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Voedselbankactie L1 

Woensdag 12 december 2018, Orangerie, hele middag,  

met muziek door Hub Colen tussen 14.00-16.00 uur 

 

Ook dit jaar organiseert L1 weer de actie ‘Samen voor de 

Voedselbank’. En dit kunnen zij niet alleen. Eenieders hulp is 

daarbij hard nodig. Wij nemen als Parc Imstenrade dit jaar deel 

aan deze actie.  

In de Orangerie staan op woensdagmiddag 12 december a.s. 

onder de kerstbomen de L1 dozen die gevuld mogen worden. 

Daarbij kunt u denken aan houdbare producten als koffie, thee, 

pasta, rijst en zo meer.  

 

Tijdens deze middag treedt tussen 14.00-16.00 uur de Limburgse troubadour Hub Colen 

op. Hij doet dit pro deo en wil zo een mooie bijdrage leveren aan het bijzondere aspect 

van deze actie.   

 

Ook brasserie La Valeur laat zich niet onbetuigd en biedt een speciaal koffiegarnituur aan; 

koffie of thee met Brusselse wafel; van iedere verkochte wafel gaat één euro naar de 

Voedselbankactie van L1.  

 

 

Ter informatie 

In de Orangerie zijn vrije plaatsen, er is geen 

concertopstelling. 

Deze speciale actie vindt plaats in goed 

overleg met het Pastorale team. 

 

 

 

 

 

Kerstmiddag Parc Imstenrade 

Zaterdag 15 december 2018, zaal La Valeur, 14.00-18.00 

uur 

 

Feestelijke kerstmiddag met een heerlijk aanbod aan lekkernijen 

en drankjes. Een breed assortiment aan kerstdecoraties en –

cadeaus en een tombola met prachtige prijzen.  

 

En natuurlijk is er de hele middag muziek! 

 

U wordt van harte uitgenodigd deze middag in warme 

kerstsferen te komen bezoeken.  

 

 

 

 

Deze middag is voor u georganiseerd door Karin Houtermans, De Salon, samen met de 

collega’s van La Valeur en vrijwilligers Parc Imstenrade.  
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Concert kinderkoor Tutta Musica 

Zondag 16 december 2018, Elisabethkapel, 14.30 uur 

 

Voor Tutta Musica uit Voerendaal is samen zingen samen plezier 

maken. Dat gebeurt al bijna 60 jaar met kinderen en jongeren. 

Op dit moment zingen er ruim 100 kinderen, jongeren én 

volwassenen bij Tutta Musica.  

 

Voor Parc Imstenrade treden deze 

middag de jongste koorleden van Tutta Musica op met een speciaal 

kerstprogramma. Het programma blijft een verrassing en wordt 

op de middag zelf toegelicht.  

          

Aansluitend aan het optreden zo rond 15.30 uur gebruiken 

we samen kerstbrood met koffie of thee en wordt een glas 

Glühwein geschonken in de Elisabethkapel. Voor de jonge 

koorleden zijn er andere drankjes.  

 

Aan deze middag zijn geen kosten verbonden, wij hopen velen van 

u te mogen begroeten.  

 

 

 

 
 

Kerstoratorium H.F. Müller door Musica Vincit 

Zondag 23 december 2018, Elisabethkapel, 14.30 uur 

 

Heinrich Fidelis Müller was een Duitse priester en componist die in 1837 geboren werd in 

Fulda en daar in 1905 gestorven is. Al tijdens zijn priesteropleiding stelde Müller zich ten 

doel om de kerkmuziek van de Dom in Fulda, die in deplorabele toestand verkeerde, nieuw 

leven in te blazen. Dus legde hij zich, naast zijn drukke werkzaamheden als priester, toe 

op het componeren van niet al te gecompliceerde en voor iedereen begrijpelijke werken. 

Daarbij maakte hij bij voorkeur gebruik van herkenbare oude melodieën.  

Het Weihnachts-Oratorium, opus 5,  schreef hij in 1879. Het is het verhaal van de geboorte 

van Christus. Het verhaal wordt verteld in de recitatieven, die gezongen worden door de 

tenor. Deze worden afgewisseld met solo- en koorwerken die het verhaal verder toelichten 

en verdiepen.  

 

Uitvoerenden 

Koor Musica Vincit o.l.v. Augustine Boshouwers 

In samenwerking met Pascal Pittie, tenor, Schola Gaudens Gaudebo o.l.v. Jaap Dekker en 

Pavlina Ognyanova, orgel.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Koor Musica Vincit, muziek overwint, werd opgericht in 2003 en 

bestaat uit een veertigtal enthousiaste dames en heren uit geheel 

Parkstad en Heuvelland. Vanaf 2011 staat het koor onder leiding 

van Augustine Boshouwers. Sinds haar aantreden is het 

traditioneel klassieke repertoire aangevuld met werken van 

hedendaagse componisten. 

 

Augustine Boshouwers studeerde aan het conservatorium te 

Maastricht bij Jean Antonietti en rondde deze studie af met de 

aktes onderwijzend musicus en uitvoerend musicus met 

onderscheiding. Sindsdien is zij op velerlei gebied werkzaam: als 

soliste, begeleidster van koren en solisten en als docent.  

