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 affairs

7    editorial – Letters en geest  
‘Laat kinderen aan elkaar voorlezen. Laat ze 

– trots ! - aan hun ouders voorlezen. Leer ze 

Nederlands, Engels, Duits, Frans. Maak ze 

nieuwsgierig. Wedden dat ze hun best gaan doen?

 

 books

8   cover – Een iets beschuttere plek  
Binnenkort verschijnt Een iets beschuttere plek 

misschien van CYRILLE OFFERMANS. Voor ZL 

schreef hij een introductie, aangevuld met twee 

fragmenten. ‘Beschaving is het leren zien van 

verschillen – en daarnaar te handelen.’

 culture

13  ptmy – Koning van de microfoon  
‘In een soort rockballet gooit Joey Tempest zijn 

spierwitte standaard door de lucht, een visueel 

spektakel dat aan elkaar hangt van poses.’

14   bits –  Ongewis 
‘Totale onwetendheid en naïviteit gaan moeiteloos 

samen. Ik volg een spoor waarvan het einde nog 

steeds zeer ongewis is.’ 

14  Het negende leven van Ton Harmes   
Waarom de boekhandel zo worstelt met de 

digitalisering? ‘Een boek heeft geen aan- en 

uitknop. Het kan open en dicht, meer niet’, zegt 

Ton Harmes van boekhandel Dominicanen in 

Maastricht. 

15    aya leest – Laat me niet alleen  
‘Ze is gevangen in het domein van Brel. Dat hoeft 

niet ergens heel ver weg te zijn, beseft ze na jaren 

lang het lied beluisterd en gezongen te hebben. 

Het is in het hier en nu.’ 

16    in beeld–  Pop-Art   
‘Mijn leven is na te vertellen aan de hand van mijn 

platen’, aldus Rick de Leeuw (ex-Tröckener Kecks), 

‘die zal ik dus never nooit niet wegdoen.’ 

18  Hoe Engels is Stonehenge?   
Eeuwenlang wordt er gespeculeerd over 

Stonehenge, de voorhistorische opstelling van 

gigantische stenen in Zuid-Engeland. Wat is er zo 

bijzonder aan dit bouwwerk dat zijn vorm ontleent 

aan een natuurlijke toevalstreffer? 

21    ben van melick – Old school  
‘De Dylaneske paradox “worden wie je bent” was 

nog niet door de Happinez-industrie verkwanseld, 

rouw had mij nog niet aangetast.’  

22   feuilleton – Eindelijk in het museum 
Kamagurka in Den Bosch | Tastbare gedachten in 

Oud-Rekem | Kopiëren als taboe in Heerlen

 design

24  Stad met een gespleten ziel 

Sittard-Geleen wil maar geen eenheid worden. 

Nieuwe bedrijven doen de welvaart van de kolen-

mijnen niet vergeten, de cultuursector zoekt nieuw 

publiek. ‘De stad heeft glorieuze tijden gekend. 

Daardoor blijven mensen hangen in nostalgie.’

 edits

36  Blendr & Filtr 
‘Ik reageer heel slecht op stelligheid. Je wilt dat er 

nog beweging in de dingen zit, anders zit je alleen 

maar naar je gelijk te kijken. Lijkt me vrij saai’ 

36   de voorkeur – Anthony Fiumara   
‘In de zomer luister ik veel naar elektronische 

muziek als Deadmau5, Boards of Canada of 

Moderat. Heerlijke muziek voor op de fiets’, zegt 

Anthony Fiumara, de stadscomponist van Tilburg.  

37  ZL Boekentop 10 
‘Wie gaat er op vakantie drie weken met een 

gebogen rug naar een schermpje zitten kijken als 

je dat de rest van het jaar ook al doet?’ 

39  post zl – Figuurtjes in klei   
‘Voor je het weet komt een of andere slimmerik 

met het idee om de in Hilversum bereide 

stoofpotjes na te synchroniseren in dialect.’

SCHUNCK Glaspaleis
bongerd 18 heerlen / T 045-5772200   

copy/paste-
remix
t/m 14 dec 2018

nomadic mountains
t/m 2 dec 2018

Marieke Coppens: Mine
t/m 2 dec 2018

aad de haas: weet je nog?
t/m 16 dec 2018

the end of sitting
t/m 31 dec 2018

femmy otten:mural
t/m 31 dec 2018

EN VERDER IN SCHUNCK:

Cover: De droom van Mohammed Qutaish om zijn geboortestad opnieuw op 

te bouwen. © Future Aleppo. One Boy’s Dream to rebuild a city. Zie pagina 8

Zuiderlucht (ZL) is een onafhankelijk maandblad en verschijnt elf keer per jaar. Met een 
advertentie in Zuiderlucht bereikt u maandelijks in totaal meer dan 45.000 cultuur-
affiene en kwaliteitsbewuste lezers in hoofdzakelijk Zuid-Nederland en Vlaanderen. 
De print-oplage bedraagt 20.000 en wordt in Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg 
en Noord-Brabant via 600 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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zuiderlucht
5\2018editorial

