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vrijdag 21 juni 2019, voortuinen La Valeur, 14.00-17.00 uur 

 

Een feestelijke middag met muziek, zang en culinaire verrassingen in de bloeiende tuinen 

van La Valeur. De muziek wordt verzorgd door de Moselsänger afgewisseld met optredens 

van Ron Steijns. Aan deze optredens zijn voor u geen kosten verbonden.  

Brasserie La Valeur zorgt voor drankjes en hapjes, hiervoor kunt u ter 

plekke bonnen kopen.  

 

U ontvangt een persoonlijke uitnodiging voor dit zomerse 

gebeuren in uw brievenbus.  

 

 

 

Laureaatconcert Nina Smeets, muziekschool Schunck Heerlen 

zondag 23 juni 2019, Elisabethkapel, 14.00 – 16.00 uur 

 

Het bijzondere optreden van deze 

middag staat in het teken van het 

laureaat examen* van de 17-

jarige fluitiste Nina Smeets.  

 

Zij treedt op met de Harmonie St. 

Caecilia uit Hoensbroek o.l.v. Sjef 

Fickers en haar muziekdocente 

Pamela Holleman. 

De juryleden zitten tussen het 

publiek. Tijdens het juryberaad, in 

de dagkapel, zal harmonie St. 

Caecilia een optreden verzorgen.  

 

Muziekdocente Pamela Holleman 

leidt u door het programma.  

 

*Een laureaat examen is een 

extra vorm van tentamen voor een bijzondere graad, in dit geval in de muziek.  

 

Na afloop van het concert is er gelegenheid voor een vrije gave, deze komt ten 

goede aan de talentontwikkeling binnen de hafa-muziekwereld.  
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Film The Pianist 

Dinsdag 11 juni 2019, Barbier, 14.00 uur 

 

The Pianist is een film uit 2002 van 

regisseur Roman Polański en vertelt het 

waargebeurde verhaal van de Pools-Joodse 

pianist en componist Szpilman. Over zijn 

ervaringen in het Getto van Warschau 

schreef hij een boek dat later de basis 

vormde voor de film The pianist. 

 

Op 23 september 1939 speelt de jonge 

pianist Wladyslaw Szpilman, in de film 

gespeeld door Adrian Brody, voor de radio 

'Nocturne in d-mineur' van Frédéric 

Chopin. Door het lawaai van de 

bombardementen kan hij zichzelf 

nauwelijks horen. Een halfuur na afloop 

van dit optreden wordt de zaal van de 

Poolse omroep geraakt en is de radio 

definitief uit de ether. De gevolgen van de 

bezetting voor Warschau zijn afschuwelijk: 

het getto, de joodse opstand, de 

deportaties. Maar terwijl zijn volledige 

familie en vele vrienden worden 

uitgemoord, tracht Szpilman te overleven 

in de gehavende stad.  

 

Angelique Hinssen zal de film bij u 

introduceren, gastvrouw is mevr. Tuninga.  

 

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

 

 

Lisette Wansink 

Illustraties, vitrines eerste etage, Bosanemoon 

 

Mattie en Ketelbinkie zijn de 

twee figuurtjes die illustratrice 

Lisette Wansink gebruikt als 

hoofdpersonen binnen haar 

verhalen.  

 

De komende weken zijn de twee 

scheepsmaatjes aangemeerd 

in Parc Imstenrade.  

 

Ze zijn inmiddels al gaan 

proeven bij brasserie La 

Valeur, hebben hun oor te 

luister gelegd bij de Service 

Corner, advies gevraagd bij 

een van de managers zorg en 

zijn met een van de 

vrijwillige chauffeurs op stap 

geweest.   

 

 

  Michel Smit, kok brasserie La Valeur 

 

 

Jolanda Heuts, Service Corner, Parc Imstenrade 
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Wilma Hacking, manager zorg, Parc Imstenrade 

      Frans Hamaekers, vrijwilliger, Parc Imstenrade 

 

Meer illustraties van de hand van Lisette Wansink kunt u zien in de vitrines eerste etage 

Bo sanemoon.  

www.wansinki-Illustraties.be 

 

 

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. 

De ontwerpen van de wandkleden vinden 

hun oorsprong in haar liefde voor tribale 

kunst en de hierbij gebruikte eenvoud 

van kleuren en vormen.  

www.dradenbol.nl 

 

Jetty Bindels, gemengde technieken op papier, 

grafiek  

Begane grond Bosanemoon 

 

Jetty Bindels neemt als uitgangspunt voor haar werk de 

landkaart. 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  
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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.  

 

 

Groene vingers gezocht ! 

 

Voor de mobiele kruidentafel, staat op het terras van La Valeur, 

zijn wij op zoek naar een enthousiaste groenliefhebber die zich 

over de kruiden wil ontfermen. Bent u diegene die dit met 

plezier wil doen, laat ons iets weten, dat kan via onderstaande 

email-adressen.  

 

l.bijlmakers@vitalisgroep.nl  

 

j.mullenders@vitalisgroep.nl  

 

 

 

Pakje Kunst 

 

Pakje Kunst heeft 

inmiddels een plek 

gekregen links naast de 

toegangsdeur van 

brasserie La Valeur, waar de automaat de hele 

maand juni zal blijven hangen.  

 

Aangezien het een authentieke, en dus oudere, 

sigarettenautomaat betreft lopen de laadjes 

mogelijk wat stroever, dus met enige kracht in één 

keer open trekken.  

Inworp is uitsluitend twee muntstukken van € 2,-.  

 

Laat u verrassen ! 

 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

   

Liesbeth Bijlmakers    

Coördinator Kunst & Cultuur 

Residentie Parc Imstenrade 

l.bijlmakers@vitalisgroep.nl     

               https://parcimstenrade.samenuitagenda.nl/ 

 

Vooraankondigingen 

 

- Woensdag 14 augustus 2019, Orlandofestival, Orangerie, 14.30 uur 

- Zondag 22 september 2019, 75 Jaar Bevrijding, Elisabethkapel, 

Orangerie en La Valeur, met concert, getuigenissen en swingband. 
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