aad de Haas en Trees Ruijs  / SCHUNCK / 
Heerlen   / 11.00-17.00

In search of Sharawadgi / Piet Oudolf en LOLA Landscape 
Architects / SCHUNCK Museum / Heerlen / 11.00-17.00

Limburgse Horizon / Het Geluid  / Bremersweg 11 
Benzenrade / Van 11.00-19.00, vertrek ieder half uur

Houten spellen en een bijzondere workshop (7+) 
Festijeux  / Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  
Heerlen / 12.00-17:50

Night Shift / RTSMD / Binnenstad Heerlen / 12.00-00.00
Stiltestormbaan (7-10j.) / Hoge Fronten / BS. St. Tarcicius, 

Heerlen / 13.00-14.00 
Geluidswandeling VERSTILD / Mike Kramer / Vertrek vanuit 

Stadstuin Heerlen Centrum  / Heerlen / 13.15-14.45
GEWORTELD, een audio-boswandeling  / De Kopsalon / Els 

Huver / Vertrek: Kerkraderweg 7 Heerlen / Heerlen / 
Tussen 14.00-19.00, vertrek iedere 10 min. 

BLUE MOON - LOOP NAAR DE MAAN  / Stichting Promotie 
Limburgse Kunstenaars (Parkstad Limburg Prijs) / 
Maanplein, Heerlen  / Heerlen / 14.00-19.00

Pop-Up Museum BLKNWS / Bonnefanten Museum / 
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  / Heerlen / 
14.00-22.00

Cinema Royal (10+) / Het Laagland / Royal Theater, Heerlen  / 
14.30-16.15

DEGROWTH DAILY #1 / Symposium / Joop de Kraker, 
Maurice Hermans, Frank Eckhardt / 14.45-17.00 uur

Geluidswandeling VERSTILD / Mike Kramer / Vertrek vanuit 
Stadstuin Heerlen Centrum  / Heerlen / 15.30-17.00

Stiltestorm-baan (7-10j.) / Hoge Fronten / BS. St. Tarcicius, 
Heerlen / 16.00-17.00

Electric Grand / Bart van Dongen en Antoon Versteegd / 
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  / Heerlen / 
16.30-17.00 

CNtv / L1 / Televisie - L1 / 17.00 
Electric Grand / Bart van Dongen en Antoon Versteegde / 

Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein / Heerlen / 
17.30-18.00 

CNtv herhaling / L1 / Televisie - L1 / 18.00 
Mediterraans  / VerrasSing, Frank Steijns  

Pancratiuskerktoren (Carillon) / Heerlen / 19.00 
Papa’s Liederen / Toneelgroep Maastricht / SCHUNCK 

Auditorium / Heerlen / 19.00-19.50
NACHT (wandeling voor 1 persoon) / Collectief PANDA / 

Luciushof, Andre van Boxtelzaal, Heerlen / Heerlen
Electric Grand / Bart van Dongen en Antoon Versteegde / 

Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein / Heerlen 
 / 19.30-20.00 

Cinema Royal (10+) / Het Laagland / Royal Theater, Heerlen / 
19.30-21.15

Bells and Spells / Aurelia Thierree / RABOzaal Theater 
Heerlen  / Heerlen / 20.00

Dreamers / Mami Izumi / Parkstad Limburg Theater Kerkrade 
/ Kerkrade / 20.00-21.00

Electric Grand / Bart van Dongen en Antoon Versteegde / 
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein / Heerlen / 
21.00-21.30 

Papa’s Liederen / Toneelgroep Maastricht / SCHUNCK 
Auditorium / Heerlen / 21.00-21.50

WIT WATER / Els Boonen etc. / St. Elisabethkapel, Parc 
Imstenrade, Heerlen / Heerlen / 21.15-22.30

Film op het plein / Filmhuis de Spiegel / Festivalplein, 
 Burg. van Grunsvenplein Heerlen / 21.30
Livemuziek in de Spiegeltent / YiN YiN / Spiegeltent, 

Festivalplein, Burg. van Grunsvenplein  / Heerlen / 21.30
CNtv herhaling / L1 / L1 - televisie  / 22.00
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WOENSDAG 1 SEPTEMBER    

Hiding in Plain Sight - XXL Gallery - Aurora / BoaMistura / 
Stichting Street Art 2021 / Diverse plekken Heerlen/ 24/7

Foto Expo Fashion / Stichting de Vrolijkheid in Heerlen / 
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein / Heerlen / 
24/7

De woonkamers van Heerlerheide / Bram Tackenberg / 
Stadstuin Heerlen Centrum / Heerlen / 24/7

PLEIN-PAND / Honigmannstraat 59 + / Stadstuin Heerlen 
Centrum  / 24/7 

EMERGO / Zorba Huisman i.s.m. In2yourplace / Televisie via 
L1, website L1  + website Cultura Nova / 17.50, 18.50, 
19.50,  20.50, 21.50 en 22.50 uur

Workshop Theaterfotografie - Dansen met Licht voor volwas-
senen / Luc Lodder / Vertrek vanaf Parkstad Limburg 
Theater Heerlen / Heerlen / 10.00-12.00

Geluidswandeling VERSTILD / Mike Kramer / Vertrek vanuit 
stadstuin Heerlen Centrum / Heerlen / 11.00-12.30

In search of Sharawadgi / Piet Oudolf en LOLA Landscape 
Architects / SCHUNCK Museum / Heerlen / 11.00-17.00

Moederdier / Aad de Haas en Trees Ruijs / SCHUNCK / 
Heerlen / 11.00-17.00

Urban Art Expo + Jam  / UNFRAMED / Pliegerhal, Heerlen / 
Heerlen  / 11.00-17.00 

Houten spellen en een bijzondere workshop (7+) 
Festijeux  / Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  
Heerlen / 11.00-17:50

