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I
n maart 2007 verscheen de eerste Zuiderlucht. Van een bankencrisis hadden we nog 
nooit gehoord, laat staan van Halbe Zijlstra en Donald Trump. We koesterden onze 
aflossingsvrije hypotheken en lijfrentepolissen, vol hoop waren we, en optimistisch. 

   Tien jaar geleden presenteerden we ons als het eerste – en dus enige - cultuurblad 
in Nederland dat onafhankelijk én gratis was. Een onmogelijke combinatie, riep 
iedereen die er verstand van had. Het is gemakkelijk om daar bij een 10-jarige jubileum 
triomfantelijk over te doen, maar de critici zaten er niet ver naast. Terugblikkend zijn 
we heus wel enkele malen langs de rand van de afgrond gescheerd. Soms gingen we 
eroverheen. Dan hingen we, net als in een tekenfilm, in het luchtledige te trappelen. Tot 
zich een klein wonder voltrok. 
   Ook in die momenten hielden we ons één ding voor: wat we ook doen, we doen het voor 
de mensen, de cultuurliefhebbers, de lezers. Het waren de lezers die ons er op één van 
die beslissende momenten doorheen hebben geholpen. Door begunstiger te worden. 
Nog steeds is ZL ondenkbaar zonder begunstigers. Blijf ons trouw! Dan blijven wij u trouw.
   Intussen gaan we door zoals we zijn beginnen: met pionieren. Ook dit jaar gaan we 
weer op zoek naar nieuwe, onontgonnen gebieden. Binnenkort hoort u daar meer over. 
Maar eerst vieren we feest, met iedereen die ZL een warm hart toedraagt. Op 18 maart 
organiseren we de Zuiderlucht Culturele Vrijmarkt – zie de achterpagina van dit nummer. 

Op dit moment heeft u de jongste ZL in handen, misschien wel het beste nummer dat we 
ooit maakten. Uiteraard kijken we daarin terug: wat schreven we tien jaar geleden over 
wie? Emile Hollman dook de archieven in en zocht ze opnieuw op: Enrico Delamboye, 
Daan Doesborgh, Theodora Geraets, Claudy Jongstra, Jan Kriekels en Gerard Rooijakkers. 
   Dan is er de actualiteit: de uitkomst van de ‘btw-affaire’ bij Odapark Venray, waar 
andere cultuurinstellingen in Nederland hun voordeel mee kunnen doen. Even urgent 
is dat de Verelendung in de cultuursector nu ook de stadsbibliotheek van Maastricht 
heeft bereikt. Daar dreigt een sanering – juist op het moment dat het aantal uitlenen in 
Nederland weer aan het groeien is. Schrijver/dichter en ex-hoogleraar Wiel Kusters is op 
de barricaden geklommen. Paul van der Steen vroeg hem naar zijn beweegredenen. 
   Fons Geraets interviewde Johan van de Beek en Claire van Dyck van wie dezer dagen 
Sultan en de lokroep van de jihad verschijnt, een fascinerend boek over een Maastrichtse 
tiener die zich met 23 niets vermoedende politieagenten opblies in Bagdad. Een andere 
blik in de tijdsgeest biedt Cyrille Offermans in zijn stuk over de noodzaak, juist nu, van 
een moderne Bildung. Onze man in Londen, Patrick van IJzendoorn, brengt de gevolgen 
van de Brexit voor de kunsten in kaart. 
   Ook het interview met Ilja Leonard Pfeijffer, auteur van het toneelstuk De advocaat, 
knoopt aan bij het hier en nu. Net als het mooie portret dat Annemarie Staaks maakte 
van acteur/regisseur Frank Lammers. De mens van nu, zegt hij, is  “een taalloos wezen 
geworden dat met duimpjes duidelijk maakt wat hij bedoelt.” 
   Het tweede katern is de eerste van de noviteiten die u dit jaar van ons kunt verwachten. 
Het door bladmanager Christiane Gronenberg bedachte XT-concept heet voortaan ZL 
Podium, een titel die de lading ruimschoots dekt. Centraal daarin staat nog steeds de 
euregionale cultuuragenda, ons antwoord op al uw vragen die beginnen met wie, wat, 
waar en wanneer. 
   Voor antwoorden op de waarom-vragen verwijzen we, als vanouds, naar het eerste 
katern. 
   Tot ziens op de 18e!

WIDO SMEETS | hoofdredacteur
w.smeets@zuiderlucht.eu

2007-2017: als in een Tekenfilm

Vlindertuin 
Wonen Limburg Huis
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BOVENZAAL THEATER AAN HET VRIJTHOF
Kaartjes à € 5.- zijn beschikbaar via:
www.theateraanhetvrijthof.nl 
Voor meer info:  
info@buurttheatermariaberg.nl
www.buurttheatermariaberg.nl

SPEELDATA
25 maart zaterdag 20.30
26 maart zondag 14.00
31 maart vrijdag 20.30
1 april zaterdag 20.30
2 april zondag 14.00  en 20.30

SJÖLD
Buurttheater Mariaberg 

Presenteert

Dao laot iech miech veur haange!Nog steeds is ZL ondenkbaar 
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Blijf ons trouw, dan blijven 

wij u trouw.

zuiderlucht
1\2017

15

culture
zuiderlucht
1\2017 books

Jeder stirbt für sich allein (Fallada) en The Grapes of 
Wrath (Steinbeck). Toch is Sneeuw gezien omvang 
en complexiteit een aanzienlijk riskanter geval: 
hoe vertaal je een boek van 500 pagina’s met een 
onduidelijk perspectief, meerdere realiteitsni-
veaus, een versnipperde tijdsstructuur, talloze 
personages en verhaallijnen in een toneelstuk van 
iets meer dan anderhalf uur?
 Dat is onmogelijk – althans zonder drastische 
ingrepen. Dus heeft Perceval wél drastisch 
ingegrepen. De meest opvallende betreft het 
toneelbeeld. Pamuks roman is gesitueerd in 
een allerminst fictieve omgeving, te weten de 
desolate en in de winter volkomen geïsoleerde 
Oost-Anatolische stad Kars, vlakbij de Russische 
en Iraanse grens. Kars was ooit welvarend en 
verwesterd, had een zeer gemengde bevolking, 
waarvan veertig procent Koerden, maar is nu 
in de greep van de armoede en dus van het 
moslimfundamentalisme. 
 Perceval heeft niet geprobeerd de voortdurende 
aanwezigheid van sneeuw, essentieel zowel voor 
de handeling als voor het poëtische karakter van 
de roman, te imiteren op de bühne, begrijpelijk, 
Anton Pieck zou op de loer liggen. Zijn keuzen 
zijn zonder meer verrassend, ik zal ze hier niet 
verklappen. Wel kan ik veilig stellen dat hij er met 
geheel andere theatrale middelen in is geslaagd 
de gewenste sfeer van isolement, naargeestigheid 
en vervreemding op te roepen.
 Ook in de verhaallijnen en personages heeft 
Perceval stevig het mes gezet. Uiteindelijk wordt 
het stuk gespeeld door niet meer dan zeven 
acteurs, inclusief een Turkse zangeres. Maar 
met dragende rollen voor Pierre Bokma en Els 
Dottermans kan er weinig misgaan; de tekst-
behandeling van met name Bokma is, als altijd, 
subliem. Hij speelt een dubbelrol, logisch met 
het oog op de roman. De twee desbetreffende 
mannen, Orhan en Ka, zijn vrienden, allebei 
schrijver, en vallen op een gegeven moment met 
elkaar samen. Het kaderverhaal is gauw verteld: 
Orhan reconstrueert beslissende fragmenten uit 
het leven van zijn vermoorde vriend, de dichter 
Ka, met name diens reis naar Kars, waar hij na 
een twaalfjarige ballingschap in Frankfurt als 
journalist heengaat om een reportage te maken in 
verband met komende verkiezingen, maar ook en 
vooral omdat hij een oude geliefde wil verleiden 
met hem mee terug te gaan naar Duitsland.

 Maar dan beginnen de problemen – in de 
ver beelde realiteit maar meer nog voor de mannen 
en vrouwen van NTGent. In Kars be reiken de reli-
gieuze en politieke tegen stellingen een kook punt. 
Intimidaties, aanslagen en moorden zijn er aan 
de orde van de dag. En bovenal: er is sprake van 
een reeks zelfmoorden door gesluierde meisjes, 
geheimzinnig en – voor ons, huidige lezers en 
kijkers – verwarrend omdat het dragen van een 
sluier (chador) hier wordt gezien als ‘progres-
sief’ protest tegen de autoritaire seculiere staat, 
die chador en fez sinds Atatürks republikeinse 
grondwet van 1923 verbiedt als relicten van een 
achterlijke godsdienst. De situatie is zelfs zo 
dubbelzinnig dat linkse, Europees georiënteerde 
intellectuelen de actie van de meisjes steunen. 
 Het dramatische hoogtepunt: in een toneel-
stuk (nu dus een toneelstuk in het toneelstuk) 
verbrandt een lokaal beroemde buikdanseres 
haar chador, tot verbijstering van het publiek, 
waarna ze, niet onverwachts, wordt gepakt door 
godsdienstfanaten. Maar vervolgens verschijnen 
er ‘echte’ schietende soldaten op het toneel, 
seculiere hardliners die een coup plegen en de 
godsdienstfanaten het zwijgen opleggen. Of de 
exacte toedracht van al dit tumult – in het boek al 
hoogst dubbelzinnig – voor de toeschouwer in de 
zaal gesneden koek is, waag ik te betwijfelen, dat 
er sprake is van chaos en geweld is daarentegen 
overduidelijk.
 Overduidelijk is ook dat de zachtmoedige Ka, 
alias Pamuk, in alles het tegendeel belichaamt 

van de mislukte dichter Erdogan. Die lijkt dat 
trouwens al met cynisch genoegen te hebben 
voorzien toen hij in 2001, kort voor publicatie 
van Sneeuw, een partij oprichtte die hij, met een 
letterlijke omkering van de naam van de dichter, 
de AK-Partij noemde. Inmiddels, weten we, heeft 
de reactionaire potentaat alle Turken die nog iets 
weg hebben van Ka ‘gezuiverd’. Orhan Pamuk, 
als Nobelprijswinnaar tot nu toe onaantastbaar, 
heeft Europa, zijn beloofde land, herhaaldelijk 
gesmeekt daar scherp tegen te protesteren. Maar 
Europa bewijst andermaal dat haar ‘westerse 
waarden’, als het erop aankomt, alleen voor de 
bühne bestaan. Europa is bang voor een nieuwe 
stroom oorlogsvluchtelingen, Europa marchan-
deert, Europa zwijgt. ZL

www.theateraanhetvrijthof.nl
www.philharmoniezuidnederland.nl

Za 14 januari 2017 
Theater aan het Vrijthof 
Maastricht

COMPONISTENDAG

Sergej

Prokofjev
Met dragende rollen 
voor Pierre Bokma en 
Els Dottermans kan er 
weinig misgaan

Nieuwe
oogst #2

Fototentoonstelling
geslaagden Masterclass 
Verhalende Fotografie #2
o.l.v. John Lambrichts

t/m 5 maart 2017
Centre Céramique
Maastricht

fo
to

: M
ic

he
l V

an
de

rh
ov

en

www.hklimburg.nl/film&fotografie

Sneeuw, door NTGent

7/1 Theater a/h Vrijthof  Maastricht

17/1 KVS Bol Brussel

26/1 Parktheater Eindhoven

27/1 Theater a/d Parade Den Bosch

31/1 en 1/2 30 CC Leuven

9/2 CC Hasselt

ntgent.be

Hoofdrolspeler Pierre Bokma in Sneeuw.