I
k stuurde een Zuiderlucht naar een vriend uit mijn studietijd. Het leverde een mooie 
uitwisseling op, niet van herinneringen, maar van gedachten. Voor we daaraan 
toekwamen verwonderde hij zich erover “dat er zoveel activiteiten buiten de Randstad 

bestaan.” Met de onderkoelde ironie hem eigen constateerde hij vervolgens dat hij 
als geboren Heerlenaar kennelijk ook al aan Randstedelijke arrogantie leed - om op 
zijn beeldscherm te zien dat ‘randstedelijk’ zonder hoofdletter door Outlook als fout 
Nederlands wordt beschouwd. Net als door Word, merk ik nu zelf. 
   De Randstedelijke constatering dat er (ook) leven buiten de Randstad bestaat, staat 
te boek als ironie. Persoonlijk houd ik liever de definitie van Gerard Reve aan die ooit 
opmerkte dat ironie pas ironie is als je niet zeker weet dat het ironie is. 

   In maart waren we in de Bourla Schouwburg 
in Antwerpen, ver buiten de Randstad, bij de 
tiende sterfdag van Hugo Claus. In deze met 
stutten overeind gehouden tempel van 19e eeuws 
patriottisme werd een avond lang stilgestaan 
bij het oeuvre van de West-Vlaamse taalvirtu-
oos – ik vroeg me af of in 2020 de Amsterdamse 

Stadsschouwburg nog zal vollopen om Harry Mulisch te eren. 
   Misschien zal dan de vraag worden opgeworpen wat de betekenis van Mulisch, tien jaar 
na zijn dood, nog is voor de jonge generatie. In Antwerpen leverde dat onderwerp – welke 
jonge Vlaming leest in godsnaam nog Hugo Claus? – het meest hilarische interview op 
dat ik in tijden zag. Dichter/schrijver en Claus-liefhebber Yannick Dangre ondervroeg zijn 
generatiegenoten Lize Spit en Emy Koopman, schrijfsters die giebelend en grinnikend 
uitlegden waarom ze nog nooit iets van Claus gelezen hadden. 
   De een houdt niet zo van dikke boeken. De ander schrijft liever dan dat ze leest.
   Reden voor ons om de vraag aan Yannick Dangre zelf te stellen, hij heeft geen enkele 
Claus-zin ongelezen gelaten. Lees zijn ontroerende en ontzagwekkende antwoord, tege-
lijkertijd een stilistische ode aan de meester, vanaf pagina 12 van dit nummer. Zoveel is 
zeker, van Yannick gaat u nog vaker horen in Zuiderlucht. 
   Eind vorig jaar hoorden we in Eindhoven de Philharmonie Zuid-Nederland een stuk 
uitvoeren van de jonge componist Jesse Passenier. Vijf jaar schreef  hij aan debuut-cd Lit 
Scenes van zijn Fluid Orchestra die nu in de winkel ligt. Hoogste tijd voor een nadere ken-
nismaking met deze meester van de fusion. Mark van de Voort bericht op pagina 22.
   Ten slotte, de ongelukkigen die nog steeds denken dat kunst en cultuur een zaak van en 
voor ouderen is, lees in deze ZL5 gerust de stukken van en over Yannick Dangre (30), Jesse 
Passenier (33), Aya Sabi (22), Ruud Mutsaers (35), Bert Dries/Musketon (29) en Malcolm 
Harris (30). Kunnen ze er weer even tegen. Net als wij. 

WIDO SMEETS | hoofdredacteur
w.smeets@zuiderlucht.eu

Oud en nieuw  

loopt in 2020 de Amsterdamse 

stadsschouwburg nog vol om 

Harry Mulisch te eren?

THE FABRICATION OF THE IMAGE

MARTIN  
FENNE

27 MAART     
27 MEI

M U S E U M H E L M O N D . N L

Herinrichting 
Diepstraat Eijsden

Parktheater Eindhoven presenteert 
het theaterprogramma 2018/2019. 
Met meer dan 400 nieuwe voorstellingen, 
van cabaret tot opera en van dans tot musical.
Vanaf 5 mei staat het programma 
op parktheater.nl en is de nieuwe 
seizoensbrochure verkrijgbaar.

voorverkoop
Wilt u meedoen met de loting? 
Vraag uw toegangskaarten aan 
in de periode van 5 t/m 18 mei!

zaterdag 5 mei...
nieuw theaterprogramma!

