
  

 

Cultuuragenda Parc Imstenrade, 12e jaargang, nr. 89, 

december 2019  

 

Film,  Tous les Soleils 

Dinsdag  10 december 2019, Barbier, 14.00 uur  

 

Tous les soleils is een komisch drama 

geregisseerd door de befaamde schrijver Philip 

Claudel. 

 

Er is altijd nog de zon, die ergens achter de 

wolken schijnt. 

Alessandro (Stefano Accorsi) is een van 

oorsprong Italiaanse docent in de barokmuziek 

die in Straatsburg leeft met zijn dochter Irina 

(Lisa Cipriani) en zijn broer Crampone (Neri 

Marcorè). Omdat zijn vrouw kort na de geboorte 

van Irina overleed, heeft hij de zorg voor zijn 

broer en dochter op zich genomen. De dochter is 

inmiddels flink aan het puberen geraakt, de broer 

lijkt de puberfase nooit te zijn ontgroeid. 

Alessandro besteedt al zijn tijd en aandacht aan 

de opvoeding van zijn twee medebewoners en 

verliest zo zijn eigen welzijn uit het oog. Om de 

druk wat van de ketel te halen, besluiten Irina en 

Crampone om via internet een vrouw voor 

Alessandro te zoeken. 

Philip Claudel toont zich een vaardig verteller in deze komedie met hart en ziel.  

 

Angelique Hinssen zal de film bij u introduceren, gastvrouw is mevr. Tuninga.   

 

Toegang bedraagt € 3,- p.p. incl. koffie/thee. Graag ter plekke voldoen. 

Vergeet u niet af te rekenen met Vitalis Servicepas, contant kan niet meer! 

 

 

Feestelijke Kerstmiddag  

Zaterdag 14 december 2019, brasserie La Valeur,  

14.00-18.00 uur 

 

Traditiegetrouw vindt er een feestelijke kerstmiddag plaats binnen 

Parc Imstenrade. Met in de zaal van La Valeur speciaal gekozen 

standhouders die onder 

meer kerstdecoraties, kerstkaarten en kleine 

geschenken aanbieden. Naast de spannende 

tombola biedt La Valeur weer passende 

lekkernijen en drankjes aan.  

Voor sfeervolle muziek zorgt het DeMa Duo; 

Lucas Debraux, viool en Giorgia Martinez 

Pascucci, altviool, beiden studenten aan het 

Conservatorium te Maastricht.  

 

Komt u genieten van deze heerlijke 

middag! 

 

 

 

 

https://fransefilms.nl/site/wp-content/uploads/2016/08/tous-les-soleils-poster.jpg


 

 

 

Kerstontmoeting met muziek door Tutta Musica Voerendaal, 

voordrachten bewoners Parc Imsternade  

Vrijdag 20 december 2019, Elisabethkapel, 19.00-20.0 uur 

 

Aansluitend samenzijn 

Vanaf ca. 20.30 uur kerstbrood met koffie en thee, zaal La 

Valeur en Orangerie. Aan de vleugel zorgt Didier Savelkoul 

voor plezierige kerstmelodieën. 

 

Tutta Musica Voerendaal  

 

Samen zingen is samen plezier maken! Hoe 

dat moet weten ze bij Tutta Musica als geen 

ander. Week in week uit zingen ruim 100 

kinderen, jongeren én volwassenen bij Tutta 

Musica. Naast samen plezier maken, werken 

zij onder leiding van dirigente Petra Lamberts 

aan zangtechniek en het meerstemmig 

zingen. Afgelopen jaren heeft Tutta Musica 

meegewerkt aan talloze evenementen en 

concerten.  

Op 20 december 2019 geeft de jeugd van 

Tutta Musica een sfeervol kerstconcert in de 

Elisabethkapel, Parc Imstenrade. Te gast zijn zo’n 30 jongeren van 10 tot en met 25 jaar.  

Zij zullen u betoveren met hun enthousiasme en sfeervolle kerstklanken! Tutta Musica nodigt 

u van harte uit voor een concert vol evergreens, meezingers, magische samenklanken, 

verrassende kerstnummers en talentvolle solisten.  

 

De zang van Tutta Musica wordt afgewisseld met voordrachten door 

bewoners en vrijwilligers van Parc Imstenrade. In dichtvorm, verhaal 

of beschouwing delen zij graag met u de eigen kerstgedachten rond 

zorgzaamheid.  

 

Concert en aansluitend samenzijn zijn vrij toegankelijk. We 

hopen velen van u te mogen begroeten. Voor aanvang 

ontvangt u een programmaoverzicht.  

 

Fysieke en mentale ontspanning 

Tai chi – gi gong / Vida Vital door Manolo Caballero Ruiz 

 

 
Tai chi – qi gong is een oosterse bewegingsleer, ook zittend, gericht op opheffen van 

fysieke en mentale blokkades waardoor uw energie weer beter gaat stromen en uw balans 

hersteld wordt. Door middel van eenvoudige bewegingen, een goede ademhaling en een 

kalme mentale houding leert u dit te bereiken.   

Elke vrijdag worden twee lessen gegeven in het Rendez-vous: 

van 10.45 tot 11.45 uur en van 14.30 tot 15.30 uur. 

 

U kunt vrijblijvend aan een proefles deelnemen. Kom gewoon vijf minuten voor aanvang 

van een van de lessen of bel met dhr. Caballero Ruiz op een van navolgende nummers: 

045 – 888 5534, 06 – 405 84 506 of 06 – 573 48 789.  