Zuiderlucht (ZL) is een onafhankelijk maandblad en verschijnt elf keer per jaar in 

een oplage van 20.000. De print-versie wordt in Nederlands-Limburg, Belgisch-

Limburg en Brabant via 500 distributiepunten gratis aangeboden. ZL kan ook via 

de post worden thuisbezorgd. Alle artikelen zijn online te lezen op zuiderlucht.eu 

en als e-paper via zuiderlucht.eu/e-paper.
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colofon _ ZL Podium is een 

maandelijkse bijlage van Zuiderlucht. 

ZL Podium bevat sponsored content 

die buiten de verantwoordelijk heid 

van de Zuiderlucht-redactie valt. 

Digitaal is ZL Podium te lezen via 

zuiderlucht.eu/e-paper. 

Cultuuragenda

Begunstigers en/of adverteerders 

van Zuiderlucht kunnen items in de 

cultuuragenda plaatsen. Begunstiger 

wordt u voor 59 euro per jaar via 

zuiderlucht.eu/begunstigers. U krijgt 

Zuiderlucht dan ook maandelijks 

thuisbezorgd. 

Items voor de cultuuragenda digitaal 

opsturen vóór de 10e van de maand 

naar agenda@zuiderlucht.eu, met 

maandelijks maximaal vijf items per 

persoon/instelling. Aan te leveren 

in formaat: titel, toelichting, datum, 

locatie, url. 

Adverteren

Voor het plaatsen van advertenties 

en advertorials kijk op de website 

zuiderlucht.eu/adverteren of neem 

direct contact op via  043 350 0591 of 

commercie@zuiderlucht.eu.

Coördinatie en eindredactie

Christiane Gronenberg

0031 43 350 05 91

0031 6 10 661 205

c.gronenberg@zuiderlucht.eu

Vormgeving

Andrea Bertus / ontwerpburo bertus 
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ZL Podium is voor iedereen

In uw handen, of op uw scherm, klein of groot, ziet u de eerste ZL 
Podium. Deze vierentwintig pagina’s zijn voor u. 
   Na negen jaar Zuiderlucht en honderden, ach wat zeg ik, 
duizenden telefoontjes, brieven en mails namen we vorig jaar 
het enige logische besluit en begonnen een extra servicekatern 
bij Zuiderlucht genaamd XT. Voor ons de afkorting van Extended, 
veel lezers maakten er Extra van. Ook prima!
   Het was extra ruimte waar gebruikers van ZL hun verhaal of 
boodschap kwijt kunnen binnen de daarvoor geëigende kaders. 
De plek waar uw evenement wordt vermeld. Want, dat vonden wij 
ook, al het moois waar u met ijver en liefde aan werkt, het mag 
gelezen en gezien zijn. Deze maand volgde het tweede logische 
besluit, door het blad Podium te noemen. Dat is toch helderder 
dan zo’n afkorting; de nieuwe titel, vonden we, dekt ook beter 
de behoorlijk uitdijende lading met service, agenda, rubrieken, 
advertenties, advertorials en branded content van bedrijven en 
instellingen.  
   Zo treft u in deze eerste ZL Podium de jonge fotograaf Boris 
Dieleman aan, het eerste talent in een reeks van elf waarin het 
Huis voor de Kunsten Limburg veelbelovende creatievelingen een 
platform biedt. Op pagina 8 begint de serie Made in Maastricht, 
de plek waar u in de komende maanden de vele verhalen van 
makers, gebruikers en promotors van Maastrichtse ontwerpen 
kunt ontdekken. Een pagina verderop deelt Rob Wijnants 
zijn belevenissen als eigenaar van de door kunstenaars en 
professionals geliefde winkel Victor 4art in Heerlen. Samen 
met de Van Eyck biedt ZuiderLeven, de activiteiten-tak van 
Zuiderlucht, deze maand een podium aan Ann Demeester, 
directeur van het Frans Hals Museum in Haarlem. U bent van 
harte uitgenodigd voor haar lezing op 10 maart tijdens de Open 
Studios in de Van Eyck in Maastricht, zie pagina 7. 
   Heeft u genoeg gelezen en wilt u erop uit trekken om het 
allemaal zelf te zien, dan bieden de vele pagina’s met onze 
cultuuragenda van binnen en buiten de euregio u met zekerheid 
voldoende reisdoelen. De nieuwe plek om belevenissen en 
bevindingen te delen hebben we ook al voor u ingericht, in de 
maandelijkse rubriek Publiek op pagina 11.

Veel lees- en ontdekplezier! 

CHRISTIANE GRONENBERG | bladmanager
c.gronenberg@zuiderlucht.eu

MAASTRICHT

CENTRE CÉRAMIQUE 
• Vr 3 mrt Mad Science is er weer! Bouw mee aan onze 
mini-Expeditie Robinson • Za 11 mrt Opening ‘This 
is Where I Live’  Dubbelexpositie • Zo 12 mrt Kunst 
en de fotografie TEFAF-lezing • Zo 19 mrt De dagen 
Boekpresentatie • Zo 26 mrt Franse Strips (La Bande 
Dessinée) als literatuur Lezing • Vr 31 mrt Heleen van 
Royen en Ronald Giphart Viering in het kader van de 
Boekenweek 2017 • 11 mrt t/m 11 jun Fototentoonstelling 
‘This is Where I Live’ Dubbelexpositie • 14 mrt t/m 
18 jun Kruidenrijk Mini-expo Bijzondere historische 
kruidenboeken — Meer informatie: centreceramique.nl

KUMULUS

• Wo 22 mrt Leerlingen Musicalafdeling nemen deel aan 
de Boomfeestdag• Za 25 mrt In vuur en vlam Expositie 
Kinderacademie • Za 25 en zo 26 mrt High school 
musical Voorstelling leerlingen Musical Presentatiegroep 
beginners (12 – 14 jaar) — Meer informatie: kumulus.nl

lumière

• Woe 1 mrt korte film Oscar Nominated Shorts: 
animatie Alle genomineerden in de categorie ‘Best 
Animated Short Film’ • Vanaf 4 mrt film De Matthäus 
Missie van Reinbert de Leeuw Film over het mysterie 
van muziek, en over de onstuitbare bevlogenheid 
waarmee Reinbert de Leeuw opgaat in Bachs 
monumentale werk • Zo 5 mrt film + meet&greet In 
Procedure Indringend verhaal over een vader die vanuit 
Syrië naar Nederland is gevlucht en wacht op hereniging 
met zijn gezin. In aanwezigheid van regisseur Jiska 
Rickels • Woe 8 mrt korte film Oscar Nominated Shorts: 
fictiefilm Alle genomineerden in de categorie ‘Best 
Live-Action Short Film’ • Vanaf 8 mrt filmreeks Artists 
in pictures Filmsreeks rondom TEFAF met De erfenis, 
I, Claude Monet, Don’t Blink – Robert Frank, Dancer, 
Mapplethorpe: Look at the Pictures, The Artist’s Garden: 
American Impressionism • Vanaf 9 mrt film American 
Honey Energieke roadmovie over jongeren die aan de 
onderkant van de Amerikaanse maatschappij hun weg 
zoeken • Zo 12 mrt film & verhaalconcert Een wrede 
romance Verhaalconcert met Sandra Geller, muziek door 
Olga van der Pennen en Olena Lavrenko en film Een 
Wrede Romance, gebaseerd op de roman van Alexander 
Ostrovski (1823- 1886) — Meer informatie: lumiere.nl

GENK

C-MINE
CULTUUR CENTRUM

• Vr 10 maa, 20.15u theater Toespijs/
Tom Vandyck/Ariane Van Vliet/Alice 
Reijs - De Hondenwei • Za 11 maa, 15u 
familie Laika – De Passant (6+)• Za 11 
maa, 20.15u theater Naomi Velissariou 
- Sontag • Za 11 maa, 20.30u feest! 
10 jaar Radio Modern• Za 18 maa, 
20.15u theater Lod/Josse De Pauw - 
De Helden• Di 21 maa, 20.15u theater 
Maarten Westra Hoekzema Komiek/
Freak • Woe 22 maa, 20.15u muziek 
Flying Horseman • Za 25 maa, 15.00 
theater Bronks – De man, de vrouw en 
de beer (8+) • Di 28 maa, 20.15 circus Cie 
XY Il n’est pas encore minuit — Volledig 
programma: c-minecultuurcentrum.be 
tickets: tickets@genk.be of 
+32 89 654480/90

DE SPIEGEL

• Do 2 t/m za 4 mrt, 20u en 5 mrt, 14u La 
La Land • Zo 5 mrt, 20u Rams - Theater 
Landgraaf • Do 9 t/m za 11 mrt, 20u The 
Salesman • Zo 12 mrt, 14u en ma 13 mrt, 
20u In Pursuit of Silence - zo: Lezing 
Mike Kramer  ism Nieuwe Nor • Do 16 
mrt, 20u Bodkin Ras - Kaweh Modiri 
aanw. voor Q&A | Euregion Film Festival 
• Za 18 mrt, 20u Brimstone - Martin 
Koolhoven aanw. voor Q&A | Euregion 
Film Festival • Vr 17 mrt, 20u en ma 20 
mrt, 14u Waterboys - vr: Robert Jan 
Westdijk aanw. voor Q&A | Euregion 
Film Festival • Do 23 t/m za 25 mrt,  20u 
Frantz • Do 30 mrt t/m za 1 apr, 20u en 
zo 2 apr, 14u Jackie — Meer informatie: 
filmhuisdespiegel.nl

HEERLEN

Olivia Mortier – fight
Dieter Rogge – Katehdralen und 
Kapitale
Van 11 februari t/m 9 april 

Galerie vorn und oben
Katharinenweg 15a . B-4701 Eupen-Kettenis
+32 (0)87 480218 . vornundoben.be

Carlos Puyol – Jazz in verf
Van 10 maart t/m 7 mei 

Galerie PontArte
Oranjeplein 203 . 6224 KV Maastricht
06 3740 3499 . pontarte.com

Traversées #2
Chris Keulen en Perry Schrijvers
Van 24 februari t/m 18 maart

Maison des Métiers & Maison Renaissance
de l’Émulation, Luik 
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CHARLEROI

> Marthe Wéry. Werken uit 

de collectie van de Belgische 

kunstenares Marthe Wéry (1930-

2005). Van 25 februari t/m 23 juli  

in het bps22. bps22.be

DEN BOSCH

> Verspijkerd en verzaagd. 