PARK
THEATEREI

ND
HO

VE
N

parktheater.nl/voorverkoop

Michael van den Besselaar
Alternating sequences

18 mei t/m 31 augustus 2018
 Opening: donderdag 17 mei 2018, 17 uur

Gouvernement aan de Maas / Limburglaan 10, Maastricht  

Geopend op werkdagen 9-18 uur / Gratis toegang 

Gesloten: weekends en Pinkstermaandag

vr 11 mei | 20.00 u | Theater aan het Vrijthof Maastricht
za 12 mei | 20.15 u | Muziekgebouw Eindhoven
zo 13 mei | 14.15 u | Theater aan de Parade ’s-Hertogenbosch
wo 16 mei | 20.15 u | De Maaspoort Theater & Events Venlo
vr 18 mei | 20.30 u | Chassé Theater Breda
za 19 mei | 20.00 u | Theater Heerlen
kaarten bestellen: philharmoniezuidnederland.nl

Schubert
de wereld 

van

dirigent Jan Willem de Vriend
piano Dejan Lazic  
acteur Stijn Vervoort
in coproductie met Toneelgroep Maastricht

Haydn Symfonie nr 39
Mendelssohn Pianoconcert nr 1
Schubert Uit Rosamunde: instrumentale selectie

   Saluti
d’Agriturismo
 Poggio Antico

U bent bij ons te gast in een agriturismo op de top van een heuvel bij 
het meer van Chiusi. Poggio Antico staat garant voor een onvergetelijk 
verblijf in het groene hart van Italië, met historische steden als Siena, 
Perugia, Rome en Florence  binnen handbereik.        poggioantico.net
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1 advertentie achterpagina 228 x 325  fc, hele pagina niet aflopend 1495
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Brabant is dit jaar uitgeroepen tot European 
Region of Gastronomy. De provincie heeft maar 
liefst 16 sterrenrestaurants, ver bovengemiddeld 

voor een provincie. Brabant is de meest innovatieve 
provincie van Europa als het gaat om het duurzaam 
produceren van voedsel. Een jaar lang is er extra 
aandacht voor alles wat met eten en drinken te 
maken heeft. Een feestelijk jaar dat wordt gevierd met 
smaakmakende events, spannende culinaire concepten 
en innovatieve foodontwikkelingen. Brabant 
Celebrates Food. Vier je het mee? 
   Brabants beste restaurants zetten de toon, 
stimuleren elkaar om het net even anders aan te 
pakken en het verschil te maken tussen ‘een hapje 
eten’ en ‘onbegrensd genieten’. De Brabantse toppers 
hebben zich verenigd in ‘Noord-Brabant Culinair’. 
In dit unieke samenwerkingsverband delen ze hun 
culinaire ervaringen en inspireren ze elkaar om 
Noord-Brabant als gastronomische bestemming nog 
nadrukkelijker op de kaart zetten en het Brabants 
culinair erfgoed een genot op de tong van fijnproevers 
te laten zijn.
   Hoe dan? Door van ogenschijnlijke details hoofdzaak 
te maken. Van sterrenrestaurant tot eenvoudige bistro, 
overal dragen zaken als muziek, verlichting, kunst, 
vriendelijke bediening en een verzorgd interieur bij 
aan die typische Brabantse gemoedelijke sfeer. Net 
als de passie voor het werken met streekproducten. 
De Bavette smaakt nu eenmaal nog lekkerder als je 
weet dat het vlees van de boer op het eind van de 

straat komt of dat die ansjovisjes op je bord volgens 
eeuwenoude traditie gevangen zijn in de wateren bij 
Bergen op Zoom. Het verhaal achter het eten raakt je 
in het hart en laat een onuitwisbare indruk achter.  
   Brabantse restaurateurs verrassen. Chefs-koks 
rouleren over verschillende restaurants, koken 
samen en op unieke locaties, zoals in oude kerken 
en trakteren een breed publiek op allerhande (food)
festivals. Dit jaar barst het van dergelijke events 
in Brabant. Brabant is dit jaar place to be voor 
mensen die houden van het goeie leven en die 
graag lekker eten en drinken op bijzondere plekken 
en dit combineren met een bezoek aan een kerk 
of kasteel, hippe steden voor een combinatie met 
een verrassende tentoonstelling en plekken in de 
natuur. Brabant is open. Voor iedereen, jong en oud. 
Voor levensgenieters, bourgondiërs, lekkerbekken, 
smulpapen en zoetemonden. 
   Maar het zijn in Brabant niet alleen deze sterren die 
stralen. Elk dorp en stad heeft zijn eigen pareltjes. 
Waar chef-koks met ongelofelijk veel liefde voor mooie 
producten, vaak van eigen bodem, vol creativiteit 
staan te koken en waar de gastheren en -vrouwen 
elke dag klaar staan om hun gasten te ontvangen 
met de welbekende Brabantse gastvrijheid voor 
gastronomische ervaringen. Kijk voor alle food events 
op www.brabantcelebratesfood.nl, kom smullen en 
genieten, maar kom je ook verwonderen en verbazen. 
Meer verklappen we niet. 

