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Film, The Way
Dinsdag 12 maart 2019, Barbier, 14.00 uur
Tom Avery, een al wat oudere oogarts uit
Californië, krijgt op een dag het bericht dat zijn
zoon Daniel is overleden tijdens een storm in de
Pyreneeën. Tom heeft geen idee wat Daniel daar
moest. Hun relatie was niet al te best. Tom kon
nooit veel begrip opbrengen voor de keuze van
Daniel om de wereld rond te reizen in plaats van
te studeren en zich te ergens te vestigen. Hij
besluit naar Frankrijk af te reizen om zijn enige
zoon op te halen. Daar ontdekt hij dat Daniel was
begonnen aan de Camino de Santiago.
Deze route, die ook wel het Jacobspad wordt
genoemd, is een pelgrimstocht die door Frankrijk
en Spanje leidt naar het graf van de apostel
Jacobus in Santiago de Compostela, Spanje. Tom
besluit om de pelgrimstocht waar zijn zoon aan
begonnen was af te maken.
De film The Way uit 2010 is doorleefd, een
mooi drama, prachtig gefilmd in een
schitterende omgeving met in de hoofdrol
Martin Sheen.
Angelique Hinssen zal de film bij u introduceren, gastvrouw is mevr. Tuninga.
Toegang bedraagt € 3,- p.p. incl. koffie/thee. Graag ter plekke voldoen.
Luistervinken, een muziekprogramma door Toine Sporken
Woensdag 20 maart 2019, Barbier, 14.00-16.00 uur
Kaartjes te koop bij de Service Corner
Onder de noemer Muziek, een rode draad door het leven laat Toine
Sporken u kennis maken met een rijke schakering muziekgeschiedenis,
van kerk tot theater, van klassiek tot hedendaags en van klein- tot
grootschalig.
U ontvangt een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan deze middag
in uw brievenbus met daarin opgenomen de bijzonderheden, maar ook
een aantrekkelijk aanbod van de Parkstad Limburg Theaters.
Toine Sporken is docent, musicus, reisorganisator, reisleider en
muziekadviseur. Vanuit zijn jarenlange expertise maakt hij muziek voor
iedereen toegankelijk en begrijpelijk.
www.sporkenleitmotiv.nl

Voor de toekomst zijn nog in ontwikkeling:
Vier Eeuwen Klassieke Muziek, van 1600 tot nu en
Bach en zijn Mattheus

Concert Vocalgroup Just Us
Zondag 24 maart 2019, Elisabethkapel, 14.30 uur

Vocalgroup Just Us uit Veldhoven brengt al meer dan 30 jaar close harmony op topniveau!
Just Us is opgericht in 1985; reeds in 1989 winnen zij een eerste prijs. Vanaf de jaren negentig
wordt naast zang aandacht besteed aan regie en choreografie. Er wordt een professionele
choreografe aangetrokken en zij veroveren de titel "Best Vocal Group van Nederland".
Just Us heeft al eerder met veel succes opgetreden in Parc Imstenrade.
Kaartjes voor hun nieuwste show zijn te koop bij de Service
Corner, Parc Imstenrade, tel. 045 – 400 4600. Kosten € 7,50 p.p.
www.vocalgroupjustus.nl
Exposities tot 29 maart 2019
Suus Elkink – Martens
Suus Elkink - Martens is een veelzijdig kunstenaar. Zij
maakt etsen, monotypes, schilderijen, beelden in brons,
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, NoordBrabant. Na de lerarenopleiding TeHaTex in Tilburg is ze
werkzaam als vormgever en decorateur.
www.suuselkinkmartens.nl

Petra Teeuwsen, fotografie
Petra Teeuwsen (1956) geboren in Nijmegen, sinds 1978
woonachtig in Limburg. 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 het zelf uitdrukt : “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
Iedere
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.
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
- Vrijdag 12 april 2019, officiële uitreiking Roze Loper certificaat, brasserie La Valeur,
t.z.t. ontvangt u een persoonlijke uitnodiging.
- Woensdag 15 mei 2019, Rembrandtprogramma, zaal La Valeur, vanaf 14.00 uur,
meer informatie in de Cultuuragenda voor april 2019

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