Hergebruik van heiligenbeelden in 

de Nederlandse beeldhouwkunst. 

Van 18 februari t/m 5 juni in het 

Stedelijk Museum. hnbm.nl

DUISBURG

> Life-Size. Lebensgröße. De 

kunstenares Jana Sterbak (1955) 

werkt met organisch materiaal 

als brood, vlees, huid en haar 

aan de thema’s vergankelijkheid 

en dood. Van 11 maart t/m 11 

juni in het Lehmbruck Museum. 

lehmbruckmuseum.de 

DÜSSELDORF

> Cranach. Meister – Marke 

– Moderne. Meer dan 200 

werken van Lukas Cranach de 

Oudere (1472-1553), belangrijke 

vertegenwoordiger van de Duitse 

Renaissance. Van 8 april t/m 30 

juli. Ehrenhof Preis 2016: Ulrike 

Schulze. Van 19 januari t/m 16 

april. Idea et inventio. Italiaanse 

tekeningen uit de vijftiende en 

zestiende eeuw. Van 24 maart t/m 

18 juni in Museum Kunstpalast. 

smkp.de

> Otto Dix – Der böse Blick. Over 

Dix’ jaren in Düsseldorf waarin hij 

zijn expressieve schilderstijl achter 

zich liet. Van 11 februari t/m 14 mei.

Marcel Broodthaers. Eine 

Retrospektive. Grote expositie 

over Belgische kunstenaar 

Marcel Broodthaers (1924-1976) 

neemt haar intrek in Düsseldorf, 

waar hij een korte, maar 

productieve periode doorbracht. 

Van 4 maart t/m 11 juni in K20. 

kunstsammlung.de

> Wirtschaftswerte / 

Museumswerte. Van 8 april 

t/m 18 juni in de Kunsthalle. 

kunsthalle-duesseldorf.de 

> Tremors. Sculptuur en installatie 

door Malte Bruns. Van 11 maart 

t/m 11 juni in KIT – Kunst im 

Tunnel. kunst-im-tunnel.de

EINDHOVEN

> The Initimate Earthquake 

Archive. Installatie door Sissel 

Marie Tonn. Van 11 oktober t/m 

8 april in het Van Abbemuseum. 

vanabbemuseum.nl

EIJSDEN-MARGRATEN

> Kunstsymposium Oogsten. 

Vrouwen uit de kunst bevragen 

het glazen plafond. Van 10 t/m 17 

april op binnen- en buitenlocaties 

bij Wanda Reiff – Contemporary 

Art, Gasthuis 75 in Gasthuis – 

Bemelen. plateaukunst.nl

ESSEN

> My Gleaming. Schilderijen op 

groot formaat door Eliza Douglas. 

Van 17 februari t/m 2 april. 

Maria Lassnig. Retrospectief 

voor Oostenrijkse schilderes 

Maria Lassnig (1919-2014) die de 

waarneming van het eigen lichaam 

probeerde uit te beelden. Van 

10 maart t/m 21 mei. Gerhard 

Richter. Die Editionen. De in 

oplages gemaakte werken van 

Gerhard Richter. Van 7 april t/m 

30 juni in Museum Folkwang. 

museum-folkwang.de

EUPEN

> Olivia Mortier – fight. Dieter 

Rogge – Kathedralen und 

Kapitale. Dubbelexpositie 

met beelden, installaties en 

tekeningen. Van 11 februari t/m 

9 april in Galerie vorn und oben. 

vornundoben.be

> Ressentiment – Kulturen 

des Dissens. Met o.a. Awst und 

Walther, Dear Hunter en Elisabeth 

Gabriel en Daryoush Asgar. Van 25 

januari t/m 23 april in ikob. ikob.be

GENT

> Anna Oppermann. Van 11 maart 

t/m 4 juni. Dirk Zoete. Van 11 

maart t/m 4 juni. Kristof van 

Gestel. Van 11 maart t/m 14 mei. 

Kader Attia. Van 31 maart t/m 1 

oktober in het Stedelijk Museum 

voor Actuele Kunst. smak.be 

> Francisco Goya & Farideh 

Lashai. Dubbelexpositie voor de 

maatschappijkritische Goya (1746-

1828) en de social geëngageerde, 

Iraanse kunstenares Lashai (1944-

2013). Van 11 februari t/m 7 mei in 

het Museum voor Schone Kunsten. 

mskgent.be

HASSELT

> Onder ons. Groepsexpositie 

met o.a. Billie Zangewa, Atelier 

van Lieshout en Jos De Gruyter 

& Harald Thys. Het kabinet: 

Tom Volkaert – Cart Wheels & 

Accessories. Van 8 maart t/m 14 

mei in CIAP. ciap.be

GULPEN-WITTEM

> Cut, Split & Eat – Gordon 

Matta-Clark. Collages, foto’s en 

video’s van avant-garde legende 

Gordon Matta-Clark (1943-1978), 

inclusief een reconstructie van 

de creatieve ontmoetingsplek 

en restaurant FOOD uit SoHo 

New York. Van 12 maart t/m 2 juli 

bij buitenplaats Kasteel Wijlre. 

kasteelwijlre. nl

openingsuren & info
Locatie:

Studio Pieter Stockmans, 

C-mine 100, Genk 

Te bezichtigen tot 28 mei 2017 

di - zo van 10u tot 17u

Gratis toegang

PETER DONDERS C-STONE

C-STONE, de bank uit zwarte carbonvezel, is een 

toonbeeld van ingenieus design geënt op een uiterst 

doordacht wikkelprocedé. Zes touwen wikkelen 

om een mal volgens een digitaal proces waarbij 

richting, draaipunt en wikkeling afgestemd zijn op 

de uiteindelijke vorm. 

MARTINE GYSELBRECHT LUNA

In haar laboratorium ontwerpt Martine Gyselbrecht 

textiel waarbij steeds nieuwe materialen de toon 

bepalen. Zo deelt zij bijvoorbeeld koper-raffia 

waarbij monofilament schering wordt gesplitst 

in twee weefsels, die door elkaar heen worden 

geweven.

CHRIS KABEL STACK RING

Met Stack Ring toont Chris Kabel een cirkelvormige 

zitbank gemaakt uit 250 plastic opstapkrukjes. De 

serieproductie wordt zichtbaar door meer rood 

pigment toe te voegen bij de persing van elk nieuw 

krukje. 

XAVIER LUST VOLUPTÉ

Volupté is een zitbank van 3,60 meter uit Corian®, 

die vanuit één enkel oppervlak vertrekt en 

uitvouwt als een waaier. Xavier Lust deed hiervoor 

een beroep op een techniek van het thermisch 

vormen, waardoor driedimensionale en vloeiende 

bewegingen ontstaan.

PIET STOCKMANS NIESSING-GLAASJES

De Niessing-glaasjes gelden als een pars pro toto 

voor het omvangrijke oeuvre van Piet Stockmans, 

die uiterst dunne wanden weet te creëren dankzij 

een bakproces op hogere temperaturen. Hierdoor 

wordt het materiaal transparanter dan ander 

porselein.

FRANK TJEPKEMA BLING BLING

De hanger Bling Bling is een conceptueel sieraad 

waarbij, uit verschillende flinterdunne lagen 

messing, logo’s van bekende merken werden 

gestanst. Het juweel bestaat maar uit zeven delen, 

maar oogt erg complex.

Powers of Materials - 
Op zoek naar de volgende ‘Eames’
Baanbrekend werk van 12 designers _ In het kielzog van de grote Eames-
tentoonstelling in C-mine Genk pakt de expo Powers of Materials uit met 
een intrigerende kijk op vormelijke, technologische en materiaaltechnische 
innovaties in design. Curator Karen Wuytens selecteerde twaalf ontwerpers die 
baanbrekend werk verricht hebben in materie, productieproces of ontwerp.

Edelplast van Billie Van Nieuwenhuyzen. foto’s Kristof Vrancken

Tremors van Malte Bruns bij KIT – Kunst 
im Tunnel in Düsseldorf. foto: Ivo Faber

ROEL VANDEBEEK DUBIO

De Dubio heeft het uitzicht van drie op elkaar verlijmde 

dunne bakstenen en wordt daarom een tijdbesparend 

en kostenefficiënt alternatief. Designer Roel Vandebeek 

zet hiermee het standaardproces van het bakken van 

gevelstenen naar zijn hand. 

DIRK VANDER KOOIJ RVR STOEL

De RvR stoel wordt niet door middel van een spuitgiet 

of mal ontwikkeld, maar wel geprint door een 

zelfgemaakte 3D-printer. Vander Kooij slaagde erin om 

een serieproductie op te zetten van stoelen die geprint 

worden uit dikke draden van gerecycleerde kunststof uit 

koelkasten.

BILLIE VAN NIEUWENHUYZEN - EDELPLAST > foto’s

De beloftevolle juweelontwerpster veredelt 

laagwaardige plastic omhulsels van elektrische kabels. 

Met behulp van zelf gemodificeerde vlechttechnieken 

maakt ze weefsels en versmelt deze tot sieraden. 

MAARTEN VAN SEVEREN  .03 STOEL

De .03 stoel is een designicoon. Het minimalistisch 

ogend ontwerp heeft een zitschaal van flexibel 

polyurethaan integraalschuim met een uitstekend 

zitcomfort. Het zelfdragende staalbuisframe van deze 

stoel ontleent zijn veerkracht aan de geïntegreerde 

bladveren in de rug en brengt de rugleuning terug in de 

oorspronkelijke positie zodra de belasting wegvalt.

JAMES VAN VOSSEL PLIÉ

De collectie Plié bestaat uit brillen waar het front 

van het montuur en het hoekstuk uit dezelfde plaat 

worden geplooid. Een technisch huzarenstukje, want 

het roestvrij staal wordt hiervoor eerst naar voor en 

vervolgens naar achter geplooid om deze hoek te 

vormen.