Noord-Brabant. Dan denk je misschien aan Vincent van Gogh, die er geboren 
en getogen is. Of aan Dutch design in Brabant met regio Eindhoven als 

vaandeldrager. Maar dan denk je ook aan attractiepark de Efteling, safaripark de 
Beekse Bergen en… Guus Meeuwis, natuurlijk. Maar Brabant smaakt naar meer. 
De provincie heeft een rijke en bijzondere culinaire en gastronomische traditie. 

En, ja, die gaat veel verder dan het vermaarde worstenbroodje, dat opgenomen is 
in de lijst van waardevol en uniek immaterieel erfgoed. 

EEN HAPJE ETEN 
WORDT ONBEGRENSD 

GENIETEN





OP DE AGENDA

Tentoonstelling Food is 
Fictie. De tentoonstelling 
laat zien hoe we ons steeds 
meer laten verleiden door 
aantrekkelijke ontwerpen 
en smakelijke beloften. En 
hoe de designer onze smaak 
bepaalt. T/m 28 oktober in het 
Design Museum Den Bosch.

We are Seafood. Een 
driedaags groots opgezet culi
nair en cultureel festival met 
een unieke sfeer & identiteit 
en veel seafood. Van 5 t/m 7 
oktober in Bergen op Zoom.

Wereldvoedsel Dag. Hét 
festival met workshops, 
talkshows, films, een streek—
markt en excursies die je 
laten zien waar ons dagelijks 
voedsel vandaan komt. Op 
13 oktober op de Tramkade, 
’sHertogenbosch.

Oerfestival De 
Maashorst. Minifestivals, 
natuuractiviteiten, oerlekkere 
gerechten en akoestische 
muziek. Beleef De Maashorst 
in volle bloei. Van 14 t/m 19 
oktober in De Maashorst.

brabantcelebratesfood.com

Ansjovisvangst bij de traditionele weervisserij in Bergen op Zoom. 
foto Dick Rennings

Een genot voor de zintuigen, deze culinaire tosti door Spijsbereiders. 
foto Merel van Dooren

Oerlekker genieten van streekproducten in de Maashorst

PODIUM
Het handzame cultuur en lifestyle magazine Podium is een maandelijkse bijlage van 
Zuiderlucht. Podium wordt gedrukt in een oplage van 20.000 en bereikt in totaal meer 
dan 45.000 lezers. Podium biedt mooie advertentieplekken op de omslag en ruime 
mogelijkheden voor uw sponsored content in het artikelgedeelte en de uitgebreide 
cultuuragenda. Podium is online te lezen op zuiderlucht.eu en als e-paper via 
zuiderlucht.eu/e-paper.
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ARCHITECTUUR,
DESIGN&MODE
AKEN 
> Pattern and Decoration. 
Ornament als Versprechen. 
Overzicht van enerzijds patchwork 
en decoratieve patronen en politieke 
emancipatie anderzijds. Van 21 
september t/m 13 januari in Ludwig 
Forum. ludwigforum.de

BRUSSEL 
> Design Generations. 10 Belgische 
designbureaus werden uitgenodigd 
om hun werkwijze toe te lichten aan 
de hand van een selectie producten 
uit het verleden. Van 6 juni t/m 4 
november in ADAM Brussels Design 
Museum. adamuseum.be

DEN BOSCH 
> Food is fictie. De rol van 
vormgeving in de voedselindustrie. 
Van 30 juni t/m 28 oktober in het 
Design Museum. designmuseum.nl

DÜSSELDORF 
> CARS. Driven by Design. 
Overzichtstentoonstelling over 
sportauto’s van de jaren ‘50 tot ‘70. 
Van 27 september t/m 10 februari 
in Stiftung Museum Kunstpalast. 
smkp.de

ENGELSKIRCHEN 
> Die Macht der Mode. Zwischen 

Kaiserreich, Weltkrieg und 
Republik. Hoe de mode en de 
kleding tussen 1900 en 1930 op 
de verandering bij de bevolking 
en de wetenschap reageerde. 
Van 1 mei t/m 28 oktober in 
het LVR-Industriemuseum. 
diemachtdermode.lvr.de

HORNU 
> The Limits to growth! Design 
en nulgroei. De tentoonstelling 
bevraagt de rol die design kan 
spelen in deze maatschappelijke 
ontwikkeling. Van 1 juli t/m 21 
oktober in CID. cid-grand-hornu.be

HASSELT 
> Backstage/Frontstage. Een 
blik achter de schermen van de 
modeshow. Van 22 september t/m 17 
maart in het Modemuseum Hasselt. 
modemuseumhasselt.be

HEERLEN 
> Themadag Scandinavian Design. 
Excursie i.h.k.v. tentoonstelling 
Simply Scandinavian / Nordic Design 
1945. Op 24 (themadag) en 25 
oktober (excursie) in/vanaf Schunck. 
schunck.nl

