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Film, Chocolat
Dinsdag 9 april 2019, Barbier, 14.00 uur
Chocolat vertelt het verhaal van de jonge moeder
Vianne Rocher die met haar dochter Anouk
aankomt in het Franse, door regels vastgeroeste,
dorpje Lansquenet-sous-Tannes.
Daar opent zij de kleine chocolaterie La Céleste
Praline.
Viannes chocolade verandert door haar magie het
leven van de dorpelingen; zij blijkt de gave te
hebben precies te weten wat de favoriete
chocoladesoort is van haar klanten. De streng
gelovige, stugge dorpelingen smelten voor haar.
Hun verborgen verlangens komen naar buiten en
iedereen lijkt opener en vrijer te worden.
De hoofdrol in deze verfrissende komedie wordt
gespeeld door Juliette Binoche.
De film werd opgenomen in het dorp Flavigny-surOzerain.

Angelique Hinssen zal de film bij u introduceren, gastvrouw is mevr. Tuninga.
Toegang bedraagt € 3,- p.p. incl. koffie/thee. Graag ter plekke voldoen.
Uitreiking Roze Loper certificaat
Vrijdag 12 april 2019, zaal La Valeur, 14.00 uur
In aanwezigheid van wethouder mevrouw Adriane Keulen zal Parc
Imstenrade op vrijdag 12 april aanstaande het Roze Loper
certificaat in ontvangst nemen. Dit certificaat is onderdeel van het
diversiteitsbeleid binnen Parc Imstenrade.
Overige sprekers en informatie over het informele gedeelte van de
middag kunt u lezen in de persoonlijke uitnodiging die u in de
eerste week van april in de brievenbus mag verwachten.

Schaapsherder op bezoek
Vrijdag 19 april 2019, vanaf 15.00 uur, terrein achter villa Hoog Hees

Op deze vrijdag zal schaapsherder Raymond Houben buiten in het park enkele van zijn schapen
scheren. We hopen dat iedereen het als bijzonder en verrassend zal ervaren dit van dichtbij te
kunnen meemaken.
www.schapenverzorginghouben.nl
Bij gelegenheid van het afscheid van pater Van Laarhoven
Zondag 5 mei 2019
10.00 – ca. 11.00 uur
11.00 – 12.00 uur

eucharistieviering, Elisabethkapel
afscheidsreceptie, Elisabethkapel

Pater van Laarhoven, geboren in 1930 en tot priester gewijd in 1956,
verbleef tijdens zijn werkzame leven 45 jaar in Tanzania.
In 2004 is hij in Parc Imstenrade komen wonen; hier is hij tot 2010
pastor geweest. Ook na die tijd bleef hij actief betrokken bij de
bewoners van Parc Imstenrade.
Pater Van Laarhoven gaat in Tilburg wonen bij de Nederlandse
Kapucijnen.
Het pastorale team nodigt u van harte uit bij dit afscheid aanwezig te zijn.
Exposities april, mei en juni 2019
José Rondeel, textiele werken
1e etage Bosanemoon
José Rondeel maakt wandkleden geweven met
schapenwol. Ze spint de wol zelf en verft deze met
plantaardige materialen. Hiervoor worden met name de
grand-teint verfstoffen gebruikt vanwege de intensiteit
en houdbaarheid van de kleuren.
Na het weven op meerdere schachten, heeft zij zich
toegelegd op het weven (inlegwerk) met twee schachten:
het zogenoemde ribsweefsel.
De ontwerpen van de wandkleden vinden hun oorsprong
in haar liefde voor tribale kunst en de hierbij gebruikte
eenvoud van kleuren en vormen. Bij het ontwerpen
maakt José ook wel gebruik van symbolen die vanwege
hun grote zeggingskracht het geheel aanvullen en een diepere betekenis geven.
Zij wil zo dicht mogelijk de textieltechnieken van oude culturen benaderen.
www.dradenbol.nl

Jetty Bindels, gemengde technieken op papier, grafiek
Begane grond Bosanemoon
Jetty Bindels (1943 Voerendaal) woont in Lanaken
(B) met uitzicht op het open landschap van de
Maas.
Uitgangspunt voor haar werk is de landkaart. Een
luchtfoto als het ware van de aarde waar het leven
zich afspeelt in al zijn verscheidenheid. Een
welhaast onuitputtelijke inspiratiebron.
In haar werk maakt zij gebruik van landkaarten.
Op deze kaarten zoekt zij haar eigen weg. De lijnen
van rivieren veranderen in de contouren van een
menselijke gestalte, het wegennet verandert in
aderen of een patroon en kleine dorpjes worden
bloemen op een jurk. Door met meer of minder
transparante laagjes verf te schilderen spelen
kaart en voorstelling samen. Het geheel krijgt een
rijke uitstraling door de heldere kleuren en het
gebruik van ornamenten en doet soms denken aan
middeleeuwse miniaturen of impressionistische
schilderijen.
https://jettybindels.exto.nl

Yvonne van Dijk-Daemen, keramiek, brons
Vitrines Orangerie
Yvonne van Dijk-Daemen is geboren in
Sittard en was al op jonge leeftijd
bezig met tekenen en schilderen. Zij
heeft zowel schilderlessen als lessen
keramiek gevolgd.
Inspiratie voor materialen haalt zij uit
het dagelijks leven en de natuur. Zij
houdt ervan telkens weer nieuwe
wegen te bewandelen en de inspiratie
de vrije vlucht te geven.

Lentecreaties
Vitrines, 1e etage Bosanemoon
De vitrines zullen voor de komende tijd in het teken staan
van voorjaar en Pasen. De handwerken en papieren creaties
zijn afkomstig van de leden van de handwerkgroep Parc
Imstenrade.

Vooraankondigingen
- Woensdag 15 mei 2019, Rembrandtpresentatie door Arjen van Prooijen, zaal La
Valeur, vanaf 14.00 uur, u ontvangt een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus.

Arjen van Prooijen vertelt verhalen over kunst en is bevoegd docent kunstgeschiedenis eerste
graad. Hij geeft les aan Hogeschool Zuyd, de academie voor beeldende kunsten, in Maastricht en
de Pentagoon academie in Tongeren.
Ook verzorgt hij lessen cultuurgeschiedenis bij het conservatorium en hij geeft cursussen in
kasteel Vaeshartelt. Daarnaast geeft hij op meerdere plaatsen lezingen over kunst-gerelateerde
onderwerpen.
Arjen van Prooijen is beeldend kunstenaar, www.arjenvanprooijen.nl

Met vriendelijke groeten,

Liesbeth Bijlmakers
Coördinator Kunst & Cultuur
Residentie Parc Imstenrade
l.bijlmakers@vitalisgroep.nl
https://parcimstenrade.samenuitagenda.nl/