HUBERT VERSTRAETEN TAMAWA

Hubert Verstraeten exploreert de mogelijkheden van 

bakeliet: hij manipuleert bestaande biljartballen via 

boren, frezen en draaien om tot nieuwe toepassingen te 

komen zoals een horloge. 

design.cultuurplatform.be
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ZL Podium is een maandelijkse bijlage van Zuiderlucht. Podium bevat een 
uitgebreide cultuuragenda en biedt ruime mogelijkheden voor sponsored 
content. ZL Podium is online te lezen als e-paper via zuiderlucht.eu/e-paper. 
De digitale versie van de agenda met gebruikersvriendelijke interface is te 
raadplegen via zuiderlucht.eu/agenda.
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type specificaties prijs in euro

6 afbeelding in cultuuragenda fc, liggend of staand 280
7 ladder fc afbeelding liggend en titel 160
8 highlights 75/100 woorden 130/150
9 ZL Podium cover fc cover-afbeelding en ankeiler 880
10 advertorial hele pagina 400 woorden en 1-2 afbeeldingen 960
11 advertorial halve pagina 200 woorden en 1 afbeelding 580
12 advertorial kwart pagina 120 woorden en 1 afbeelding 360

 prijzen zijn exclusief 21% btw

Voor de advertorials levert 
u tekst en beeld, wij maken 
het voor u op. Hou rekening 
met opmaakkosten van 80 
euro voor een kwart pagina, 
respectieve 120 en 180 euro 
voor een halve en hele pagina. 
Neem contact met ons op 
voor aanlever-specificaties. 
Wilt u een mini-katern vanaf 
acht pagina’s, inclusief de 
cover van ZL Podium? Neem 
contact met ons op voor een 
aanbod op maat. U kunt ook 
exemplaren bijbestellen voor 
eigen gebruik.

zl podium
maart 2017

editorial

2 3

zl podium
maart 2017

2 3

highlights

colofon _ ZL Podium is een 

maandelijkse bijlage van Zuiderlucht. 

ZL Podium bevat sponsored content 

die buiten de verantwoordelijk heid 

van de Zuiderlucht-redactie valt. 

Digitaal is ZL Podium te lezen via 

zuiderlucht.eu/e-paper. 

Cultuuragenda

Begunstigers en/of adverteerders 

van Zuiderlucht kunnen items in de 

cultuuragenda plaatsen. Begunstiger 

wordt u voor 59 euro per jaar via 

zuiderlucht.eu/begunstigers. U krijgt 

Zuiderlucht dan ook maandelijks 

thuisbezorgd. 

Items voor de cultuuragenda digitaal 

opsturen vóór de 10e van de maand 

naar agenda@zuiderlucht.eu, met 

maandelijks maximaal vijf items per 

persoon/instelling. Aan te leveren 

in formaat: titel, toelichting, datum, 

locatie, url. 

Adverteren

Voor het plaatsen van advertenties 

en advertorials kijk op de website 

zuiderlucht.eu/adverteren of neem 

direct contact op via  043 350 0591 of 

commercie@zuiderlucht.eu.

Coördinatie en eindredactie

Christiane Gronenberg

0031 43 350 05 91

0031 6 10 661 205

c.gronenberg@zuiderlucht.eu

Vormgeving

Andrea Bertus / ontwerpburo bertus 
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Unvollendete  4
Een binnenstad met Maastrichtse maat

Onderstroom 6
Tunneljutten

Over oude en hedendaagse kunst 7
Open Studios lezing Ann Demeester  

Werken in een showroom 8
Van Maastrichtse makers en ontwerpers 

Ik voel vandaag geen blauw 10
De winkel waar kunstenaars graag komen

Publiek 11

Talent in beeld: Boris Dieleman 12

Cultuuragenda 12

Voor de kleine en grote C 22
Prins Bernhard Cultuurfonds 

Ondertussen in… 23

ZL Podium is voor iedereen

In uw handen, of op uw scherm, klein of groot, ziet u de eerste ZL 
Podium. Deze vierentwintig pagina’s zijn voor u. 
   Na negen jaar Zuiderlucht en honderden, ach wat zeg ik, 
duizenden telefoontjes, brieven en mails namen we vorig jaar 
het enige logische besluit en begonnen een extra servicekatern 
bij Zuiderlucht genaamd XT. Voor ons de afkorting van Extended, 
veel lezers maakten er Extra van. Ook prima!
   Het was extra ruimte waar gebruikers van ZL hun verhaal of 
boodschap kwijt kunnen binnen de daarvoor geëigende kaders. 
De plek waar uw evenement wordt vermeld. Want, dat vonden wij 
ook, al het moois waar u met ijver en liefde aan werkt, het mag 
gelezen en gezien zijn. Deze maand volgde het tweede logische 
besluit, door het blad Podium te noemen. Dat is toch helderder 
dan zo’n afkorting; de nieuwe titel, vonden we, dekt ook beter 
de behoorlijk uitdijende lading met service, agenda, rubrieken, 
advertenties, advertorials en branded content van bedrijven en 
instellingen.  
   Zo treft u in deze eerste ZL Podium de jonge fotograaf Boris 
Dieleman aan, het eerste talent in een reeks van elf waarin het 
Huis voor de Kunsten Limburg veelbelovende creatievelingen een 
platform biedt. Op pagina 8 begint de serie Made in Maastricht, 
de plek waar u in de komende maanden de vele verhalen van 
makers, gebruikers en promotors van Maastrichtse ontwerpen 
kunt ontdekken. Een pagina verderop deelt Rob Wijnants 
zijn belevenissen als eigenaar van de door kunstenaars en 
professionals geliefde winkel Victor 4art in Heerlen. Samen 
met de Van Eyck biedt ZuiderLeven, de activiteiten-tak van 
Zuiderlucht, deze maand een podium aan Ann Demeester, 
directeur van het Frans Hals Museum in Haarlem. U bent van 
harte uitgenodigd voor haar lezing op 10 maart tijdens de Open 
Studios in de Van Eyck in Maastricht, zie pagina 7. 
   Heeft u genoeg gelezen en wilt u erop uit trekken om het 
allemaal zelf te zien, dan bieden de vele pagina’s met onze 
cultuuragenda van binnen en buiten de euregio u met zekerheid 
voldoende reisdoelen. De nieuwe plek om belevenissen en 
bevindingen te delen hebben we ook al voor u ingericht, in de 
maandelijkse rubriek Publiek op pagina 11.

Veel lees- en ontdekplezier! 

CHRISTIANE GRONENBERG | bladmanager
c.gronenberg@zuiderlucht.eu

MAASTRICHT

CENTRE CÉRAMIQUE 
• Vr 3 mrt Mad Science is er weer! Bouw mee aan onze 
mini-Expeditie Robinson • Za 11 mrt Opening ‘This 
is Where I Live’  Dubbelexpositie • Zo 12 mrt Kunst 
en de fotografie TEFAF-lezing • Zo 19 mrt De dagen 
Boekpresentatie • Zo 26 mrt Franse Strips (La Bande 
Dessinée) als literatuur Lezing • Vr 31 mrt Heleen van 
Royen en Ronald Giphart Viering in het kader van de 
Boekenweek 2017 • 11 mrt t/m 11 jun Fototentoonstelling 
‘This is Where I Live’ Dubbelexpositie • 14 mrt t/m 
18 jun Kruidenrijk Mini-expo Bijzondere historische 
kruidenboeken — Meer informatie: centreceramique.nl

KUMULUS

• Wo 22 mrt Leerlingen Musicalafdeling nemen deel aan 
de Boomfeestdag• Za 25 mrt In vuur en vlam Expositie 
Kinderacademie • Za 25 en zo 26 mrt High school 
musical Voorstelling leerlingen Musical Presentatiegroep 
beginners (12 – 14 jaar) — Meer informatie: kumulus.nl

lumière

• Woe 1 mrt korte film Oscar Nominated Shorts: 
animatie Alle genomineerden in de categorie ‘Best 
Animated Short Film’ • Vanaf 4 mrt film De Matthäus 
Missie van Reinbert de Leeuw Film over het mysterie 
van muziek, en over de onstuitbare bevlogenheid 
waarmee Reinbert de Leeuw opgaat in Bachs 
monumentale werk • Zo 5 mrt film + meet&greet In 
Procedure Indringend verhaal over een vader die vanuit 
Syrië naar Nederland is gevlucht en wacht op hereniging 
met zijn gezin. In aanwezigheid van regisseur Jiska 
Rickels • Woe 8 mrt korte film Oscar Nominated Shorts: 
fictiefilm Alle genomineerden in de categorie ‘Best 
Live-Action Short Film’ • Vanaf 8 mrt filmreeks Artists 
in pictures Filmsreeks rondom TEFAF met De erfenis, 
I, Claude Monet, Don’t Blink – Robert Frank, Dancer, 
Mapplethorpe: Look at the Pictures, The Artist’s Garden: 
American Impressionism • Vanaf 9 mrt film American 
Honey Energieke roadmovie over jongeren die aan de 
onderkant van de Amerikaanse maatschappij hun weg 
zoeken • Zo 12 mrt film & verhaalconcert Een wrede 
romance Verhaalconcert met Sandra Geller, muziek door 
Olga van der Pennen en Olena Lavrenko en film Een 
Wrede Romance, gebaseerd op de roman van Alexander 
Ostrovski (1823- 1886) — Meer informatie: lumiere.nl

GENK

C-MINE
CULTUUR CENTRUM

• Vr 10 maa, 20.15u theater Toespijs/
Tom Vandyck/Ariane Van Vliet/Alice 
Reijs - De Hondenwei • Za 11 maa, 15u 
familie Laika – De Passant (6+)• Za 11 
maa, 20.15u theater Naomi Velissariou 
- Sontag • Za 11 maa, 20.30u feest! 
10 jaar Radio Modern• Za 18 maa, 
20.15u theater Lod/Josse De Pauw - 
De Helden• Di 21 maa, 20.15u theater 
Maarten Westra Hoekzema Komiek/
Freak • Woe 22 maa, 20.15u muziek 
Flying Horseman • Za 25 maa, 15.00 
theater Bronks – De man, de vrouw en 
de beer (8+) • Di 28 maa, 20.15 circus Cie 
XY Il n’est pas encore minuit — Volledig 
programma: c-minecultuurcentrum.be 
tickets: tickets@genk.be of 
+32 89 654480/90

DE SPIEGEL

• Do 2 t/m za 4 mrt, 20u en 5 mrt, 14u La 
La Land • Zo 5 mrt, 20u Rams - Theater 
Landgraaf • Do 9 t/m za 11 mrt, 20u The 
Salesman • Zo 12 mrt, 14u en ma 13 mrt, 
20u In Pursuit of Silence - zo: Lezing 
Mike Kramer  ism Nieuwe Nor • Do 16 
mrt, 20u Bodkin Ras - Kaweh Modiri 
aanw. voor Q&A | Euregion Film Festival 
• Za 18 mrt, 20u Brimstone - Martin 
Koolhoven aanw. voor Q&A | Euregion 
Film Festival • Vr 17 mrt, 20u en ma 20 
mrt, 14u Waterboys - vr: Robert Jan 
Westdijk aanw. voor Q&A | Euregion 
Film Festival • Do 23 t/m za 25 mrt,  20u 
Frantz • Do 30 mrt t/m za 1 apr, 20u en 
zo 2 apr, 14u Jackie — Meer informatie: 
filmhuisdespiegel.nl

HEERLEN

Olivia Mortier – fight
Dieter Rogge – Katehdralen und 
Kapitale
Van 11 februari t/m 9 april 

Galerie vorn und oben
Katharinenweg 15a . B-4701 Eupen-Kettenis
+32 (0)87 480218 . vornundoben.be

Carlos Puyol – Jazz in verf
Van 10 maart t/m 7 mei 

Galerie PontArte
Oranjeplein 203 . 6224 KV Maastricht
06 3740 3499 . pontarte.com

Traversées #2
Chris Keulen en Perry Schrijvers
Van 24 februari t/m 18 maart

Maison des Métiers & Maison Renaissance
de l’Émulation, Luik 
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HEERLEN

> Paint It Soft. De hernieuwde 

interesse in textiel in de 

hedendaagse kunst. Van 2 april 

t/m 6 augustus. Jumpin’ Jack Flash 

(2016). Muurschilderingen door 

Roland Schimmel die inspelen 

op de rusteloze beweeglijkheid 

van de waarneming. T/m 16 juli in 

Schunck. schunck.nl

HELMOND

> Werk voor een betere wereld. 