Natuur- en kunstwandelingen met wandeljournalist Wiel 
Beijer / SCHUNCK, Wiel Beijer / vertrek vanuit de St. 
Cunibertuskerk van Wahlwiller, St. Catharinakapel, 
Lemiers / Wahlwiller, Lemiers / 11.30-16.15

Wortelen in de Zomer / Rachel Zweije / Festivalplein, 
Burgemeester van Grunsvenplein  / Heerlen / 12.00-13.30

La Grande Invasion, gigantische figuurdieren / Plasticiens 
Volants  / Pancratiusplein, Nieuwe Nor, Romeins Kwartier, 
Royal Theater (Maankwartier), Smart Services Campus, 
Festivalplein (Burg. Van Grunsvenplein) / Heerlen  / 
12.00-19.00

Vayasona / Rutger Mulle / Foyer van Parkstad Limburg 
Theater Heerlen / Heerlen / 12.00-22.00 doorlopend

Night Shift / RTSMD / Binnenstad Heerlen / 12.00-00.00
Stiltestorm-baan (7-10j.) / Hoge Fronten / BS. St. Tarcicius, 

Heerlen / Heerlen / 13.00-14.00
Workshop Theaterfotografie - Dansen met Licht voor volwas-

senen / Luc Lodder / Vertrek: Theater Heerlen / 13.00-
15.00

Geluidswandeling VERSTILD / Mike Kramer / Vertrek: 
Stadstuin Heerlen Centrum / 13.15-14.45

Om de hoek woont een struik / Hendrik Kegels en Sonja van 
Ojen / Cultuurhuis Heerlen / 13.30-14.05

GEWORTELD, een audio-boswandeling / De Kopsalon / Els 
Huver / Vertrek: Kerkraderweg 7 Heerlen / Tussen 14.00-
19.00, vertrek iedere 10 min.

BLUE MOON - LOOP NAAR DE MAAN  + middagactiviteit kin-
deren / Maanplein, Heerlen / 14.00-19.00

Pop-Up Museum BLKNWS / Bonnefanten Museum / 
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  
Heerlen / 14.00-22.00

Cinema Royal (10+) / Het Laagland / Royal Theater, Heerlen  / 
14.30-16.15

Wortelen in de Zomer / Rachel Zweije / Festivalplein, 
Burgemeester van Grunsvenplein  / Heerlen / 15.00-16.30

Geluidswandeling VERSTILD / Mike Kramer / Vertrek: 
Stadstuin Heerlen Centrum / 15.30-17.00

Stiltestormbaan (7-10j.) / Hoge Fronten / BS. St. Tarcicius, 
Heerlen / Heerlen / 16.00-17.00

Om de hoek woont een struik / Hendrik Kegels en Sonja van 
Ojen / Cultuurhuis Heerlen  / 16.00-16.35

CNtv / Televisie - L1 / 17.00
CNtv herhaling / Televisie - L1  / 18.00
Om de hoek woont een struik / Hendrik Kegels en Sonja van 

Ojen / Cultuurhuis Heerlen / 19.00-19.35
Papa’s Liederen / Toneelgroep Maastricht / SCHUNCK 

Auditorium / Heerlen / 19.00-19.50

NACHT (wandeling voor 1 persoon) / Collectief PANDA / 
Luciushof, Heerlen / Heerlen / Van 19.00-00.00, vertrek 
iedere 20 min.

Cinema Royal (10+) / Het Laagland / Royal Theater, Heerlen / 
19.30-21.15

Bells and Spells / Aurelia Thierree / Theater Heerlen, 
RABOzaal / 20.00

Dreamers / Mami Izumi / Theater Kerkrade
Papa’s Liederen / Toneelgroep Maastricht / SCHUNCK 

Auditorium / Heerlen / 21.00-21.50
WIT WATER / Els Boonen etc. / St. Elisabethkapel, Parc 

Imstenrade, Heerlen / 21.15-22.30
Film op het plein / Filmhuis de Spiegel / Festivalplein, 

Burgemeester van Grunsvenplein 
Livemuziek in de Spiegeltent / MAURINO / Festivalplein, 

Burgemeester van Grunsvenplein  / Heerlen / 21.30
CNtv herhaling / Televisie - L1 / 22.00   

DONDERDAG 2 SEPTEMBER

Hiding in Plain Sight - XXL Gallery - Aurora / BoaMistura / 
Stichting Street Art 2021 / Diverse plekken Heerlen / 24/7

Foto Expo Fashion / Stichting de Vrolijkheid in Heerlen 
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  
Heerlen / 24/7

De woonkamers van Heerlerheid / Bram Tackenberg / 
Stadstuin Heerlen Centrum / Heerlen / 24/7

PLEIN-PAND / Honigmannstraat 59 + Stadstuin Heerlen 
Centrum  / 24/7

EMERGO / Zorba Huisman i.s.m. In2yourplace / Televisie via 
L1, website L1  + website Cultura Nova / 17.50, 18.50, 
19.50,  20.50, 21.50 en 22.50 uur

Workshop Theaterfotografie - Dansen met Licht voor kinde-
ren / Luc Lodder / Vertrek vanaf Parkstad Limburg 
Theater Heerlen / Heerlen / 10.00-12.00

In search of Sharawadgi / SCHUNCK - Piet Oudolf en LOLA 
Landscape Architects /  / SCHUNCK MuseumHeerlen / 
11.00-17.00

Moederdier / Aad de Haas en Trees Ruijs / SCHUNCK 
Heerlen / 11.00-17.00

Urban Art Expo + Jam  / UNFRAMED / Pliegerhal, Heerlen  / 
Heerlen / 11.00-17.00

Houten spellen en een bijzondere workshop (7+) 
Festijeux  / Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  
Heerlen / 12.00-17:50

