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Film, Pride   

Dinsdag 12 februari 2019, Barbier, 14.00 uur 

 

Pride is een Britse film uit 2014 

geïnspireerd op een waargebeurd verhaal.  

 

Het is de zomer van 1984, Margaret 

Thatcher is aan de macht en de Britse 

mijnwerkersbond staakt. Tijdens de Gay 

Pride in London besluit een groep 

homoseksuele activisten geld op te halen om 

de families van de stakende mijnwerkers te 

ondersteunen. Maar ze stuiten op een 

probleem: de bond lijkt gegeneerd om hun 

steun te ontvangen.  

De actievoerders laten zich echter niet uit 

hun lood slaan. Ze besluiten de bond te 

negeren en de mijnwerkers rechtstreeks te 

benaderen. Met een klein busje trekken ze 

naar een mijnwerkersdorp in Wales om de 

donatie persoonlijk te overhandigen.  

 

Dit resulteerde in een unieke samenwerking 

tussen twee totaal verschillende 

gemeenschappen. En na afloop van de 

staking hebben honderden mijnwerkers 

meegelopen in de Gay Pride Parade van juni 

1985 in Londen. In de hoofdrollen ziet u de 

top van de Britse acteurwereld, zoals Bill 

Nighy, Imelda Staunton, Dominic West en 

Paddy Considine. 

NRC Handelsblad: “Het verrukkelijke Pride is een fijne, ontroerende film die je weer 

vertrouwen geeft in de mens.” 

 

Gastvrouw voor deze filmmiddag is Angelique Hinssen, vrijwilligster Parc Imstenrade,  die ook de 

film zal inleiden.  

 

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

 

Geniet u van deze bijzondere film ! 

 

Pianoconcert Didier Castell-Jacomi 

Zondag 10 februari 2019, Orangerie,  

15.00 uur 

 

Het pianoconcert op deze zondag is in essentie 

een besloten familieconcert. De betrokken familie 

echter nodigt ook u uit naar de muziek te komen 

luisteren.  

Het is een kort concert, zitplaatsen zijn de 

reguliere stoelen en fauteuils in de Orangerie.  

 

 

 

Met dank aan de familie Limpens voor deze sympathieke geste.  

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw3JH9rZXgAhUD2BoKHc4cARcQjRx6BAgBEAU&url=http://cocdeventer.nl/?wysija-page%3D1%26controller%3Demail%26action%3Dview%26email_id%3D67%26wysijap%3Dsubscriptions&psig=AOvVaw1JU8ouoh0Kv6z9f34iwBJa&ust=1548932661113764
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTj9XIzpXgAhUKEVAKHXvCDeYQjRx6BAgBEAU&url=http://wallpaperlepi.com/downloadsites/piano-art.html&psig=AOvVaw3k0n4cQdJ7lI59N47SQQAj&ust=1548941393455032


 

 

 

Concert, Poëtische reis door het jaar 

Stem des Volks en VLAM 

Zondag 24 februari 2019, Elisabethkapel, 14.30 uur 

De oorsprong van het 

Maastrichtse koor Stem des 

Volks ligt rond 1891. Na de 

heroprichting in 1978 is een 

gevarieerd repertoire 

opgebouwd. Naast lichtere en 

vrolijke liederen is het  

serieuzere en klassieke 

repertoire van het koor verder uitgebreid. In deze balans schuilt de kracht en de identiteit van 

het huidige koor.  

 

VLAM, Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht, is in 1990 ontstaan. Naast lezingen en 

voordrachten organiseert de vereniging ook literaire wandelingen en verleent zij haar 

medewerking aan verschillende projecten.  

 

Een poëtische reis door het jaar is een programma vol muziek en poëzie. Gedichten worden 

afgewisseld door de muziek van het koor. De reis gaat van Le printemps van Michel Fugain, via 

Zwerversliefde van Adriaan Roland Holst naar het Siberië van Bart Moeyaert. De prachtige 

arrangementen van Een poëtische reis door het jaar zijn van de hand van dirigent Edward Berden.  

 

Op de middag zelf ontvangt u een uitgebreid programmaboekje. Van harte welkom bij dit 

verfijnde concert, een spel tussen woord en toon.  

 

De toegang is vrij. Na afloop is er gelegenheid voor een vrije gave.  