De Stijl-werken van o.a. Peter 

Alma, Bart van der Leck, Lou 

Loeber en Johan van Hell. Van 

2 april t/m 27 augustus. La Vie 

en RoseRock. Installatie door 

Thorsten Brinkmann. T/m 22 

oktober in het Museum Helmond. 

museumhelmond.nl

> Kantelpunt 1. Karin van Dam 

en Robbie Cornelissen wisselen 

bouwstenen uit voor nieuw 

werk en laten de ander hierop 

voortborduren. Van 26 maart t/m 

6 mei in de Cacaofabriek. Opening 

26 maart. cacaofabriek.nl

KEULEN

> Paris erwacht! Over Duitse 

architect Ignaz Hittorf en zijn 

ontwerp voor het Place de la 

Concorde in Parijs. Van 7 april 

t/m 9 juli in het Wallraf-Richartz-

Museum. wallraf.museum

KREFELD

> Das Abenteur unserer 

Sammlung II. Van 31 maart t/m 

1 oktober in het Kaiser Wilhelm 

Museum. kunstmuseenkrefeld.de

LEUDAL

> Aandacht. Installatie door Ton 

Slits. Van 7 april t/m 30 juni in 

de Missiekapel in Heythuysen. 

kunstencultuurleudal.nl

> Voorjaarsexpositie. Geer 

Gielen (mixed media), Ingrid van 

Polen (olieverf) en Annie van Dijk 

(abstract) en metaalsculpturen 

in de beeldentuin. T/m 6 

juni op zondagmiddagen in 

Gallery Roscamputs in Roggel. 

galleryroscamputs.nl

LUIK

> Révolution bande dessinée. 

Meer dan driehonderd originele 

platen van de stripbladen Métal 

Hurlant en (A SUIVRE) uit de 

jaren zeventig t/m negentig. Van 

17 maart t/m 11 juni. Biennale de 

Gavure de Liège. Van 17 maart t/m 

14 mei in La Boverie. laboverie.com

MAASMECHELEN 

> Exchanging looks. Fotograaf 

Wim De Schamphelaere is 

geboeid door Afrika. Zijn foto’s 

zijn minutieuze reconstructies 

van de werkelijkheid als 

gedetailleerde nieuwe ‘tableaux 

vivants’. Van 30 maart t/m 6 mei. 

Herman Van Veen. Abstracte en 

monochrome schilderijen met 

enkele figuratieve accenten in een 

spel van licht en kleur. Van 2 mei 

t/m 2 juni in het cultuurcentrum. 

ccmaasmechelen.be

MAASTRICHT

> Ms. Candelabra’s Platform of 

Light. Videokunstinstallatie door 

Wineke Gartz in de toren van 

voormalige Brandweerkazerne. 

Van 24 september tot 30 

juni, iedere avond van 

zonsondergang tot 23.00 uur 

in de Capucijnenstraat 21. 

viewmaster-projects.com

> Life of Ornament. Grote 

projecties van Sphinx-drukdecors 

op het Eiffelgebouw, door 

kunstenaars Persijn Broersen en 

Margit Lukács. Van 1 december t/m 

30 april, iedere avond van 19.00 tot 

00.00 uur. viewmaster-projects.com

> Basic Perceptions 2. Yan 

Marczewski (olieverf), Den Bar 

(sculptuur) en Alexa Meyerman 

(3D-installaties). Van 10 maart 

t/m 4 juni in Galerie MOA. 

galeriemoa.nl

> Jazz in verf. Eerste solo-expositie 

van Carlos Puyol in Nederland. 

Van 10 maart t/m 7 mei in Galerie 

PontArte. pontarte.com

> Illusion and Revelation. 

Wandfresco en papierwerken 

van Ernst Caramelle, die vaak 

geometrische abstractie en 

trompe-l’oeil effecten gebruikt. 

Van 24 december t/m 27 

november. Illusie en openbaring. 

Collectiepresentatie. T/m 27 

november. Floors & walls /

from ground. Werk van Ton 

Boelhouwer. Van 22 oktober t/m 

3 april. My Stories of Painting. 

Solo van de Chinese BACA-

winnaar Cai Guo-Qiang. Van 

30 september t/m 1 mei. Aura. 

Kunstenaar Hao Liang en schrijver 

Hu Fang in dialoog met werk uit 

de Bonnefantenmuseum-collectie 

en werk van deelnemers van de 

Van Eyck. Van 25 november t/m 11 

juni in het Bonnefantenmuseum. 

bonnefanten.nl

> The Painted Bird. Nachtmerries 

en dromen over Europa. 

Grote wandschildering in het 

hele gebouw door zestien 

internationale kunstenaars. Van 10 

maart t/m 13 augustus in Marres. 

marres.org

MÖNCHENGLADBACH

> Stretch. Werk van Alexandra 

Bircken, die de scheidingen tussen 

een ‘binnen’ en ‘buiten’ onderzoekt 

en de grenzen daartussen, 

zoals huid. Van 26 maart t/m 

25 juni in Museum Abteiberg. 

museum-abteiberg.de

NEUSS

> Japanische Malerei. Uit de 

collectie Viktor en Marianne 

Langen. Van 25 maart t/m 20 

augustus. Thousands Suns for 

a Lonely Man. Sculpturen van 

Carolin Eidner (1984). Van 8 april 

t/m 20 augustus in de Langen 

Foundation. langenfoundation.de

NUTH

> Expositie Adeline Meens en 

Marian Marchal. Van 9 april t/m 

7 mei in galerie-atelier 7tien49. 

7tien49.nl

OSS

> The Hour of the Wolf. 

Levensgrote bronzen mensen-

sculpturen van Lotte Blokker 

(1980). Smaak & Identiteit. 

Kunstenaars Erik Habets (1978) en 

Rieneke de Vries (1981) vroegen 

aan leerlingen en senioren in Oss 

wat er over 50 jaar bewaard moet 

worden van nu. Van 11 februari 

t/m 28 mei in Museum Jan Cunen. 

museumjancunen.nl

ROERMOND

> Rood. Schilderijen van Jan 

Martens (Eindhoven, 1939). 

Van 10 maart t/m 17 april in ECI 

cultuurfabriek. ecicultuurfabriek.nl 

SITTARD-GELEEN

> Een creatief diender. 

Olieverfschilderijen en aquarellen 

van Hub. (Buck) Fonteijn. Van 22 

januari t/m 2 april. Over de Grens. 

Roy Villevoye & Jan Dietvorst, 

Brele Scholz en Jaap de Ruig. Van 

5 maart t/m 28 mei in Museum De 

Domijnen. dedomijnen.nl 

STEIN

> Romantiek met een rafelrand. 

Marco Wit (autonoom ontwerper) 

en Felix Stelten (tekenaar, schilder) 

exposeren. Van 17 maart t/m 9 

april. Momentum. Werk van Stella 

Houtvast. Van 14 t/m 17 april in de 

Terpkerk Urmond. cwstein.nl

THORN   

> Jonkvrouw Agnes 

van den Brandeler. 

Overzichtstentoonstelling van 

veelzijdige kunstenares die in de 

jaren vijftig in Thorn verbleef. 

Van 20 januari t/m 4 juni in 

Museum het Land van Thorn. 

museumhetlandvanthorn.nl

TILBURG   

> Quest. Duotentoonstelling door 

RaQuel van Haver en Igshaan 

Adams. Van 26 maart t/m 7 mei 

in Park – Platform for Visual Arts. 

park013.nl 

> Ascent. Montage van meer dan 

4000 beelden van de berg Fuji 

door Fiona Tan. Van 11 februari 

t/m 11 juni in Museum de Pont. 

depont.nl

> Rafelranden van schoonheid. 

Textiele installaties, beelden en 

films van Heringa/Van Kalsbeek, 

Bart Hess, Nan Groot Antink, 

Tanja Smeets en Karin van Dam. 

T/m 28 mei in het Textielmuseum. 

textielmuseum.nl 

VALKENBURG

> Overzichtstentoonstelling Gèr 

Huntjens. Schilderijen, grafiek 

en cartoons van Gèr Huntjens 

(1927-2009). Van 22 januari 

t/m 17 april. Gerty Louppen. 

Overzichtsexpo van schilderes en 

tekenares Gerty Louppen. Van 23 

april t/m 2 juli. Atelier op tafel. 

Twintig kunstenaars exposeren 

en verkopen. Op 22 en 23 april in 

Museum Land van Valkenburg. 

Maaslandkunstenaars. Werk 

van Doris Becke en Geert Mols, 

Dries Engelen, Marijke Stultiens, 

Xander Spronken en Yoni 

Trynes. Van 30 april t/m 9 juli in 

Museum Land van Valkenburg. 

museumlandvanvalkenburg.nl

VENLO

> Across The Earth. Vijftien 

doeken van Theo Kuijpers 

(Helmond, 1939). Van 19 

februari t/m 21 mei in Museum 

Van Bommel van Dam. 

vanbommelvandam.nl

VENLO

> Homo ex Machina. 

Monumentale mensfiguren door 

Mathieu Klomp. Van 12 maart t/m 

28 mei bij Odapark. odapark.nl

WUPPERTAL

> Holmead. Retrospectief op 

het werk van de Amerikaanse 

schilder Clifford Holmead Philips. 

Van 19 februari t/m 7 mei in 

de Van der Heydt Kunsthalle. 

von-der-heydt-kunsthalle.de

VENLO

> Krenten uit de pap. 

Hoogtepunten uit de keramiek-

collectie Doensen. T/m 7 mei in de 

Tiendschuur Tegelen. Op 23 april 

om 14.00 uur toelichting door 

Pieter Doensen. tiendschuur.net

PAINT IT SOFT
 
Over de hernieuwde interesse voor textiel 
in de hedendaagse kunst

PAINT IT SOFT is een omvangrijke tentoonstelling over de ‘renaissance’ van de textielkunst. 