La Grande Invasion, gigantische figuurdieren  / Plasticiens 
Volants  Pancratiusplein, Nieuwe Nor, Romeins Kwartier, 
Royal Theater (Maankwartier), Smart Services Campus, 
Festivalplein (Burg. Van Grunsvenplein) Heerlen / 12.00-
19.00 

Night Shift RTSMD / Binnenstad Heerlen / 12.00-00.00
Stiltestormbaan (7-10j.)  / Hoge Fronten / BS. St. Tarcicius, 

Heerlen / Heerlen / 13.00-14.00
Workshop Theaterfotografie - Dansen met Licht voor kinde-

ren / Luc Lodder / Vertrek: Theater Heerlen / 13.00-15.00
Om de hoek woont een struik / Hendrik Kegels en Sonja van 

Ojen / Cultuurhuis Heerlen / 13.30-14.05
GEWORTELD, een audio-boswandeling / De Kopsalon / Els 

Huver / Vertrek: Kerkraderweg 7 Heerlen / Tussen 14.00-
19.00, vertrek iedere 10 min. 

BLUE MOON - LOOP NAAR DE MAAN  / Maanplein, Heerlen  
/ 14.00-19.00

Pop-Up Museum BLKNWS / Bonnefanten Museum 
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein Heerlen / 
14.00-22.00

Cinema Royal (10+) / Het Laagland / Royal Theater, Heerlen   / 
14.30-16.15

Stiltestorm-baan (7-10j.) / Hoge Fronten / BS. St. Tarcicius, 
Heerlen / Heerlen / 16.00-17.00

Om de hoek woont een struik / Hendrik Kegels en Sonja van 
Ojen / Cultuurhuis Heerlen  / 16.00-16.35

CNtv / Televisie - L1 / 17.00 
CNtv herhaling / Televisie - L1/ 18.00
Om de hoek woont een struik / Hendrik Kegels en Sonja van 

Ojen / Cultuurhuis Heerlen / 19.00-19.35

Papa’s Liederen / Toneelgroep Maastricht / SCHUNCK 
Auditorium / Heerlen / 19.00-19.50

NACHT (wandeling voor 1 persoon) / Collectief PANDA  
Luciushof / Heerlen  / Van 19.00-00.00, vertrek iedere 20 
min.

Cinema Royal (10+) / Het Laagland / Royal Theater, Heerlen / 
Heerlen / 19.30-21.15

Alzheimer  / Jos Frusch c.s. / Theater Kerkrade / 20.00-21.00
All Genius All Idiot / Svalbard Company  / Theater Heerlen, 

LIMBURGzaal / Heerlen / 20.30-21:45
Papa’s Liederen / Toneelgroep Maastricht / SCHUNCK 

Auditorium / Heerlen / 21.00-21.50
WIT WATER / Els Boonen etc. / St. Elisabethkapel, Parc 

Imstenrade, Heerlen / 21.15-22.30
Film op het plein / Filmhuis de Spiegel / Festivalplein, 

Burgemeester van Grunsvenplein / Heerlen  / 21.30
Livemuziek in de Spiegeltent / Flying Horseman / 

Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  
Heerlen  / 21.45

CNtv herhaling / Televisie - L1 / 22.00 
   
VRIJDAG 3 SEPTEMBER 
   
Hiding in Plain Sight - XXL Gallery - Aurora / BoaMistura 

Stichting Street Art 2021 / Diverse plekken Heerlen / 24/7
Foto Expo Fashion / Stichting de Vrolijkheid in Heerlen 

Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  / Heerlen 
 / 24/7

De woonkamers van Heerlerheide / Bram Tackenberg 
Stadstuin Heerlen Centrum / Heerlen / 24/7

PLEIN-PAND / Honigmannstraat 59 + Stadstuin
EMERGO Zorba Huisman i.s.m. In2yourplace / Televisie via 

L1, website L1  + website Cultura Nova / 17.50, 18.50, 
19.50,  20.50, 21.50 en 22.50 uur

HIER KUN JE NIET OMHEEN / Lieke en Anne van der Vegt / 
Kopgebouw Promenade 2 / Heerlen / 11.00-11.40

Geluidswandeling VERSTILD / Mike Kramer / Vertrek: 
Stadstuin Heerlen Centrum  / Heerlen / 11.00-12.30

In search of Sharawadgi / Piet Oudolf en LOLA Landscape 
Architects / SCHUNCK Museum / Heerlen 11.00-17.00

Moederdier / Aad de Haas en Trees Ruijs / SCHUNCK 
Heerlen 11.00-17.00

Urban Art Expo + Jam UNFRAMED  / Pliegerhal, Heerlen  / 
11.00-17.00

Houten spellen en een bijzondere workshop (7+) 
Festijeux  / Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein 
Heerlen / 12.00-17:50

La Grande Invasion, gigantische figuurdieren / Plasticiens 
Volants  Binnenstad Heerlen / Heerlen  / 12.00-19.00

Night Shift RTSMD / Binnenstad Heerlen / 12.00-00.00
Stiltestormbaan (7-10j.) / Hoge Fronten / BS. St. Tarcicius, 

Heerlen Heerlen / 13.00-14.00
Geluidswandeling VERSTILD / Mike Kramer / Vertrek: 

Stadstuin Heerlen Centrum  / 13.15-14.45
GEWORTELD, een audio-boswandeling  / De Kopsalon / Els 

Huver / Vertrek: Kerkraderweg 7 Heerlen  
Tussen 14.00-19.00, vertrek iedere 10 min. 