KERKRADE 
> Passione Italiana – L’arte 
dell’Espresso. Een tijdreis door 
de wereld van espresso en design. 
Van 21 april t/m 29 oktober. Luxe? 
Veranderende verlangens. Vergaap 
je aan de meest exclusieve luxe-

objecten. Vanaf 22 september 
in Cube design museum. 
cubedesignmuseum.nl

LUIK 
> RECIPROCITY. Derde editie van 
internationale triënnale voor design 
en sociale innovatie. Van 5 oktober 
t/m 25 november op diverse locaties. 
reciprocityliege.be

ROERMOND 
> FORM. Belgisch-Limburgs design 
van de afgelopen 25 jaar met 
als rode draad het boek We are 
wanderful. Van 25 maart t/m 28 
oktober. Akaratos. Textiele werken 
van Marjan Eggels geïnspireerd op 
tekeningen van Pierre Cuypers. Van 
8 september t/m 13 januari in het 
Cuypershuis. cuypershuisroermond.nl

O

BEELDENDE 
KUNST
AKEN 
> Walter Dohmen. Grafisch, 
figuratief werk op papier 
van Walter Dohmen uit vijf 
decennia. Van 16 juni 14 oktober. 
Heinz Heinrichs (1886-1957). 
Reiseeindrücke eines Aachener 
Malers. Landschapsschilder 
van de Düsseldorfer Schule. 
Van 2 juli t/m 7 oktober in het 
Suermondt-Ludwig-Museum. 
suermondt-ludwig-museum.de

> Pattern and Decoration. 
Ornament als Versprechen. Van 20 
september t/m 13 januari. LUFORM 
Meets Reciprocity. Van 2 oktober 
t/m 10 maart. Die Erfindung der 
Neuen Wilden. Van 11 oktober t/m 
10 maart in Ludwig Forum Aachen. 
ludwigforum.de

DEN BOSCH 
> Kamargukistan – Voorbij 
de grenzen van de ernst. 
Hoogtepunten uit het oeuvre 
van de Belgische kunstenaar 
Kamagurka, pseudoniem voor Luc 
Zeebroek (Nieuwpoort, 1956). Van 
28 juli t/m 28 oktober. Manish 
Nai – Capturing time. 12 werken 
van deze Indiase kunstenaar, welke 
gebruik maakt van o.a. katoen, jute, 
karton, canvas, krantenpapier en 

aCULTUURAGENDA

design

Tijdens de Dutch Design Week 2018 presenteert EMBRACING EXCHANGE 
28 geselecteerde ontwerpers uit de regio’s Keulen, Eindhoven en Maastricht. Van 

20 t/m 28 oktober toont de expositie SHINE top-design uit deze drie gebieden. 

STRALENDE IDEEËN

ᚔ

Binnen de discipline sieraden-
ontwerp krijgt de stroming 
Contemporary Jewellery steeds 
meer aandacht. De ontwerpen in 
deze categorie verenigen ambacht 
met design en kunst en zijn niet per 
definitie draagbaar. De afmetingen 
kunnen variëren van kleine oorbel 
tot grootschalige sculptuur. De 
vraag rijst, hoe Contemporary 
Jewellery zich verhoudt tot andere 
disciplines binnen de creatieve 
industrie die ook ambacht, ontwerp 
en kunst verenigen. De expositie 
SHINE toont een scala aan sterk 
conceptueel design en onderzoekt 
de relatie tussen Contemporary 
Jewellery en Contemporary design.
   SHINE is samengesteld door 
de curatoren Nicole Maurer 
(Dutch Design Exchange), Sabine 
Voggenreiter (Passagen Interior 
Design Week Köln), Leonne 
Cuppen (Yksi Connect Eindhoven) 
en Chequita Nahar (Maastricht 
Academy for Fine Arts and Design). 
   Het meerjarig programma 
EMBRACING EXCHANGE heeft 
als doel Nederlandse en Duitse 
ontwerpers, makers en instellingen 
met elkaar te verbinden. Het 
programma richt zich op design 
hotspots Eindhoven, Keulen 
en Maastricht. Daarmee is een 
interregionaal netwerk van 
samenwerkende instituten opgezet. 
EMBRACING EXCHANGE is 
geïnitieerd door Dutch Design 
Exchange Maastricht en Passagen 
Interior Design Week Köln. Het 
project is tot stand gekomen met 
financiële ondersteuning van 
Provincie Limburg, Gemeente 
Maastricht en Stadt Köln en is 
een productie van Maurer United 
Architects. 