Zoals textielkunstenaars in de jaren ’50 vanuit de grenzen van het canvas uitkwamen bij 

textiel, zo rekken vele hedendaagse kunstenaars de schilderkunst letterlijk op tot ‘sociale 

weefsels’ en ‘olieverfschilderijen van stof’. PAINT IT SOFT ontrafelt de huidige herontdekking 

van de textielkunst aan de hand van de collectie SCHUNCK* en recente ontwikkelingen in 

de hedendaagse kunst. De tentoonstelling borduurt voort op het artistieke onderzoek en 

presentatiebeleid van SCHUNCK* rondom avant-gardistische tendensen vanaf de jaren ’50.

Met werk van Rob Birza, Claude Bleynie, Koen Doodeman, Yvonne Dröge Wendel, Norbert 

Fiddelers, Romy Finke, Daan van Golden, Tom de Groot, Christie van der Haak, Lieven 

Hendriks, Twan Janssen, Louis Marie Jullien, Fransje Killaars, Klaas Kloosterboer, Jean Lurçat, 

Elke Lutgerink, Keetje Mans, Rik Meijers, Machiel van Soest, Sarah van Sonsbeeck, Clary Stolte, 

Berend Strik, Han Schuil, Helen Verhoeven and Roy Villevoye.

PAINT IT SOFT 2 april - 6 augustus 2017 SCHUNCK* Heerlen 

www.schunck.nl

advertorial

Twan Janssen, Stage Property # 010106, 2001, acrylverf en ijzerdraad op doek, 120 x 100 cm, Collectie SCHUNCK*, 

gemeente Heerlen. foto: Galerie Van Gelder, Amsterdam

Modèle: La Pipe (1969) van Marcel Broodthaers in K20 in Düsseldorf. © Estate of 
Marcel Broodthaers / Artists Rights Society (ARS), New York / SABAM, Brüssel / VG 
Bild-Kunst, Bonn 2017. foto: Peter Butler
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CHARLEROI

> Marthe Wéry. Werken uit 

de collectie van de Belgische 

kunstenares Marthe Wéry (1930-

2005). Van 25 februari t/m 23 juli  

in het bps22. bps22.be

DEN BOSCH

> Verspijkerd en verzaagd. 

Hergebruik van heiligenbeelden in 

de Nederlandse beeldhouwkunst. 

Van 18 februari t/m 5 juni in het 

Stedelijk Museum. hnbm.nl

DUISBURG

> Life-Size. Lebensgröße. De 

kunstenares Jana Sterbak (1955) 

werkt met organisch materiaal 

als brood, vlees, huid en haar 

aan de thema’s vergankelijkheid 

en dood. Van 11 maart t/m 11 

juni in het Lehmbruck Museum. 

lehmbruckmuseum.de 

DÜSSELDORF

> Cranach. Meister – Marke 

– Moderne. Meer dan 200 

werken van Lukas Cranach de 

Oudere (1472-1553), belangrijke 

vertegenwoordiger van de Duitse 

Renaissance. Van 8 april t/m 30 

juli. Ehrenhof Preis 2016: Ulrike 

Schulze. Van 19 januari t/m 16 

april. Idea et inventio. Italiaanse 

tekeningen uit de vijftiende en 

zestiende eeuw. Van 24 maart t/m 

18 juni in Museum Kunstpalast. 

smkp.de

> Otto Dix – Der böse Blick. Over 

Dix’ jaren in Düsseldorf waarin hij 

zijn expressieve schilderstijl achter 

zich liet. Van 11 februari t/m 14 mei.

Marcel Broodthaers. Eine 

Retrospektive. Grote expositie 

over Belgische kunstenaar 

Marcel Broodthaers (1924-1976) 

neemt haar intrek in Düsseldorf, 

waar hij een korte, maar 

productieve periode doorbracht. 

Van 4 maart t/m 11 juni in K20. 

kunstsammlung.de

> Wirtschaftswerte / 

Museumswerte. Van 8 april 

t/m 18 juni in de Kunsthalle. 

kunsthalle-duesseldorf.de 

> Tremors. Sculptuur en installatie 

door Malte Bruns. Van 11 maart 

t/m 11 juni in KIT – Kunst im 

Tunnel. kunst-im-tunnel.de

EINDHOVEN

> The Initimate Earthquake 

Archive. Installatie door Sissel 

Marie Tonn. Van 11 oktober t/m 

8 april in het Van Abbemuseum. 

vanabbemuseum.nl

EIJSDEN-MARGRATEN

> Kunstsymposium Oogsten. 

Vrouwen uit de kunst bevragen 

het glazen plafond. Van 10 t/m 17 

april op binnen- en buitenlocaties 

bij Wanda Reiff – Contemporary 

Art, Gasthuis 75 in Gasthuis – 

Bemelen. plateaukunst.nl

ESSEN

> My Gleaming. Schilderijen op 

groot formaat door Eliza Douglas. 

Van 17 februari t/m 2 april. 

Maria Lassnig. Retrospectief 

voor Oostenrijkse schilderes 

Maria Lassnig (1919-2014) die de 

waarneming van het eigen lichaam 

probeerde uit te beelden. Van 

10 maart t/m 21 mei. Gerhard 

Richter. Die Editionen. De in 

oplages gemaakte werken van 

Gerhard Richter. Van 7 april t/m 

30 juni in Museum Folkwang. 

museum-folkwang.de

EUPEN

> Olivia Mortier – fight. Dieter 

Rogge – Kathedralen und 

Kapitale. Dubbelexpositie 

met beelden, installaties en 

tekeningen. Van 11 februari t/m 

9 april in Galerie vorn und oben. 

vornundoben.be

> Ressentiment – Kulturen 

des Dissens. Met o.a. Awst und 

Walther, Dear Hunter en Elisabeth 

Gabriel en Daryoush Asgar. Van 25 

januari t/m 23 april in ikob. ikob.be

GENT

> Anna Oppermann. Van 11 maart 

t/m 4 juni. Dirk Zoete. Van 11 

maart t/m 4 juni. Kristof van 

Gestel. Van 11 maart t/m 14 mei. 

Kader Attia. Van 31 maart t/m 1 

oktober in het Stedelijk Museum 

voor Actuele Kunst. smak.be 

> Francisco Goya & Farideh 

Lashai. Dubbelexpositie voor de 

maatschappijkritische Goya (1746-

1828) en de social geëngageerde, 

Iraanse kunstenares Lashai (1944-

2013). Van 11 februari t/m 7 mei in 

het Museum voor Schone Kunsten. 

mskgent.be

HASSELT

> Onder ons. Groepsexpositie 

met o.a. Billie Zangewa, Atelier 

van Lieshout en Jos De Gruyter 

& Harald Thys. Het kabinet: 

Tom Volkaert – Cart Wheels & 

Accessories. Van 8 maart t/m 14 

mei in CIAP. ciap.be

GULPEN-WITTEM

> Cut, Split & Eat – Gordon 

Matta-Clark. Collages, foto’s en 

video’s van avant-garde legende 

Gordon Matta-Clark (1943-1978), 

inclusief een reconstructie van 

de creatieve ontmoetingsplek 

en restaurant FOOD uit SoHo 

New York. Van 12 maart t/m 2 juli 

bij buitenplaats Kasteel Wijlre. 

kasteelwijlre. nl

openingsuren & info
Locatie:

Studio Pieter Stockmans, 

C-mine 100, Genk 

Te bezichtigen tot 28 mei 2017 

di - zo van 10u tot 17u

Gratis toegang

PETER DONDERS C-STONE

C-STONE, de bank uit zwarte carbonvezel, is een 

toonbeeld van ingenieus design geënt op een uiterst 

doordacht wikkelprocedé. Zes touwen wikkelen 

om een mal volgens een digitaal proces waarbij 

richting, draaipunt en wikkeling afgestemd zijn op 

de uiteindelijke vorm. 

MARTINE GYSELBRECHT LUNA

In haar laboratorium ontwerpt Martine Gyselbrecht 

textiel waarbij steeds nieuwe materialen de toon 

bepalen. Zo deelt zij bijvoorbeeld koper-raffia 

waarbij monofilament schering wordt gesplitst 

in twee weefsels, die door elkaar heen worden 

geweven.

CHRIS KABEL STACK RING

Met Stack Ring toont Chris Kabel een cirkelvormige 

zitbank gemaakt uit 250 plastic opstapkrukjes. De 

serieproductie wordt zichtbaar door meer rood 

pigment toe te voegen bij de persing van elk nieuw 

krukje. 

XAVIER LUST VOLUPTÉ

Volupté is een zitbank van 3,60 meter uit Corian®, 

die vanuit één enkel oppervlak vertrekt en 

uitvouwt als een waaier. Xavier Lust deed hiervoor 

een beroep op een techniek van het thermisch 

vormen, waardoor driedimensionale en vloeiende 

bewegingen ontstaan.

PIET STOCKMANS NIESSING-GLAASJES

De Niessing-glaasjes gelden als een pars pro toto 

voor het omvangrijke oeuvre van Piet Stockmans, 

die uiterst dunne wanden weet te creëren dankzij 

een bakproces op hogere temperaturen. Hierdoor 

wordt het materiaal transparanter dan ander 

porselein.

FRANK TJEPKEMA BLING BLING

De hanger Bling Bling is een conceptueel sieraad 

waarbij, uit verschillende flinterdunne lagen 

messing, logo’s van bekende merken werden 

gestanst. Het juweel bestaat maar uit zeven delen, 

maar oogt erg complex.

Powers of Materials - 
Op zoek naar de volgende ‘Eames’
Baanbrekend werk van 12 designers _ In het kielzog van de grote Eames-
tentoonstelling in C-mine Genk pakt de expo Powers of Materials uit met 
een intrigerende kijk op vormelijke, technologische en materiaaltechnische 
innovaties in design. Curator Karen Wuytens selecteerde twaalf ontwerpers die 
baanbrekend werk verricht hebben in materie, productieproces of ontwerp.

Edelplast van Billie Van Nieuwenhuyzen. foto’s Kristof Vrancken

Tremors van Malte Bruns bij KIT – Kunst 
im Tunnel in Düsseldorf. foto: Ivo Faber

ROEL VANDEBEEK DUBIO

De Dubio heeft het uitzicht van drie op elkaar verlijmde 

dunne bakstenen en wordt daarom een tijdbesparend 

en kostenefficiënt alternatief. Designer Roel Vandebeek 

zet hiermee het standaardproces van het bakken van 

gevelstenen naar zijn hand. 

DIRK VANDER KOOIJ RVR STOEL

De RvR stoel wordt niet door middel van een spuitgiet 

of mal ontwikkeld, maar wel geprint door een 

zelfgemaakte 3D-printer. Vander Kooij slaagde erin om 

een serieproductie op te zetten van stoelen die geprint 

worden uit dikke draden van gerecycleerde kunststof uit 

koelkasten.

BILLIE VAN NIEUWENHUYZEN - EDELPLAST > foto’s

De beloftevolle juweelontwerpster veredelt 

laagwaardige plastic omhulsels van elektrische kabels. 

Met behulp van zelf gemodificeerde vlechttechnieken 

maakt ze weefsels en versmelt deze tot sieraden. 