BLUE MOON - LOOP NAAR DE MAAN  / Maanplein, Heerlen  
/ 14.00-19.00

Pop-Up Museum BLKNWS / Bonnefanten Museum /  
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  
Heerlen 14.00-22.00

Cinema Royal (10+) / Het Laagland / Royal Theater, Heerlen  / 
14.30-16.15

Bye Bye Confetti / La Baldufa  / Festivalplein, Burgemeester 
van Grunsvenplein  Heerlen / 15.00-15.55

HIER KUN JE NIET OMHEEN  / Lieke en Anne van der Vegt 
Kopgebouw Promenade 2 / Heerlen / 15.00-15.40

Stiltestorm-baan (7-10j.)  / Hoge Fronten / BS. St. Tarcicius, 
Heerlen Heerlen / 16.00-17.00

Café COVAR - #familyroots  / Compagnie COVAR  
Stadstuin Heerlen Centrum / 16:00-16:30

zomer maan fest  / Food Festival   / Maanplein, Heerlen  
 / 16.00-23.00

CNtv / Televisie - L1

Café COVAR - #familyroots  / Compagnie COVAR  /  
Stadstuin Heerlen Centrum / 17:00-17:30

CNtv herhaling / Televisie - L1
Bye Bye Confetti / La Baldufa  / Festivalplein, Burgemeester 

van Grunsvenplein  / Heerlen / 19.00-19.55
HIER KUN JE NIET OMHEEN  / Lieke en Anne van der Vegt / 

Kopgebouw Promenade 2 / Heerlen / 19.00-19.40
Papa’s Liederen / Toneelgroep Maastricht / SCHUNCK 

Auditorium / Heerlen / 19.00-19.50
Cinema Royal (10+) / Het Laagland / Royal Theater, Heerlen   / 

19.30-21.15
Nachtruhe  /  Angela de Weijer en Glenn Peeters (Intro in Situ) 

Kapel Kloostercomplex Huize de Berg / Heerlen / 20.00-
20.30

Quand nous etions enfants / Theatre du Centaure 
Theater Heerlen, RABOzaal / Heerlen / 20.00-20.50

All Genius All Idiot / Svalbard Company / Theater Heerlen, 
LIMBURGzaal / Heerlen / 20.30-21.45

Papa’s Liederen / Toneelgroep Maastricht / SCHUNCK 
Auditorium / Heerlen / 21.00-21.50

Film op het plein / Filmhuis de Spiegel / Festivalplein, 
Burgemeester van Grunsvenplein / Heerlen  / 21.30

Livemuziek in de Spiegeltent / Valvetronic Brassband 
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  
Heerlen  / 21.30

Nachtruhe  / Angela de Weijer en Glenn Peeters (Intro in Situ) 
Kapel Kloostercomplex Huize de Berg / Heerlen / 21.30-
22.00

CNtv herhaling / Televisie - L1  / 22.00 

ZATERDAG 4 SEPTEMBER 

Hiding in Plain Sight - XXL Gallery - Aurora / BoaMistura 
Stichting Street Art 2021 / Diverse plekken Heerlen / 24/7

Foto Expo Fashion / Stichting de Vrolijkheid in Heerlen / 
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  
Heerlen  / 24/7

De woonkamers van Heerlerheide / Bram Tackenberg 
Stadstuin Heerlen Centrum / Heerlen / 24/7

PLEIN-PAND / Honigmannstraat 59 + Stadstuin Heerlen 
Centrum  / 24/7

Cultuurcafé radio live vanaf het Festivalplein / L1  
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  
Heerlen  / 10.00-13.00

HIER KUN JE NIET OMHEEN / Lieke en Anne van der Vegt / 
Kopgebouw Promenade 2 / Heerlen / 11.00-11:40

In search of Sharawadgi / Piet Oudolf en LOLA Landscape 
Architects / SCHUNCK Museum / Heerlen / 11.00-17.00

Moederdier / Aad de Haas en Trees Ruijs / SCHUNCK 
Heerlen  / 11.00-17.00

Urban Art Expo + Jam  UNFRAMED / Pliegerhal, Heerlen  
Heerlen  / 11.00-17.00

Houten spellen en een bijzondere workshop (7+) / Festijeux  
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  
Heerlen  / 11.00-17.50

Wortelen in de Zomer/ Rachel Zweije / Festivalplein, 
Burgemeester van Grunsvenplein  / Heerlen / 12.00-13.30

La Grande Invasion, gigantische figuurdieren / Plasticiens 
Volants   / Pancratiusplein, Nieuwe Nor, Romeins 
Kwartier, Royal Theater (Maankwartier), Smart Services 
Campus, Festivalplein (Burg. Van Grunsvenplein) / 
Heerlen  / 12.00-19.00

Pop-Up Museum BLKNWS / Bonnefanten Museum /  
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  
Heerlen  / 12.00-22.00

Night Shift RTSMD / Binnenstad Heerlen / 12.00-00.00
Pride Walk Heerlen  / COC Limburg / Vertrek vanaf 

Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein   
Heerlen  / 13.00

Patientia / Mike Kramer / H. Cunibertuskerk Wahlwiller  
 / 13.00-14.15

Wandelen met PANDA / PANDA Collectief / Vertrek: Stadstuin 
Heerlen Centrum / Heerlen / 13.00-17.00 doorlopend

Tussenruimte / Blank Space  / Hoge Fronten i.s.m. Noa Goris-
sen en Rachel Zomerplaag  / Loods Stadstuin Heerlen 
Centrum / 13.00-17.00 doorlopend

Pop-Up Show  / COC Limburg  / n.t.b. / Heerlen  / 14.00
Exorcism / Rutger Muller / Theater Heerlen, INGzaal 

Heerlen  / 14.00
Café COVAR - #familyroots  / Compagnie COVAR / Stadstuin 

Heerlen Centrum / 14:00-14:30
Night Light (3+) / Teater Refleksion / Theater Heerlen, 

LIMBURGzaal / 14.00-14.40
GEWORTELD, een audio-boswandeling  / De Kopsalon / Els 

Huver / Vertrek: Kerkraderweg 7 Heerlen  / Tussen 14.00-
19.00, vertrek iedere 10 min.