Meike Harde

Kalkidan Hoex

DEELNEMENDE 

ONTWERPERS

Marit van Heumen

Carla Nuis

Kalkidan Hoex

Lucy Sarneel

Evert Nijland

Marcia Neuner

Meike Harde 

Tim Kerp

Klemens Grund

Hannah Kuhlmann 

Ingrid Gossner

Thomas Schnur

Karoline Fesser

Christina Romowa

Paul Odekerken 

Jeroen Van Bergen

Studio Wanders

Linda Maissan

Alexander Pelikan

Wytske van der Veen

Ron Bernstein

Daria Biryukova

Matilde Boelhouwer 

Johan Validrich

Nienke Helder 

Kelly van Duijnhoven

SeJoon Kim

Ooclock

DUTCH DESIGN WEEK_ De internationale Dutch Design Week (DDW) vindt elk 
jaar oktober in Eindhoven plaats. Het grootste designevenement van Noord-Europa 
presenteert werk en concepten van ontwerpers aan bezoekers uit binnen- en 
buitenland. Verspreid over zo’n honderd locaties door de hele stad worden onder andere 
tentoonstellingen, lezingen, prijsuitreikingen, netwerkbijeenkomsten, debatten en 
festiviteiten georganiseerd. DDW onderscheidt zich van andere designevenementen door 
zich te concentreren op ontwerpen voor de toekomst. Hoewel tijdens het evenement 
alle denkbare disciplines en aspecten van design aan bod komen, ligt de nadruk op 
experiment, vernieuwing en cross-overs. Bijzondere aandacht gaat jaarlijks uit naar werk 
en ontwikkeling van jong talent.

20 t/m 28 oktober 

SHINE by EMBRACING 

EXCHANGE

Yksi Expo

Torenallee 22-04  

5617 BD Eindhoven

embracing.exchange

Linda Maissan

Boven: Skylab Tray, 1973/1975
Onder: Time Life Cookbook 1958: 
Architect Quincy Jones Barbeques Steak 
In The Living Room Of His Self-Designed 
House.
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type  b x h in mm type, plaats prijs

op de omslag  
6 cover 205 x 270 fc op aanvraag 
7  advertentie hele pagina  205 x 270 fc, omslag pag. 2, linkerpagina zetspiegel 1100
8  advertentie hele pagina 205 x 270 fc, omslag pag. 3, rechterpagina zetspiegel 970
9  advertentie hele pagina 205 x 270 fc, omslag pag. 4, achterpagina 1100

Prijzen zijn exclusief 21% btw.

in het artikelgedeelte 
10a advertorial twee pagina’s  +/- 550 woorden, 3 à 5 afbeeldingen 1920
10b advertorial één pagina  +/- 350 woorden, 2 à 3 afbeeldingen 1140

Prijzen zijn inclusief vormgeving en exclusief 21% btw.

simpele elegantie, tijdloos design en liefde voor detail zijn de sleutelwoorden 
voor de kleding gemaakt door de maastrichter fashion label - lb lena berens. 
elk stuk word in de lb lena berens studio store in maastricht geproduceerd en 
staat voor comfortabele kleding met een elegante finesse. 

dinsdag - zaterdag
11.00 ‒ 18.00
witmakersstraat 1
6211 JA maastricht 

lenaberens.com
info@lenaberens.com
facebook.com/lblenaberens
instagram.com/lblenaberens

6 7

aanleverspecificaties 
Aub aanleveren als pdf, met snijtekens 

en 5 mm afloop. 

aanleverspecificaties 
Aub tekst aanleveren als word-bestand 

en afbeeldingen als jpeg in minstens 

300 dpi inclusief beeld-credits. 

SPECIALE EDITIE 

Wilt u een speciale editie 

vanaf vier pagina’s, inclusief 

de cover van Podium? Neem 

contact met ons op voor een 

aanbod op maat. U kunt ook 

exemplaren bijbestellen voor 

eigen gebruik.

12b

CAFÉ-RESTAURANT 

’T VEERHUIS

POLSTRAAT 1 

6019 BL WESSEM

0475 215 926

WWW.VEERHUISWESSEM.NL

RESERVEREN@VEERHUISWESSEM.NL

OPEN WO-ZO 17.30 - 02.00 UUR, 

KEUKEN TOT 21.00 UUR

Restaurant ’t Veerhuis ligt pal aan de Maas in Wessem. Het 
uitzicht verandert met de seizoenen, net als de gerechten. Onze 
keuken serveert mediterrane gerechten, voornamelijk bereid 
met streek producten. Op de kaart staan een uitgekiende, op 
de gerechten afgestemde selectie wijnen en meer dan honderd 
speciaalbieren.
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4 5cultuur

OPSCHUDDING
De jonge muzikanten uit de ongepolijste Londense 
scene vormen een hechte groep. Ze spelen in elkaars 
bands, wisselen steeds van positie en zoeken nieuwe 
combinaties. Ze willen verrassen, schuren, risico 
nemen en het publiek in vervoering brengen.
   “We willen echt iets bewijzen. Bijvoorbeeld dat 
jazz niet iets van vroeger is. Er is hopelijk niks 
stoffigs aan onze muziek”, zegt saxofoniste Nubya 
Garcia. “Dat is ons ook ingepeperd door Tomorrow’s 
Warriors, een jazzplatform dat de Londense 
jazzspirit levend wil houden en waar veel van deze 
muzikanten muziekonderwijs kregen: Wees actueel, 
luister naar wat er om je heen gebeurt.” 