MAARTEN VAN SEVEREN  .03 STOEL

De .03 stoel is een designicoon. Het minimalistisch 

ogend ontwerp heeft een zitschaal van flexibel 

polyurethaan integraalschuim met een uitstekend 

zitcomfort. Het zelfdragende staalbuisframe van deze 

stoel ontleent zijn veerkracht aan de geïntegreerde 

bladveren in de rug en brengt de rugleuning terug in de 

oorspronkelijke positie zodra de belasting wegvalt.

JAMES VAN VOSSEL PLIÉ

De collectie Plié bestaat uit brillen waar het front 

van het montuur en het hoekstuk uit dezelfde plaat 

worden geplooid. Een technisch huzarenstukje, want 

het roestvrij staal wordt hiervoor eerst naar voor en 

vervolgens naar achter geplooid om deze hoek te 

vormen.

HUBERT VERSTRAETEN TAMAWA

Hubert Verstraeten exploreert de mogelijkheden van 

bakeliet: hij manipuleert bestaande biljartballen via 

boren, frezen en draaien om tot nieuwe toepassingen te 

komen zoals een horloge. 

design.cultuurplatform.be
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GULPEN-WITTEM
> Cut, Split & Eat – Gordon 

Matta-Clark. Collages, foto’s en 

video’s van avant-garde legende 

Gordon Matta-Clark (1943-1978), 

inclusief een reconstructie van 

de creatieve ontmoetingsplek 

en restaurant FOOD uit SoHo 

New York. Van 12 maart t/m 2 juli 

bij buitenplaats Kasteel Wijlre. 

kasteelwijlre. nl

HEERLEN
> Jumpin’ Jack Flash (2016). 

Muurschilderingen door Roland 

Schimmel die inspelen op de 

rusteloze beweeglijkheid van 

de waarneming. T/m 16 juli. De 

bibliotheek van Aad. Werk dat 

Aad de Haas vervaardigde naar 

aanleiding van passages uit zijn 

favoriete literatuur. Van 3 februari 

t/m 5 juni in Schunck. schunck.nl

> Parkstad Limburg Prijs 2016. 

Winnaar Sanne Vaassen en de 

andere elf genomineerden van de 

Parkstad Limburg Prijs exposeren 

hun werk. Van 11 december 

t/m 19 maart in Schunck. Op 5 

maart uitreiking publieksprijs. 

parkstadlimburgprijs.nl

HELMOND
> La Vie en RoseRock. Installatie 

door Thorsten Brinkmann. T/m 22 

oktober in het Museum Helmond. 

museumhelmond.nl

> Kantelpunt 1 –Atelierperiode. 

Karin van Dam en Robbie 

Cornelissen houden samen 

openbaar atelier. Van 6 maart tot 

26 maart. Kantelpunt 1. Karin 

van Dam en Robbie Cornelissen 

wisselen bouwstenen uit voor 

nieuw werk en laten de ander 

hierop laten voortborduren. 

Van 26 maart t/m 6 mei in de 

Cacaofabriek. Opening 26 

maart. cacaofabriek.nl

HORST
> Remember me. Assemblages 

van Karin van der Linden. 

Van 15 januari t/m 26 maart 

in Museum de Kantfabriek. 

museumdekantfabriek.nl 

KERKRADE
> Girolama Troppa. Tekeningen 

van Roomse kunstenaar uit 

de zeventiende eeuw. Van 2 

december t/m 12 maart in het 

Wallraf-Richartz-Museum. 

wallraf.museum

KREFELD
> Das Abenteur unserer 

Sammlung II. Van 31 maart t/m 

1 oktober in het Kaiser Wilhelm 

Museum. kunstmuseenkrefeld.de

LEUDAL
> How does meaning get into 

the image? Videoinstallatie 

door Catharina Geraedts. Van 

6 januari tot 31 maart in de 

Missiekapel in Heythuysen. 

kunstencultuurleudal.nl

> Voorjaarsexpositie schilders. 

Geer Gielen (mixed media), 

Ingrid van Polen (olieverf) en 

Annie van Dijk (abstract). Vanaf 

19 maart op zondagmiddagen in 

Gallery Roscamputs in Roggel. 

galleryroscamputs.nl

cultuuragenda
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> Jazz in verf. Eerste solo-expositie 

van Carlos Puyol in Nederland. 

Van 10 maart t/m 7 mei in Galerie 

PontArte. pontarte.com

> Fertile Landscape: Glass 

Art and Sculptures. Van 5 t/m 

19 maart in Gallery Mariska 

Dirkx, Dominicanerkerkstraat 3. 

galeriemariskadrikx.nl

> Illusion and Revelation. 

Wandfresco en papierwerken 

van Ernst Caramelle, die vaak 

geometrische abstractie en 

trompe-l’oeil effecten gebruikt. 

Van 24 december t/m 27 

november. Illusie en openbaring. 

Collectiepresentatie. Van 24 

december t/m 27 november. 

Floors & walls /from ground. 

Werk van Ton Boelhouwer. Van 22 

oktober t/m 3 april. My Stories 

of Painting. Solo van de Chinese 

BACA-winnaar Cai Guo-Qiang. 

Van 30 september t/m 1 mei. Aura. 

Kunstenaar Hao Liang en schrijver 

Hu Fang in dialoog met werk uit 

de Bonnefantenmuseum-collectie 

en werk van deelnemers van de 

Van Eyck. Van 25 november t/m 11 

juni in het Bonnefantenmuseum. 

bonnefanten.nl

> The Painted Bird. Nachtmerries 

en dromen over Europa. 

Grote wandschildering in het 

hele gebouw door zestien 

internationale kunstenaars. Van 10 

maart t/m 13 augustus in Marres. 

marres.org

MÖNCHENGLADBACH
> Stretch. Werk van Alexandra 

Bircken, die de scheidingen tussen 

een ‘binnen’ en ‘buiten’ onderzoekt 

en de grenzen daartussen, 

zoals huid. Van 26 maart t/m 

25 juni in Museum Abteiberg. 

museum-abteiberg.de

NEUSS
> On The Other Side. Werk van 

Britse beeldhouwer Richard 

Deacon. Van 4 september t/m 5 

maart in de Langen Foundation. 

langenfoundation.de

NOORBEEK
> KunstLucht. Met werk van o.a. 

Hans Keuls, Wim Mestriner, Theo 

Lenssen en Carina Janssens. T/m 5 

maart op zondagen en op afspraak 

bij Beeldentuin Galerie Mestriner. 

beeldentuingaleriemesteriner.nl 

OSS
> The Hour of the Wolf. 

Levensgrote bronzen mensen-

sculpturen van Lotte Blokker 

(1980). Smaak & Identiteit. 

Kunstenaars Erik Habets (1978) en 

Rieneke de Vries (1981) vroegen 

aan leerlingen en senioren in Oss 

wat er over 50 jaar bewaard moet 

worden van nu. Van 11 februari 

t/m 28 mei in Museum Jan Cunen. 

museumjancunen.nl

ROERMOND
> Rood. Schilderijen van Jan 

Martens (Eindhoven, 1939). 

Van 10 maart t/m 17 april in ECI 

cultuurfabriek. ecicultuurfabriek. 

SITTARD-GELEEN
> Een creatief diender. 

Olieverfschilderijen en aquarellen 

van Hub. (Buck) Fonteijn. Van 22 

januari t/m 2 april. Over de Grens. 

Roy Villevoye & Jan Dietvorst, 

Brele Scholz en Jaap de Ruig. Van 

5 maart t/m 28 mei in Museum De 

Domijnen. dedomijnen.nl 

THORN   
> Jonkvrouw Agnes 

van den Brandeler. 

Overzichtstentoonstelling van 

veelzijdige kunstenares die in de 

jaren vijftig in Thorn verbleef. 

Van 20 januari t/m 4 juni in 

Museum het Land van Thorn. 

museumhetlandvanthorn.nl

TILBURG
> Abstruct. Roos van Dijk, Jasper 

van der Graaf, Clemens Hollerer, 

Esther Stocker, Graphic Surgery 

en Sebastian Wickeroth. Van 22 

januari t/m 5 maart. Wander. 

Werk van Maurice Bogaert op het 

snijvlak van theater en beeldende 

kunst. Van 10 februari t/m 25 maart 

in Park – Platform for Visual Arts. 

park013.nl 

In de Tweede Wereldoorlog doken veel joden onder, om aan 

deportatie te ontkomen. Daarbij raakten ouders en kinderen 

vaak gescheiden. Veel kinderen kwamen via een netwerk 

terecht in Limburg. ‘Joodse onderduikkinderen in Limburg’ 

vertelt over de belevenissen tijdens de oorlog van Ed van Thijn, 

Ernst van Gelderen, Appie Drielsma, Hans Reichenbach, Eef 

Polak en Herman Silbernberg. Interviews, foto’s, brieven en een 

historische film van een Barmitswa viering te Sittard in 1942 

brengen deze persoonlijke geschiedenissen in beeld. Herman 

Silbernberg legde zijn oorlogservaringen als kind vast in een 

reeks schilderijen. 

Ook in Valkenburg, in Houthem om precies te zijn, werd 

een joods kind ondergebracht. Onder de naam ‘Ria 

Gerritsen’ werd Marij de Goede-van Gelder in het gezin 

Mulleneers opgevangen. Haar verhaal is aan deze reizende 

tentoonstelling toegevoegd. De tentoonstelling in Museum 

Land van Valkenburg loopt van 19 februari  t/m 5 mei 2017. 

www.museumlandvanvalkenburg.nl

advertorial

Joodse onderduik-
kinderen in Limburg

Twee Nederlandse 
premières tijdens 
schrit_tmacher
Van dinsdag 7 maart t/m zondag 9 april 2017 vindt de 22e 
editie plaats van schrit_tmacher Festival: vijf weken boordevol 
bijzondere en spectaculaire danservaringen. Dit jaar met 
fascinerende gezelschappen en stukken uit Italië, Israël, 
Taiwan, Canada, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Nederland, 
Frankrijk, Algerije, Spanje, België en Groot-Brittannië! 

Het festival opent in Nederland op dinsdag 7 en woensdag 8 maart in 

Theater Heerlen met de spektakelvoorstelling Pablo, Los Pájaros Muertos 

van Scapino Ballet Rotterdam, gemaakt door Marcos Morau, een van 

de nieuwe, grote Europese choreografen. Aan Duitse zijde opent het 

festival met de voorstelling If At All van de Kibbutz Contemporary Dance 

Company (IL), een van de bekendste dansgezelschappen van Israël. Te zien 

van 10 t/m 13 maart in Stahlbau Strang in Aken.

Daarna barst het festival los aan weerszijden van de grens met o.a. 