 

Ervaar het effect van deze bijzondere bewegingsleer! 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://thumbs.dreamstime.com/t/eps-vector-silhouette-group-mature-people-including-paraplegic-practicing-tai-chi-no-white-objects-tai-chi-clip-art-99105184.jpg&imgrefurl=https://www.dreamstime.com/illustration/woman-man-tai-chi.html&docid=OqBo5zwev4_Q1M&tbnid=k8AL6jrOKVGKtM:&vet=10ahUKEwiOq5KI2JbmAhUMqYsKHRG_CZkQMwiOASgzMDM..i&w=480&h=160&itg=1&bih=805&biw=1329&q=tai chi cartoon sitting excercises&ved=0ahUKEwiOq5KI2JbmAhUMqYsKHRG_CZkQMwiOASgzMDM&iact=mrc&uact=8


 

 

Exposities december 2019 t/m eerste week januari 2020 

 

Mona Sokoot, hedendaagse fijnschilder 

Eerste etage Bosanemoon 

 

Het schilderen is voor mij een oase van rust in een drukke 

wereld.  Als ik voor mijn ezel zit, richt ik al mijn aandacht 

op mijn onderwerp. Ik streef er naar de werkelijkheid zo 

dicht mogelijk te benaderen en een sfeer te creëren die 

voelbaar is. 

 

Elk schilderij begint met het maken van foto's en het 

tekenen van een concept. Vervolgens bouw ik het schilderij 

op met vele lagen olieverf, waarbij elke laag iets 

transparanter en lichter is dan de vorige. Ik besteed veel 

aandacht aan de kleinste details. Een schilderij is pas af als 

het mijn zintuigen misleidt en ik bijvoorbeeld even denk dat 

ik de bloemen kan ruiken.   

https://www.monasokoot.com/paintings 

 

 

 

 

Trol, kinderboek 

Vitrine eerste etage, 

Bosanemoon 

 

Trol, een hartverwarmend 

verhaal, geschreven door 

Tineke Lemmens, Sittard, en 

prachtig geïllustreerd door 

Margot Senden, Mechelen. Met beiden een speciale 

passie voor kinderboeken.  

 

Een boek over verwondering, groei en je wereld 

laten kleuren. Voor iedereen vanaf 4 jaar. Een 

fijn cadeau voor Sinterklaas, kerst of  

zomaar voor kinderen, klein- en/of 

achterkleinkinderen; prijs € 14,95.   

 

http://tinekelemmens.blogspot.com  https://www.margotsenden.nl 

 
 
Marcel Drummen, houtskoolportretten 

Vitrines eerste etage, Bosanemoon 

 

Gezichten van toen 

 

“Iemand vangen in lijnen en vlakken. Dat vind ik een 

uitdaging. Ik studeerde aan de kunstacademie Maastricht 4 

jaar beeldhouwen tussen 1982 en 1986. Tegenwoordig volg ik 

teken- en schildercursussen.  

 

Houtskool vind ik fijn materiaal om mee te werken. Het diepe 

zwart maakt indruk. Houtskool is een natuurlijk materiaal. 

Kleuren kunnen prachtig zijn maar zwart/wit is rustiger.  

 

Een patroon van lijnen, vlakken en contouren mondt uit in een 

portret. Beginnen met een lijn, een vlek, laten uitgroeien tot 

een portret.”  

 

 

 

https://www.monasokoot.com/paintings
http://tinekelemmens.blogspot.com/
https://www.margotsenden.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.bol.com/nl/p/trol/9200000085063408/%26psig%3DAOvVaw0aH7FNywCLhO65VkR5YAqV%26ust%3D1575373547364074&psig=AOvVaw0aH7FNywCLhO65VkR5YAqV&ust=1575373547364074


 

 

 

Annie Colen, doeken 

Begane grond, Bosanemoon 

 

“Passie, kleur en emotie vormen voor mijn werk de 

belangrijkste inspiratiebronnen, waarbij natuurlijke 

elementen steeds terugkomen. Zowel figuratieve kleurrijke 

bloemenschilderijen van olieverf, als abstracte werken (acryl) 

afgeleid uit natuurlijke vormen, zijn mijn veelvuldig 

terugkomende thema’s. 

Ik  heb de kunstacademie hogere & specialisatiegraad 

schilderkunst te Maasmechelen, België  succesvol afgerond.” 

 

 

Fijne feestdagen en een prachtig 2020 toegewenst,  

mede namens alle vrijwilligers Kunst&Cultuur,  

met vriendelijke groeten,   

 

 

 

    

Liesbeth Bijlmakers       

Coördinator Kunst & Cultuur  

Residentie Parc Imstenrade  

l.bijlmakers@vitalisgroep.nl       

 

                    https://parcimstenrade.samenuitagenda.nl/  

 

Jubileumjaar 2020 

 

In 2020 bestaat Parc Imstenrade 20 jaar en is het 100 jaar geleden dat de 

eerstesteenlegging voor de Vroedvrouwenschool plaatsvond door koningin Wilhelmina.  

Beide feiten willen wij in het komende jaar op bijzondere en originele wijze herdenken.  

 

Onderstaand een van de eerste ontwerpen in brochurevorm van Parc Imstenrade.   

 

 

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