MUZIKAAL SNAPSHOT
De ontwikkelingen van deze scene worden op de 
voet gevolgd door saxofonist en jazzboegbeeld 
Shabaka Hutchings en de legendarische BBC Radio-
dj Gilles Peterson. Ze zien al vroeg de urgentie 
van de nieuwe muzikale beweging en nodigen in 
de zomer van 2017 een heel legioen nieuwe Britse 
jazzbands in de studio uit.
   Via het beroemde label Brownswood Recordings 
- sinds tien jaar een springplank voor menig 
getalenteerd muzikant op het gebied van jazz, 
hiphop, club rooted soul, world en elektronica 
zoals José James en Zara McFarlane - krijgen de 
Londenaren zo de kans om hun muziek aan de 
wereld te presenteren. Hun album We Out Here 
wordt een vlammend muzikaal snapshot van dat 
jonge Londense jazzgeluid. Vanaf de lancering van 
die plaat, staan de spotlights wereldwijd gericht op 
Londen.

In Londen gonst het van de jazz. Een nieuwe generatie 
jazzmuzikanten laat van zich horen en schudt de jazzscene aan 

alle kanten op. Hun opwindende muziek is een ontdekkingstocht 
door jazz, elektronische en andere dansmuziek – als het maar 
‘uplifting’ is. Jazz en beyond festival So What’s Next? laat een 

dwarsdoorsnede van die spannende jazzscene zien op 
2, 3 en 4 november in Eindhoven.

DE NIEUWE 
JAZZLICHTING UIT 

LONDEN



Zara McFarlane. foto William van der Voort

Dit jaar met een speciale focus op 
Young British Jazz, maar ook op 
gevestigde namen en up-and-coming 
artiesten uit The Big Apple met 
Gateway New York en artiesten 
van het Brainfeeder-label onder 
de noemer Electric Feel. So What’s 
Next? Downtown presenteert 
op zondag 4 november talent uit 
heel Europa. Fringeprogramma 
Eindhoven, So What’s Jazz? duikt 
het hele weekend op in de stad met 
brassbands en jazzoptredens op 
pleinen en straten, in hotellobby’s, 
winkels en cafés.

Meer informatie en kaarten: 
sowhatsnext.nl

FESTIVALFOCUS YOUNG BRITISH JAZZ 
Beleef tijdens So What’s Next? live de London underground 
met optredens van saxofoniste Nubya Garcia, trombonist 
Theon Cross, drummer Moses Boyd, jazzband Dinosaur, 
zangeres Poppy Ajudha en het populaire GoGo Penguin. 
Ook jazzzangeres Zara McFarlane komt naar Eindhoven 
voor een tribute aan Joni Mitchell, op de openingsavond op 
vrijdag 2 november.

SO WHAT’S NEXT? 
So What’s Next? is een wervelend jazzfestival in 
Muziekgebouw Eindhoven en diverse locaties in de stad, 
dat voor de zesde keer plaatsvindt op 2, 3 en 4 november 
2018. Verwacht een driedaagse muziekevolutie met zestig 
optredens van toonaangevende en grens verleggen de jazz 
en beyond artiesten waaronder Jungle by Night, Avishai 
Cohen (bas), GoGo Penguin, Marquis Hill Blacktet, Moses 
Boyd Exodus, Benjamin Herman en SF Jazz Collective. 

Theon Cross. foto Fabrice Bourgelle Pyres

Nubya Garcia. foto Amada Jalloh

Poppy Ajudha
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ARCHITECTUUR,
DESIGN&MODE
AKEN 
> Pattern and Decoration. 
Ornament als Versprechen. 
Overzicht van enerzijds patchwork 
en decoratieve patronen en politieke 
emancipatie anderzijds. Van 21 
september t/m 13 januari in Ludwig 
Forum. ludwigforum.de

BRUSSEL 
> Design Generations. 10 Belgische 
designbureaus werden uitgenodigd 
om hun werkwijze toe te lichten aan 
de hand van een selectie producten 
uit het verleden. Van 6 juni t/m 4 
november in ADAM Brussels Design 
Museum. adamuseum.be

DEN BOSCH 
> Food is fictie. De rol van 
vormgeving in de voedselindustrie. 
Van 30 juni t/m 28 oktober in het 
Design Museum. designmuseum.nl

DÜSSELDORF 
> CARS. Driven by Design. 
Overzichtstentoonstelling over 
sportauto’s van de jaren ‘50 tot ‘70. 
Van 27 september t/m 10 februari 
in Stiftung Museum Kunstpalast. 
smkp.de