Compagnie Marie Chouinard, Ballet National de Marseille, Compagnie 

Hervé Koubi, MM Contemporary Dance Company maar ook ‘ons eigen’ 

NDT1 en NDT2. Ook staan er twee Nederlandse premières op het 

programma: de Taiwanees/Franse voorstelling Yo Gee Ti van Compagnie 

Käfig (14 maart) en Mana Wahine van Okareka Dance Company (27 maart) 

uit Nieuw Zeeland. 

De kaartverkoop voor de verschillende voorstellingen gaat hard, dus 

wacht niet te lang met het bestellen van uw kaarten!

Locaties:

Theater Heerlen, Burg. van Grunsvenplein 145, 6411 AS Heerlen

Fabrik Stahlbau Strang, Philipsstraße 2, 52068 Aken (Rothe Erde)

www.schrittmacherfestival.nl

tentoonstelling in museum land van valkenburg

advertorial

Tan D
un Project ‘H
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LUIK
> Révolution bande dessinée. 

Meer dan driehonderd originele 

platen van de stripbladen Métal 

Hurlant en (A SUIVRE) uit de 

jaren zeventig t/m negentig. Van 

17 maart t/m 11 juni in La Boverie. 

laboverie.com

MAASMECHELEN 
> Exchanging looks. Fotograaf 

Wim De Schamphelaere is 

geboeid door Afrika. Zijn foto’s 

zijn minutieuze reconstructies 

van de werkelijkheid als 

gedetailleerde nieuwe ‘tableaux 

vivants’. Van 30 maart t/m 6 

mei in het cultuurcentrum. 

ccmaasmechelen.be

MAASTRICHT
> Ms. Candelabra’s Platform of 

Light. Videokunstinstallatie door 

Wineke Gartz in de toren van 

voormalige Brandweerkazerne. Van 

24 september tot 30 juni, iedere 

avond van zonsonder gang tot 

23.00 uur in de Capucijnenstraat 

21. viewmaster-projects.com

> Life of Ornament. Grote 

projecties van Sphinx-drukdecors 

op het Eiffelgebouw, door 

kunstenaars Persijn Broersen en 

Margit Lukács. Van 1 december t/m 

30 april, iedere avond van 19.00 tot 

00.00 uur. viewmaster-projects.com

> Paysages. Schilderijen van 

Guusje van Noorden. Van 4 

februari t/m 26 maart in Galerie 

Schuwirth & Van Noorden. 

schuwirthenvannoorden.nl

> Open Studios. Van Eyck 

deelnemers (kunstenaars, 

ontwerpers, architecten, curatoren, 

dichters en schrijvers) presenteren 

hun werk in hun studio’s en andere 

plekken in en rondom het gebouw. 

Op 10 en 11 maart in de Van Eyck. 

janvaneyck.nl

> Basic Perceptions 2. Yan 

Marczewski (olieverf), Den Bar 

(sculptuur) en Alexa Meyerman 

(3D-installaties). Van 10 maart 

t/m 4 juni in Galerie MOA. 

galeriemoa.nl

4
APRIL 2017 podivm

weer zin in textiel? 

schunck heerlen toont de nieuwe textielkunst pag. 17
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Theatermagazine Jeroen verschijnt twee keer per jaar, in januari en september. De print-versie 
van Jeroen wordt gedrukt in een oplage van 20.000 exemplaren en verspreid als insert bij 
Zuiderlucht. Het magazine wordt ook aangeboden bij theaters. Jeroen is online te lezen op 
zuiderlucht.eu/jeroen en als e-paper via zuiderlucht.eu/jeroenepaper.

type b x h in mm specificaties prijs in euro
 
13 advertentie hele pagina 215 x 302  fc, zonder afloop 970
14 advertentie halve pagina 215 x 149 fc, liggend, zonder afloop 600

 prijzen zijn exclusief 21% btw
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TONEELGROEP
MAASTRICHT

IETS VAN 
TROOST

met Hans van Leipsig en Mieneke Bakker
tekst Jibbe Willems

regie Michel Sluysmans

Tragikomedie over een fantast 
in een fantasieloze wereld

do 13 t/m zo 16 okt – do 20 t/m zo 23 okt
 do 27 t/m zo 30 okt – do 3 t/m zo 6 nov

Bordenhal, Maastricht

www.toneelgroepmaastricht.nl

(REPRISE)

‘Life's short. Anything
could happen, and it
usually does, so there
is no point in sitting
around thinking about
all the ifs, ands and buts.’

Let’s grab a coffee
Amy Winehouse

www. .nl
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DE STEM ALS BEELDMERK
Triënnale moet Hasselt en Genk nader tot elkaar brengen
 
MARIE VAN VOLLENHOVEN 
“Theater is officieel mijn ding.”

LEVEN NA ACDA & DE MUNNIK
Paul de Munnik hoeft niet alles opnieuw uit te vinden

MUZIEK DIE EEN WERELD OPROEPT 
Dmitri Liss: Aan Peer Gynt hoef je niks meer toe te voegen
 
COLUMN CABARETIERE EVA CRUTZEN 
Hondenmoeders

JEUGDTHEATER VECHT VOOR NIEUWE 
VERHALEN Laagland, Hetpaarddatvliegt en tout petit 
polsen zichzelf

ODE AAN HET NOORDEN
Drie dagen lang dans, theater en film op Scandinavië

ROEM IS EEN WANKEL TRAPJE
Harry Piekema na zijn loopbaan als filiaalchef bij Appie

RIJK EN GEVARIEERD

TERUGKOMEN IN DE LENTE
Familieberichten uit Oekraïne, België, Italië en Korea

HET CIRCUS OPNIEUW VERKLAARD 
Weg met de clowns en de wilde dieren 

RESPECT VOOR SOCRATES 
Van knipogende humorist tot irritante luis in de pels
 
ZONDER PASPOORT OVER DE PLANEET
Afscheid van Ola Mafaalani bij Noord Nederlands 
Toneel

WITTE EN ZWARTE ZWANEN OP TONEEL 
Jakop Ahlbom zag Swan Lake Ballet nooit live

DE JEUGD VERBRAAFD 
Pedagoog Pedro De Bruyckere trekt volle zalen

WOORDEN NAAR JE HAND ZETTEN 
Maaike Ouboter ontroerde Corton en Beelen tot 
tranen

LUISTEREN NAAR DE SLANG 
Samir Calixto aan de slag met Nietzsche en Mahler

DJ’S OVERTREFFEN 
Het is geen dance, jazz of hiphop maar Stuff! 

OVER DE GRENZEN KIJKEN
Talentontwikkeling aan weerszijden van de grens 

MUZIEK OF BIJEN 
Zelfs Arvo Pärt is schatplichtig aan Mendelssohn 

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN IN 
HASSELT 
Een kind van vijf bestaat niet

DIRIGEREN VANACHTER DE VLEUGEL
Howard Shelley en Lars Vogt dirigeren 
philharmonie zuidnederland

POËZIE IN DE WEVERIJ 
Joost Vrouenraets coacht Japanse choreograaf 

IEDEREEN WIL MOZART 
De perfectie van pianiste Saskia Giorgini

Cover: Emilio Lopez-Menchero, Trying to be Frida. (2005) te zien tijdens Stadstriënnale Hasselt-Genk | Colofon: Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door 
C-mine cultuurcentrum Genk, De Domijnen Sittard-Geleen, Parktheater Eindhoven, philharmonie zuidnederland, Via Zuid, cultuurcentrum Hasselt en Parkstad Limburg 
Theaters. | Concept: Wido Smeets. | Eindredactie: Emile Hollman | Teksten: Judith Boessen, Eva Crutzen, Fons Geraets, Emile Hollman, Duncan Liefferink, Patricia 
Pisters, Alexander Schreuder en Paul van der Steen | Vormgeving: Obidesign/Annebeth Nies

EN VERDER

AGENDA

THEATERMAGAZINE JEROEN
JAARGANG 2 NUMMER 2  SEPTEMBER 2016

DEZE KEER IN JEROEN

4 Theater 16/17 Klassieke muziek 
40 Pop & Jazz 48 Dans

PRINT/ Theatermagazine Jeroen
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ONLINE

type specificaties prijs in euro’s 

15 website blokadvertentie in formaat 720 x 630 pixels, twee weken centraal op de ZL-website 180 
16 website video bestaande video, twee weken centraal op de ZL-website 250
17 nieuwsbrief item in de ZL-nieuwsbrief (1200 ontvangers) prijs op aanvraag
18 social media 4600 Facebook-volgers, 2500 Twitter-volgers 
  - vanaf 1/4 pagina print-advertentie parallel ook post op het social media netwerk  inbegrepen
  - op maat samengestelde social media pakketten prijs op aanvraag
19 agenda schuifbanner 2 weken centraal beeld-schuifbanner in digitale agenda 205
20 agenda highlight 2 weken item met beeld in digitale agend 150

 prijzen zijn exclusief 21% btw

Suspendisse potenti. Integer dictum porttitor turpis sed lobortis. Orci varius natoque 

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 

Suspendisse potenti. 
Integer dictum porttitor turpis sed lobortis.

< >

Suspendisse potenti. Integer dictum porttitor turpis sed lobortis. Orci varius natoque 

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 

Suspendisse potenti. Integer dictum porttitor turpis sed lobortis. Orci varius natoque 

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
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Extra

type specificaties prijs in euro

22 lezersaanbieding speciale producten/tickets aanbieden t.a.v. lezers prijs op aanvraag
23 insteken flyer/brochure afhankelijk van formaat, gewicht een gewenst bereik prijs op aanvraag

Korting
We bieden partners die vijf keer per jaar adverteren een contractkorting van vijftien procent aan, vanaf acht 
keer per jaar een korting van twintig procent. 

Aanleverspecificaties
Advertenties aanleveren in pdf-formaat, kleurenprofiel CMYK en 300 dpi. Tekst voor advertorials en podium-
pagina aanleveren als Word-bestand. Afbeeldingen voor de cultuuragenda in ZL-Podium en blokadvertenties 
voor de ZL-website als jpeg in 300 dpi. Aanleveren via mail naar commercie@zuiderlucht.eu.
Voor het aanleveren van materiaal voor de print-media en voor de ZL-agenda geldt globaal de 10e van de 
maand. Voor eventuele last-minute-aanvragen neem contact met ons op.

Verschijningsdata
Zuiderlucht verschijnt altijd in de laatste week van de maand. Zo zorgen we dat het blad zo snel als mogelijk bij 
de begunstigers in de bus valt en rond de 1e van de maand bij alle distributiepunten beschikbaar is. In de eerste 
week van de maand wordt de content op de ZL-website en als e-paper geüpload. De ZL-nieuwsbrief verschijnt 
eveneens rond die tijd. In verband met de feestdagen is de distributie van ZL1 enkele dagen later.

Contact
Voor advies op maat neem contact op met Christiane Gronenberg.
c.gronenberg@zuiderlucht.eu | 0031 43 3500591 | 0031 610 661205

© Uitgeverij Bodosz voor Zuiderlucht, ZL Podium en theatermagazine Jeroen. April 2017. 