BLUE MOON - LOOP NAAR DE MAAN + live muziek  / vanaf 
17u / Maanplein, Heerlen  / 14.00-19.00

Cinema Royal (10+) / Het Laagland / Royal Theater, Heerlen   / 
14.30-16.15

Bye Bye Confetti / La Baldufa  / Festivalplein, Burgemeester 
van Grunsvenplein / Heerlen / 15.00-15.55

Café COVAR - #familyroots  / Compagnie COVAR  
Stadstuin Heerlen Centrum / 15:00-15:30

HIER KUN JE NIET OMHEEN  / Lieke en Anne van der Vegt 
Kopgebouw Promenade 2 / Heerlen / 15.00-15:40

Wortelen in de Zomer / Rachel Zweije / Festivalplein, 
Burgemeester van Grunsvenplein / Heerlen / 15.00-16.30

zomer maan fest  / Food Festival / Maanplein, Heerlen  
Heerlen  / 15.00-23.00

Patientia / Mike Kramer / H. Cunibertuskerk Wahlwiller / 
15.30-16.45

Night Light (3+) / Teater Refleksion / Theater Heerlen, 
LIMBURGzaal / 16.00-16.40

Papa’s Liederen / Toneelgroep Maastricht / SCHUNCK 
Auditorium / Heerlen / 16.00-16.50

Exorcism / Rutger Muller / Theater Heerlen, INGzaal / 17.00
CNtv / Televisie - L1 / 17.00
Café COVAR - #familyroots  / Compagnie COVAR / Stadstuin 

Heerlen Centrum / 17:00-17:30
CNtv herhaling / Televisie - L1 / 18.00
Bye Bye Confetti / La Baldufa / Festivalplein, Burgemeester 

van Grunsvenplein  Heerlen / 19.00-19.55
HIER KUN JE NIET OMHEEN  / Lieke en Anne van der Vegt / 

Kopgebouw Promenade 2 / Heerlen / 19.00-19:40
Papa’s Liederen / Toneelgroep Maastricht / SCHUNCK 

Auditorium / Heerlen / 19.00-19.50
PLAY (4+ ) / Aracaladanza / Theater Kerkrade  / 19.00-19.55
Cinema Royal (10+) / Het Laagland / Royal Theater, Heerlen   / 

19.30-21.15
FOUR FEET NINE presenteert LoMalo / FOUR FEET NINE / 

Zandgroeve Beaujean (LIVESTREAM) / 20.00
Nachtruhe / Angela de Weijer en Glenn Peeters (Intro in Situ)  / 

Kapel Kloostercomplex Huize de Berg / Heerlen / 20.00-
20.30

Quand nous etions enfants / Theatre du Centaure /  
Theater Heerlen RABOzaal / Heerlen / 20.00-20.50

Livemuziek in de Spiegeltent / Tabanka / Festivalplein, 
Burgemeester van Grunsvenplein  / Heerlen / 21.00

Film op het plein / Filmhuis de Spiegel / Festivalplein, 
Burgemeester van Grunsvenplein / Heerlen  / 21.30

Nachtruhe / Angela de Weijer en Glenn Peeters (Intro in Situ) 
Kapel Kloostercomplex Huize de Berg / Heerlen / 21.30-
22.00

CNtv herhaling / Televisie - L1 / 22.00

ZONDAG 5 SEPTEMBER

Hiding in Plain Sight - XXL Gallery - Aurora / BoaMistura 
Stichting Street Art 2021 / Diverse plekken Heerlen / 24/7

Foto Expo Fashion / Stichting de Vrolijkheid in Heerlen 
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  
Heerlen  / 24/7

De woonkamers van Heerlerheide / Bram Tackenberg 
Stadstuin Heerlen Centrum / 24/7

PLEIN-PAND / Honigmannstraat 59, Stadstuin Heerlen 
Centrum / Heerlen / 24/7

Night Light (3+) / Teater Refleksion / Theater Heerlen, 
LIMBURGzaal  /  Heerlen / 11.00-11.40

Dit Dat Dans (8-11) / Sally Dansgezelschap Maastricht 
Theater Kerkrade, MFzaal / 11.00-12.00

Geluidswandeling VERSTILD / Mike Kramer / Vertrek: 
Stadstuin Heerlen Centrum  / 11.00-12.30

In search of Sharawadgi / Piet Oudolf en LOLA Landscape 
Architects / SCHUNCK Museum / Heerlen / 11.00-17.00

Moederdier / Aad de Haas en Trees Ruijs / SCHUNCK 
Heerlen  / 11.00-17.00

Urban Art Expo + Jam  / UNFRAMED / Pliegerhal, Heerlen   / 
11.00-17.00

Houten spellen en een bijzondere workshop (7+) / Festijeux  
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  
Heerlen  / 11.00-17.50

La Grande Invasion, gigantische figuurdieren  / Plasticiens 
Volants  / Binnenstad Heerlen / 11.00-18.00

Wortelen in de Zomer / Rachel Zweije / Festivalplein, 
Burgemeester van Grunsvenplein  / Heerlen / 12.00-13.30

Pop-Up Museum BLCKNWS / Bonnefanten Museum /  
Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein  
Heerlen 1 / 2.00-22:00

Night Shift / RTSMD / Binnenstad Heerlen / 12.00-00.00
Frankenstein!! / philharmonie zuidnederland / Cultuurhuis, 

Heerlen  / 13.00
Wandelen met PANDA PANDA Collectief / Vertrek: Stadstuin 

Heerlen Centrum / 13.00-17.00 doorlopend
Tussenruimte / Blank Space / Hoge Fronten i.s.m. Noa Goris-

sen en Rachel Zomerplaag  / Loods Stadstuin Heerlen 
Centrum Heerlen / 13.00-17.00 doorlopend

