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Feestmiddag Roze Loper 

Zondag 2 september 2018, brasserie La Valeur, vanaf 14.00 uur 

 

Feestelijke middag voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers Parc 

Imstenrade in aanloop naar het behalen van het Roze Loper certificaat. Het 

Roze Loper certificaat staat voor het accepteren van diversiteit in de zorg.  

Persoonlijke uitnodigingen voor deze gastvrije en muzikale 

zondagmiddag zijn bezorgd en verzonden.  

 

 

Concert Fusion, close harmonykoor 

Zondag 9 september 2018, Orangerie, 14.30 uur 

 

Fusion is een close harmonykoor uit 

Sittard. Klein met een groots geluid. 

Onder leiding van dirigente Esther 

Zaad brengen zij populaire muziek 

op een eigen manier: weinig tot 

geen instrumentale begeleiding en 

minimaal vierstemmig. 

Met een afwisselend repertoire, een 

mooie klankbalans en een goed aansluitende regie, weet Fusion bij velen een gevoelige 

snaar te raken. Met 17 mensen is dit koor niet groot, maar ze weten wel grote resultaten 

te boeken: In 2017-2018 werden zij tijdens het Nederlands Koren festival uitgeroepen tot 

topkoor.  

Dirigente Esther Zaad heeft inmiddels al een belangrijke staat van dienst. In 2016 werd zij 

uitgeroepen tot dirigent van het jaar! 

 

Een concert om naar uit te kijken en zeker te bezoeken. Op hun website 

www.koorfusion.nl krijgt u een eerste indruk van het repertoire.  

 

Kaartjes voor dit bijzondere a capella-concert zijn te koop bij de Service Corner 

Parc Imstenrade; € 7,50 p.p.  

 

Film, Extremely loud & Incredibly close 

Maandag 10 september  2018, Barbier, 

14.00 uur  

 

Extremely loud & Incredibly close, gebaseerd 

op de gelijknamige bestseller van Jonathan 

Safran Foer, vertelt het verhaal van de 

elfjarige Oskar Schell, een intelligente, 

vindingrijke jongen uit New York. Nadat zijn 

vader op 9/11 in het World Trade Center om 

het leven is gekomen, vindt Oskar een sleutel 

tussen diens bezittingen en gaat op zoek 

naar het bijbehorende slot.  

Tijdens zijn zoektocht ontmoet hij een aantal 

bijzondere mensen met elk een eigen 

verhaal.  

In de hoofdrollen ziet u naast Thomas Horn 

als Oskar, Tom Hanks, Sandra Bullock en 

Max von Sydow.  

 

Entree € 2,50 incl. kop koffie/thee. Graag ter plekke voldoen. 
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Concert Vocaal Ensemble Parkstad 

Zondag 23 september 2018, Orangerie, 14.30 uur 

 

Vocaal Ensemble Parkstad, opgericht in 2015, en onder leiding 

van Harrie Spronken, is geen onbekende binnen Parc Imstenrade. 

In januari van dit jaar gaven zij nog een succesvol concert in de 

Elisabethkapel.  

 

Het koor zingt een aantal liederen met begeleiding aan de vleugel, 

maar ook  a capella; liederen van oude én hedendaagse 

componisten, waaronder ook een compositie van dirigent Harrie 

Spronken. 

U zult onder meer kunnen luisteren naar muziek van Caldara, 

Mc.Pheeters, Rutter, Kodály en Gjeilo. Kortom een gevarieerd en 

boeiend repertoire.  

 

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

 

 

Film, eigen productie  

Maandag 24 september 2018, Barbier, 14.00  uur  

U kunt kijken en luisteren naar opnamen van 

Cultuurperron, meer in het bijzonder  

gezongen operafragmenten van de 

componisten Puccini, Strauss, Gounod, Verdi, 

Bach en Donizetti. Vertolkt door diverse jonge 

solisten zoals sopranen, tenoren en baritons.  

 

Duur 1.30 uur 

Met dank aan mevrouw Rutjes voor het maken 

en ter beschikking stellen van de opnamen.  

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

 
Muziekmiddag Concert Shantygroep ‘Aan Paol 60’ 

Donderdag 27 september 2018, Elisabethkapel, 14.30 uur 

 

De oorsprong van Vitalis dateert uit 1969, dus met recht op weg naar 50 jaar en dat wordt 

nu reeds gevierd met een feestweek van 24 tot en met 28 september aanstaande op de 

locaties in Eindhoven en Heerlen.  