 

 
 

 

Exposities jan – febr – mrt 2019 

 

Suus Elkink – Martens 

 

Suus Elkink - Martens is een veelzijdig kunstenaar. Zij maakt 

etsen, monotypes, schilderijen, beelden in brons, steen en 

keramiek. 

 

Haar omgeving is haar inspiratie. Gevoelens, gedachten,  

confrontaties, belevingen  worden omgezet in vorm. Zij heeft 

in alle werken duidelijk een eigen handschrift. In elk beeld, 

schilderij/ets zit een verhaal. Vaak zijn het juist de kleine 

emoties die er worden uitgelicht en dan uitvergroot. Suus 

Elkink - Martens:"Zonder kunst ben ik niet compleet. Er zit een 

constante drang om te creëren in mij. 

 

Het maakt dan ook niet uit in welk materiaal. Wat op dat 

moment voor handen of mogelijk is. Het is mijn uitlaatklep. 

Het geeft me rust. En als het me geen rust geeft dan geeft 

het me een prettige onrust. Het is als een  dagboek waar ik 

mijn verhaal in kwijt kan." 

 

Suus Elkink is geboren in 1967  in Helmond, Noord- Brabant. Na de  lerarenopleiding TeHaTex 

in Tilburg is ze werkzaam als vormgever en decorateur. 

 

 

 

 

 

https://www.vlam-maastricht.nl/


 

 

 

Petra Teeuwsen, fotografie 

 

Petra Teeuwsen (1956) geboren in Nijmegen, sinds 1978 woonachtig in Limburg en nu in Nuth. 

Zij heeft haar passie voor de fotografie tijdens een reis door Tibet ontdekt in 2007, via het oog 

van een toen nog analoge camera.  Sprekende ogen, getekende handen en puurheid waren zo 

inspirerend dat ze dit op haar eigen authentiek wijze is gaan vastleggen.  In 2011 is zij de 

fotovakschool gaan volgen en sindsdien streeft zij naar het kunnen pakken en beleven van het 

moment. Zoals zij zegt  : “Fotografie is voor mij een spel van licht dat mijn netvlies raakt, dat 

ene moment waar alles samenkomt te vangen en te vereeuwigen. “ 

Frozen moments in eternal time.  

 

Sinds kort heeft zij haar eigen fotoatelier in Nuth, La Lumière.  Zij creëert er haar autonome werk, 

maar werkt ook in opdracht voor de particuliere en zakelijke markt.   

www.petrateeuwsen.com  

 

 
  

 

 

Handwerken in Parc Imstenrade 

 

Ieder woensdagochtend komt de handwerkgroep 

gezellig bij elkaar aan de grote leestafel in de 

Orangerie om te handwerken. Iedereen is bezig met 

zijn eigen werk.  

 

Dames die eenvoudig breien of borduren, maar je 

ziet ook mooie creaties van dames die al verder 

gevorderd zijn, zoals weven en prachtig borduren.  

 

Zij geven raad wanneer er problemen zijn met 

bijvoorbeeld een patroon. Het is een gezellige 

morgen, waar iedereen met veel plezier bezig is en 

belangstellenden die een of andere 

handwerktechniek uitoefenen van harte welkom 

zijn. 

 

 

 

 

 

 

http://www.petrateeuwsen.com/


 

 

 

 

 

De komende drie maanden exposeert de handwerkclub in de vitrines 

en directe omgeving, 1e etage Bosanemoon, Parc Imsterade, en kunt 

u de getoonde creaties volop bewonderen.   

 

Voor meer informatie over de handwerkclub kunt u terecht bij mevr. 

T. de Groen, 045 – 511 5897. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooraankondigingen 

- Zondag 24 maart 2019, Concert Just Us, Elisabetkapel, 14.30 uur 

- Vrijdag 12 april 2019, officiële uitreiking Roze Loper certificaat, brasserie La Valeur, 

t.z.t. ontvangt u een persoonlijke uitnodiging.  

 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

 

 

Liesbeth Bijlmakers    

Coördinator Kunst & Cultuur 

Residentie Parc Imstenrade 

l.bijlmakers@vitalisgroep.nl      

              https://parcimstenrade.samenuitagenda.nl/ 
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