Geluidswandeling VERSTILD / Mike Kramer / Vertrek: 
Stadstuin Heerlen Centrum / 13.15-14.45

Exorcism  / Rutger Muller / Theater Heerlen, INGzaal / 14.00
Café COVAR - #familyroots / Compagnie COVAR  

Stadstuin Heerlen Centrum / 14:00-14:30
Night Light (3+) / Teater Refleksion / Theater Heerlen, 

LIMBURGzaal / 14.00-14.40
Dit Dat Dans (8-11) / Sally Dansgezelschap Maastricht 

Theater Kerkrade, MFzaal / 14.00-15.00
GEWORTELD, een audio-boswandeling / De Kopsalon / Els 

Huver / Vertrek: Kerkraderweg 7 Heerlen / Heerlen 
Tussen 14.00-17.00, vertrek iedere 10 min. 

BLUE MOON - LOOP NAAR DE MAAN  / Maanplein, Heerlen  
/ 14.00-19.00

Cinema Royal (10+) / Het Laagland / Royal Theater, Heerlen   / 
14.30-16.15 

Bye Bye Confetti / La Baldufa  / Festivalplein, Burgemeester 
van Grunsvenplein  Heerlen / 15.00-15.55

Café COVAR - #familyroots  / Compagnie COVAR  
Stadstuin Heerlen Centrum / 15.00-15.30

PLAY (4+) / Aracaladanza / Theater Kerkrade   
15.00-15.55

Wortelen in de Zomer / Rachel Zweije / Festivalplein, 
Burgemeester van Grunsvenplein / Heerlen 15.00-16.30

Frankenstein!! / philharmonie zuidnederland /Cultuurhuis, 
Heerlen  / 15.30

as long as we are playing (8+) / kabinet k / Theater Heerlen, 
LIMBURGzaal / 16.00-17.05

CNtv / Televisie - L1
Exorcism / Rutger Muller / Parkstad Limburg Theater Heerlen 

- INGzaal / 17.00
CNtv herhaling / Televisie - L1
CNtv herhaling / Televisie - L1 / 22.00   

      
    

Het Festivalplein (Burg. Van Grunsvenplein Heerlen) is iedere 
dag vanaf 12.00 uur geopend!
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Word vriend van Cultura Nova!
Hoe mooi zou het zijn dat u kan bij-
dragen aan de start van een carri-
ère van een jonge maker? Met de 
steun van de vrienden biedt Cultura 
Nova kansen aan jong talent om 
zich te ontwikkelen en te creëren. 
Ook geven we jonge makers ruimte 
om mee te werken aan producties. 

Cultura Nova faciliteert jaarlijks 
gemiddeld 20 coproducties, voorna-
melijk met jonge makers, met daar-
bij middelen, knowhow, een 
vruchtbaar environment, artistieke, 
productionele, marketingtechnische 
en financiële begeleiding. Boven-
dien levert Cultura Nova bijna gega-
randeerd geïnteresseerd publiek. 
Jonge makers komen onder andere 
dankzij de steun van de vrienden 
van Cultura Nova als het ware in een 
warm bad terecht. 

Voor een bijdrage van € 35 per jaar 
krijgt u
• 10% korting op alle festivalvoor-

stellingen
• Een gratis vriendenvoorstelling 

met nazit per jaar
• De festivalbrochure automatisch 

toegestuurd

Samen dragen we bij aan de ver-
nieuwing van podiumkunsten en de 
carrière start van jong talent. 
Word nu vriend op 
www.cultura-nova.nl

Steun ons en geef 
jong talent een kans!

De Club van 100 van Cultura Nova 
is een initiatief van enthousiaste 
ondernemers uit Parkstad in 
samenwerking met de organisato-
ren van het festival. Het is een club 
waar mensen uit het bedrijfsleven 
elkaar ontmoeten in een onge-
dwongen festivalsfeer.

Doordat u zich als ondernemer 
verbindt aan de Club van 100, 
draagt u bij aan het doel van het 
festival om het toerisme naar de 
regio te verhogen en de economie 
te versterken. Daarnaast geeft het 
kansen om relaties uit te breiden 
met andere clubleden en om 
‘goodwill’ door maatschappelijke 
en regionale betrokkenheid te 
tonen, omdat u ook hiermee  
talentontwikkeling in de regio 
ondersteunt.

Voor een bijdrage van € 500 per 
jaar ontvangen ondernemers:
• Uitnodiging voor twee personen 

voor de officiële gastenopening 
van Cultura Nova.

• Twee vrijkaarten voor de Club van 
100-avond met voorstelling tij-
dens het festival

• Naamsvermelding op de Club van 
100 pagina in de festivalbrochure, 
op de website en op de Club van 
100-banners

• 25% procent korting op de adver-
tentietarieven van Cultura Nova’s 
programmabrochure

• Unieke arrangementen tijdens het 
festival voor uw eigen bedrijf, die 
je additioneel kunt bestellen

Word nu lid op 
www.cultura-nova.nl/sponsors/
club-van-100/ 

Leden van de Club van 100 
Advocasso
AGS Architects
Berden Grandissimo
Bisschops Consult, 
executive coaching
Boek en Offermans
Bremen Bouwadviseurs B.V.
Buro Marcel van der Heyden
Buro Pinkpop
C-Mill
Daemen Vastgoed
De Roode Loper
Echo Communications
Emma Safety Footwear

Garbeau Damesmode
Graus Bouw
Ingenieursbureau Van der 
Werf en Nass
INNOVO – Onderwijs op 
Maat
Lagarde & You 
Loopbaanontwikkeling
Leenen Vastgoed
Mabs4.0
Meertens Juwelier
Parkstad Limburg Theaters
Paulussen Advocaten NV
Raedshuys Groep
Rabobank

Sevagram Verwenzorg
Stichting FSI
Stichting Voortgezet 
Onderwijs Parkstad Limburg
Thuis & Partners Advocaten
Vandenbergh – Windemuller 
architectuur & bouw
VOC (Vastgoed 
Ontwikkelings Centrum)
Zen-fire
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1 Theater Heerlen  
 Burg. Van Grunsvenplein 145 

NL 6411 AS Heerlen 
2 Festivalplein / Spiegeltent Burg. 