Op donderdag 27 september is er op alle Vitalislocaties live muziek. In de Parc Imstenrade 

treedt die middag op 

Shantygroep ‘Aan Paol 60’. De groep bestaat 

uit ruim 35 leden en heeft als thuishaven 

Nederweert.  

 

Het repertoire van shantygroep ‘Aan Paol 60’, 

bestaat uit traditionele shanty’s en 

zeemansliedjes, vooral uit Nederland en 

Engeland, maar ook uit andere zeevarende 

landen zoals Duitsland en Frankrijk. 
De groep heeft een uitgebreid repertoire. 
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Instrumentaal wordt de zanggroep ondersteund door een eigen combo bestaande uit een 

accordeonist, mandolinespeler, slagwerker en gitaristen. De groep staat onder muzikale 

leiding van dirigent/pianist/arrangeur Gerald Wijnen. 

 

 

Een shanty is een lied dat vroeger aan boord van grote zeilschepen werd gezongen als 

arbeidslied. Er zijn verschillende soorten shanty's, afhankelijk van het werk dat moest 

worden gedaan aan boord van het schip. Onder shanty's vallen ook liederen die werden 

gezongen in de beperkte vrije tijd. Deze liederen verhalen vaak van verre oorden, de 

achtergebleven vrouwen in de havensteden en de liefde. 

 

 

Concert, koffie/thee en vlaai in de pauze worden aangeboden door Vitalis WoonZorg Groep. 

Er zijn geen kosten aan verbonden.  

 

Het concert is toegankelijk voor alle bewoners, medewerkers en vrijwilligers.   

 

 

Exposities t/m september 2018  

 

Nelly van den Boom, doeken en grafisch werk, 

galeriegang begane grond Bosanemoon 

 

Nelly van den Boom is schilderes en graficus. Als 

kunstenares is ze steeds zoekende naar andere 

mogelijkheden om uit te drukken wat haar raakt. Sinds 

een paar jaar behoren fotografie, digitale beeldbewerking 

en ook brons tot haar kunstzinnige uitingen.  

 

Subtiele stukjes natuur, betoverende close-ups, 

ongebruikelijke stillevens zijn deel van haar werk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilda Haafkens, olieverfschilderijen, handgeschept papier en klein ruimtelijk 

werk, galeriegang eerste etage en vitrines Bosanemoon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilda Haafkens heeft haar opleiding gedaan op de Kunstacademie Minerva in Groningen. 

Daarna een postacademische studie van 2 jaar aan de Jan van Eyckacademie in 

Maastricht.  

 

Haar schilderijen hebben enerzijds als thema landschappen,  verlaten landschappen. En 

anderzijds het interieur, al dan niet summier bevolkt door een persoon. De manier van 

schilderen is figuratief, en toch bijna abstract. Haar schilderijen lijken narratief. Maar het 

verhaal geeft zich niet onmiddellijk prijs; wat het is en wat er gebeurd blijft verborgen. 

Wat je ziet is een schilderachtige benadering van de vorm. Het licht is zacht, sluimerend 

aanwezig. Het is geen werk met grote contrasten, eerder stemmig, licht en mysterieus.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Vooraankondigingen 

 

- Zondag 7 oktober 2018, brasserie La Valeur, middag tot vroege avond, optreden 

Moselsänger en buffet, muziekmiddag met een vleug nostalgie à la “Zum Blauen 

Bock”. U ontvangt een persoonlijke uitnodiging.  

- Zondag 21 oktober 2018, Elisabethkapel, 14.30 uur, concert Capella Droezjba 

- Donderdag 25 oktober 2018, Rendez-vous, avond, Sjoelavond 

 

- Zaterdag 17 november 2018, Orangerie, middag, Winterreise Schubert, zang en 

piano 

- Zondag 18 november 2018, Elisabethkapel, middag, Pancratiuskoor Heerlen 

 

- Zondag 2 december 2018, Rendez-vous, middag, Sinterklaasfeest 

- Zondag 16 december 2018, Orangerie, middag, kinderkoor Tutta Musica 

- Zondag 23 december 2018, Elisabethkapel, middag, Musica Vincit, 

Weihnachtsoratorium 
 

 

Met vriendelijke groeten,  

  

 

Liesbeth Bijlmakers    

Coördinator Kunst & Cultuur 

Parc Imstenrade 

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