 

Pascal Pittie studeerde aan het conservatorium van Maastricht bij Mya Besselink en 

behaalde er de diploma’s eerste fase zang, tweede fase zang en operaklas. In 2003-2004 

was hij verbonden aan de operastudio Nederland. In oktober 2004 won hij de Jo 

Bollenkamp prijs tijdens de Internationale Vocalisten Presentatie. 

 

De schola Gaudens Gaudebo werd in 2014 opgericht door dirigent en kerkmusicus Jaap 

Dekker. Doel van de schola is de Gregoriaanse muziek op een verantwoorde manier uit 

te voeren en levend te houden. Jaap Dekker studeerde naast chemische technologie in 

zijn vrije tijd koordirectie en kerkmuziek, volgde cursussen muziektheorie en nam lessen 

kerkorgel. 

 

Pavlina Ognyanova, Bulgarije 1973, studeerde piano, orgel en muziektheorie aan het 

conservatorium van Sofia. In 1998 vervolgde zij haar studie, na het winnen van een 

studiebeurs, aan het conservatorium te Maastricht. Sinds 2000 is zij als organiste 

verbonden aan de Petrus en Pauluskerk te Schaesberg. Zij begeleidt verschillende koren, 

en leidt zelf de Gregoriaanse schola aldaar. 

 

U ontvangt een uitgebreid programmaoverzicht op de middag zelf voorafgaand 

aan het concert. 

 

 

 

Kaartjes voor dit bijzondere concert, het concert wordt dit 

jaar alleen uitgevoerd in de Elisabethkapel, Parc 

Imstenrade, zijn te koop bij de Service Corner, Parc 

Imstenrade, prijs € 7,50 p.p. 

 

 

 

 

Film  

Gelet op de afwezigheid van mevr. Rutjes zal het filmprogramma in december vervallen. 

We hopen in 2019 het programma weer te kunnen oppakken. 

 

 

Exposities december 2018  t/m eerste week januari 2019 

 

Hans Debie, beelden en doeken 

Hans Debie heeft de vijfjarige opleiding Beeldhouwkunst aan de Academie voor Plastische 

Kunsten in Genk gevolgd en vervolgens nog een tweejarige specialisatie. Aansluitend heeft 

hij in Genk de opleiding Schilderkunst afgerond. Niet alleen in het beeldhouwen, maar ook 

in het tekenen en schilderen streeft hij naar een evenwicht tussen vorm, kleur en emotie.  

http://hans-debie.nl 

 

Miek Corten, bronzen 

Miek Corten ontdekte in het jaar 2000 een nieuwe passie: het maken van bronzen beelden. 

Zij wordt daarbij geïnspireerd door dingen in haar dagelijkse leven, de natuur en sfeer om 

haar heen. Intuïtie en gevoel spelen een belangrijke rol in haar werk. Zij ziet in 

beeldhouwen ongekende mogelijkheden om haar dromen, fantasie en werkelijkheid met 

 

http://hans-debie.nl/


 

 

 

elkaar te verweven, en geeft de kijker de ruimte om eigen gedachten en gevoelens in te  

vullen bij het zien van haar werk. Zij volgde de opleiding Beeldhouwkunst aan de Academie 

voor Beeldende Kunsten en Media in Genk. 

 

Hella Hermans, doeken  

Schilderen is sinds 25 jaar haar passie en uitlaatklep. Hella Hermans heeft veel cursussen 

gevolgd bij diverse kunstenaars met naam. De eerste jaren had aquarelleren haar 

voorkeur. Daarna studeerde ze aan de  Kunstacademie voor Beeldende kunst te 

Maasmechelen en behaalde  de hogere graad schilderkunst incl. de specialisatie.  

www.hella-jo-hermans.nl 

 

 

Vooraankondigingen 

- Woensdag 2 januari 2019, La Valeur, 15.30-17.30 uur, Nieuwjaarsreceptie Parc 

Imstenrade. 

 

Ik wens U een jaar 

Als een alfabet 

Met alle letters van A tot Z 

Van arbeid, blijheid en 

creativiteit 

Tot zegen, zon en zaligheid. 

       

Guido Gezelle 

 

- Zondag 27 januari, La Valeur, Cent Mille Chansons, een Franse middag met 

zang van Ghislaine Mommers en pianobegeleiding door Clemens Hoffman. 

Afwisselend met het Franse repertoire serveert ons restaurant culinaire 

surprises. Bijzonderheden volgen in januari aanstaande. 

- Woensdag 13 februari 2018, La Valeur, 19.00 uur, Carnavalsbal 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Liesbeth Bijlmakers    

Coördinator Kunst & Cultuur 

Residentie Parc Imstenrade 

l.bijlmakers@vitalisgroep.nl     

               

https://parcimstenrade.samenuitagenda.nl/ 

www.parcimstenrade.nl  

 

2019, het Bruegeljaar! In 2019 is het 450 jaar geleden dat de kunstenaar Pieter 

Bruegel de oudere overleed. Hij stierf in Brussel op 9 september 1569.   

 

 

 

Jagers in de 

sneeuw, 1565, 

Kunsthistorisch 

Museum, Wenen 
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