Van Grunsvenplein 145  NL 6411 AS 
Heerlen  

3 Tuin Savelbergklooster  
 Ingang Putgraaf naast Luciushof 

NL Heerlen  
4 Maanplein / Maankwartier 

Spoorsingel 63 NL 6412 AA Heerlen
5 Cultuurhuis Heerlen 

Sittarderweg 145 NL 6412 CD 
Heerlen 

6 Luciushof   
NL 6411 EM Heerlen 

7 Binnenstad Heerlen   
NL Heerlen  

8 Kelder Output 
 Oude Veemarktstraat 2 
 NL 6411JW Heerlen
9 Royal Theater Stationsplein 5 

NL 6411 NE Heerlen
10 SCHUNCK Bongerd 18 
 NL 6411 JM Heerlen
11 St. Pancratiuskerk / 

Pancratiusplein 
 NL 6411 JZ  Heerlen
12 Kapel Kloostercomplex 
 Huize De Berg 
 Gasthuisstraat 45
 NL 6416 AM Heerlen 
13 Stadstuin Heerlen Centrum 

Promenade 54
 NL 6411 JK Heerlen 
14 Kopgebouw Promenade 2 

Promenade 2 NL Heerlen 

15 BS. St. Tarcicius Aarweg 26 
NL 6417 XH Heerlen 

16 Huynen Veeteelt  Benzenraderhof, 
Bremersweg 11 NL 6419 PJ Heerlen

17 St. Elisabethkapel  Parc Imstenrade 
NL  Heerlen 

18 Flats Peter Schunckstraat  
NL  Heerlen

19 Auroraflat Spoorwegsingel  
NL 6412 Heerlen 

20 Savelbergklooster 
Gasthuisstraat 2 

 NL 6411 KE Heerlen
21 CBS weg / (ingang zijde 

belastingkantoor)  
NL 6412 EX Heerlen 

22 Honigmannstraat 59 
 NL 6411LK Heerlen
23 Theater Kerkrade 

Theaterplein 30 
 NL 6461 DR Kerkrade

24 Smart Services Campus  
Smedestraat 2 

   NL 6411CR Heerlen
25 Plein van de Broederschool 

Molenberg Kerkraderweg 7 
 NL 6416 CC Heerlen 
26 Pliegerhal  Voskuilenweg 61
 NL 6416 AH Heerlen  
27  H. Cunibertuskerk van Wahlwiller 

Oude Baan 21
 NL 6286 BD Wittem 
28 St. Catharinakapel Oud Lemiers 16 

NL 6295 AT Lemiers 
29 Cultureel Centrum Corneliushuis 

Heerlen Groeet Genhei 14 
 NL 6413 GN  Heerlen 
30  Thermenmuseum 
 Coriovallumstraat 9
 NL-6411 CA Heerlen

Locatieoverzicht
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COVID-19 
Cultura Nova vindt het belangrijk dat een bezoek aan 
ons festival voor u, maar ook voor onze artiesten en 
medewerkers, veilig verloopt. Wij vragen u daarom de 
actueel geldende Coronarichtlijnen van het RIVM te 
volgen. Kijk ook op www.culturanova.nl voor de actuele 
stand van zaken met betrekking tot COVID-19 en de 
manier waarop Cultura Nova hier mee omgaat.

Tickets
Parkstad Limburg Theaters 
culturanova.nl / plt.nl
+31(45) 571 66 07

Openingstijden kassa  
Theater Heerlen 
ma t/m vr 11.00-17.00 uur
do 18.00-20.00 uur en 
za 11.00-14.00 uur
(Tijdens Cultura Nova ruimere openingstijden)

I.v.m. beperkte capaciteit raden we u aan vooraf online 
tickets te kopen.

Uitzonderingen kaartverkoop
Niet alle activiteiten zijn te reserveren via de kassa van 
Parkstad Limburg Theaters of de websites culturanova. 
nl / plt.nl. Kijk op de website voor actuele verkoopin-
formatie.

Toegankelijkheid 
Alle voorstellingen zijn toegankelijk voor mensen met 
een beperking behalve de voorstellingen waarbij staat 
moeilijk- of niet toegankelijk voor mensen met een 
beperking! Bel in die gevallen eerst met de kassa van 
het theater 045 5716607.

Service- & verzendkosten
Voor de tickets die worden verkocht via Parkstad
Limburg Theaters worden geen aparte reserverings-
kosten in rekening gebracht. U betaalt de prijs die in 
de brochure en op de website staat aangegeven, zonder 
bijkomende kosten. Kiest u ervoor om uw kaarten per 
post toegestuurd te krijgen, dan betaalt u voor deze 
service € 3,– verzendkosten per reservering.

Algemene voorwaarden kaartverkoop 
Parkstad Limburg Theaters hanteert de algemene 
bezoekersvoorwaarden van de VSCD (Vereniging 
Schouwburg- en Concertgebouw Directies). Deze zijn 
te raadplegen via plt.nl.

Stichting Cultura Nova 
Postbus 300, nl-6400 ah Heerlen
t +31(0)45 571 51 00
info@culturanova.nl
culturanova.nl

Organisatie
Stichting Cultura Nova i.s.m. 
Parkstad Limburg Theaters 

Raad van Toezicht
Mevr. A. Boeijen, voorzitter
De heer R. Derks
De heer J.T. Mommaas
De heer E.G.M. Roemer
De heer L.Verburgh
Mevrouw A.Christophe

Festivaldirectie
Rocco Malherbe, 
Fiedel van der Hijden

Programmering
Fiedel van der Hijden, Rocco Malherbe (Cultura Nova)

Jeugdprogrammering 
Iris van Hooren (Cultura Nova)

Muziekprogrammering
Dannij Bol, Karlijn Pauw (Parkstad Limburg Theaters), 
Kees van den Berg (Poppodium NIEUWE NOR)

Hedendaagse muziek
Mike Kramer ((h)ear) & Tom Swart (Intro)

Films
Ton Ancion, Immanuel Verhoeven (filmhuis De Spiegel)

Marketing en Publiciteit
Janneke Schmeitz , Yoram Reintjens, Carla Mak, 
Mariska Kastelic, Hanna Zwart, Maartje Austen, 
Lotte Sieben, Dominique van Polen

Managementondersteuning
Barry Faessen, Maartje Austen, Lotte Sieben

Advertentiewerving
Echo Communications

Productieleiding en technische Coördinatie
Bart van Hooren, Roland de Jong, Jurriaan Reink, 
Ronald Dijkstra, Perry Urlings

Coördinatie festivalmedewerkers en hospitality
Iris van Hooren

Kaartverkoop
Cynth van Nuissenburg, Tom Houben, 
Madi Smit-Kliffen 

Volg Cultura Nova ook op

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 
Indien voorstellingen als gevolg van weersomstandig- 
heden of anderszins gestaakt moeten worden, is restitu-
tie niet mogelijk.

Financiën
Margo Mennens, Pascal Vereecken

Cultura Nova is lid van de Verenigde 
Podiumkunstenfestivals

Ontwerp
Buro Marcel van der Heyden  

Tekst
Karin Theunissen, Meyke Houben, 
Janneke Schmeitz, Fiedel van der Hijden, 
Iris van Hooren

Eindredactie
Fiedel van der Hijden, Janneke Schmeitz

Drukwerk
Coldset Printing Partners / Mediahuis Limburg

Met dank aan
AON, Baadjou Film & Stage Productions, Basisschool 
Tarcisius / Innovo, bicmultimedia, Boek & Offermans, 
Boer Huynen, Bonnefantenmuseum, Bosec, 
Bouwontwikkeling Jongen, Brand, Buro Marcel van 
der Heyden, CBS Heerlen, C-Mill Businesspark, 
Centriphery, Club van 100, Collé Sittard, COC 
Limburg, Corneliushuis, Creative Europe, Cultuurhuis 
Heerlen, Dagblad De Limburger, De Twee Gezusters, 
De Vijf Pleintjes, Duo Vertaal, Dutch Medical 
Service,  Echo Media & Event Support,Eventbouw, 
Fidelio Arts and Culture, Filmhuis de Spiegel, Fonds 
Podiumkunsten, Gemeente Heerlen, Gemeente 
Kerkrade, (h)ear, Heerlen Mijn Stad, Hoge Fronten, 
IBA Parkstad, In2yourplace, Intro, Janneke Schmeitz 
Culturele Marketing Projec-ten, Kunstbende, L1 
Radio en tv, Maankwartier, Mabs 4.0, Magic Mirrors, 
Ministerie BZK, Neimed, NIEUWE NOR, Novi, 
Ondernemersfonds Heerlen, Openbare Orde en 
Veiligheid Gemeente Heerlen, Open Universiteit, 
Openbare Werken Gemeente Heerlen, Parc Imstenrade, 
Parkstad Limburg, Parkstad Limburg Theaters, 
Partyland Verhuur, philharmonie zuidnederland, 
Politie en Brandweer Parkstad Limburg, Provincie 
Limburg, Ra-bobank, Royal Theater, Ruijters 
Woningmakelaars, RSM, schrit_tmacher, SCHUNCK, 
Secret Ninja’s, Sevagram, SLIM, Stadsregio Parkstad 
Limburg, Stichting FSI, Stichting Street Art, Stienstra, 
Thermenmuseum, Toneelgroep Maastricht, Van 
der Valk Hotel Heerlen, VIA ZUID, Vista College, 
Visit Zuid-Limburg, Weller, Verenigde Podiumkun-
stenfestivals, VOC Vastgoed Ontwikkelingscentrum, 
WML, Wonen Limburg, Wow Food, Zen-Fire, 
Zilverzandgroeve Beaujean, Zuyd Hoge-school en 
alle locatiebeheerders en alle subsidiënten, sponsoren, 
adverteerders, de omwonenden van het Van 
Grunsvenplein, alle deelnemende gezelschappen en 
kunstenaars, medewerkers en speciaal de vrijwilligers 
van Cultura Nova 2021.

(alle info onder voorbehoud)

ALGEMENE INFORMATIE SPONSORS / SUBSIDIËNTEN / PARTNERS 

Business Value Consultancy • Application & Data Integration • Holistic Solutions & IoT

well NETWORKED
top  CONNECTED

FILMHUIS DE SPIEGEL

Maastricht Academy of 
Media Design and Technology 



schunck.nl

Een plek waar mensen
groeien. Nieuwe dingen leren.
Zelfbewuster worden.
Andere werelden ontdekken.
Over hun grenzen heen
reiken. Een plek waar
mensen toveren.

Waar taal danst, dans muziek
maakt, muziek verbeeldt en
de verbeelding ons verhalen
geeft. Een plek waar mensen
mogen zijn.

SCHUNCK in het 
Glaspaleis in Heerlen, 
heeft kunst en cultuur 
voor iedereen. 
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