ENGELSKIRCHEN 
> Die Macht der Mode. Zwischen 

Kaiserreich, Weltkrieg und 
Republik. Hoe de mode en de 
kleding tussen 1900 en 1930 op 
de verandering bij de bevolking 
en de wetenschap reageerde. 
Van 1 mei t/m 28 oktober in 
het LVR-Industriemuseum. 
diemachtdermode.lvr.de

HORNU 
> The Limits to growth! Design 
en nulgroei. De tentoonstelling 
bevraagt de rol die design kan 
spelen in deze maatschappelijke 
ontwikkeling. Van 1 juli t/m 21 
oktober in CID. cid-grand-hornu.be

HASSELT 
> Backstage/Frontstage. Een 
blik achter de schermen van de 
modeshow. Van 22 september t/m 17 
maart in het Modemuseum Hasselt. 
modemuseumhasselt.be

HEERLEN 
> Themadag Scandinavian Design. 
Excursie i.h.k.v. tentoonstelling 
Simply Scandinavian / Nordic Design 
1945. Op 24 (themadag) en 25 
oktober (excursie) in/vanaf Schunck. 
schunck.nl

KERKRADE 
> Passione Italiana – L’arte 
dell’Espresso. Een tijdreis door 
de wereld van espresso en design. 
Van 21 april t/m 29 oktober. Luxe? 
Veranderende verlangens. Vergaap 
je aan de meest exclusieve luxe-

objecten. Vanaf 22 september 
in Cube design museum. 
cubedesignmuseum.nl

LUIK 
> RECIPROCITY. Derde editie van 
internationale triënnale voor design 
en sociale innovatie. Van 5 oktober 
t/m 25 november op diverse locaties. 
reciprocityliege.be

ROERMOND 
> FORM. Belgisch-Limburgs design 
van de afgelopen 25 jaar met 
als rode draad het boek We are 
wanderful. Van 25 maart t/m 28 
oktober. Akaratos. Textiele werken 
van Marjan Eggels geïnspireerd op 
tekeningen van Pierre Cuypers. Van 
8 september t/m 13 januari in het 
Cuypershuis. cuypershuisroermond.nl

O

BEELDENDE 
KUNST
AKEN 
> Walter Dohmen. Grafisch, 
figuratief werk op papier 
van Walter Dohmen uit vijf 
decennia. Van 16 juni 14 oktober. 
Heinz Heinrichs (1886-1957). 
Reiseeindrücke eines Aachener 
Malers. Landschapsschilder 
van de Düsseldorfer Schule. 
Van 2 juli t/m 7 oktober in het 
Suermondt-Ludwig-Museum. 
suermondt-ludwig-museum.de

> Pattern and Decoration. 
Ornament als Versprechen. Van 20 
september t/m 13 januari. LUFORM 
Meets Reciprocity. Van 2 oktober 
t/m 10 maart. Die Erfindung der 
Neuen Wilden. Van 11 oktober t/m 
10 maart in Ludwig Forum Aachen. 
ludwigforum.de

DEN BOSCH 
> Kamargukistan – Voorbij 
de grenzen van de ernst. 
Hoogtepunten uit het oeuvre 
van de Belgische kunstenaar 
Kamagurka, pseudoniem voor Luc 
Zeebroek (Nieuwpoort, 1956). Van 
28 juli t/m 28 oktober. Manish 
Nai – Capturing time. 12 werken 
van deze Indiase kunstenaar, welke 
gebruik maakt van o.a. katoen, jute, 
karton, canvas, krantenpapier en 

aCULTUURAGENDA

design

Tijdens de Dutch Design Week 2018 presenteert EMBRACING EXCHANGE 
28 geselecteerde ontwerpers uit de regio’s Keulen, Eindhoven en Maastricht. Van 

20 t/m 28 oktober toont de expositie SHINE top-design uit deze drie gebieden. 

STRALENDE IDEEËN

ᚔ

Binnen de discipline sieraden-
ontwerp krijgt de stroming 
Contemporary Jewellery steeds 
meer aandacht. De ontwerpen in 
deze categorie verenigen ambacht 
met design en kunst en zijn niet per 
definitie draagbaar. De afmetingen 
kunnen variëren van kleine oorbel 
tot grootschalige sculptuur. De 
vraag rijst, hoe Contemporary 
Jewellery zich verhoudt tot andere 
disciplines binnen de creatieve 
industrie die ook ambacht, ontwerp 
en kunst verenigen. De expositie 
SHINE toont een scala aan sterk 
conceptueel design en onderzoekt 
de relatie tussen Contemporary 
Jewellery en Contemporary design.
   SHINE is samengesteld door 
de curatoren Nicole Maurer 
(Dutch Design Exchange), Sabine 
Voggenreiter (Passagen Interior 
Design Week Köln), Leonne 
Cuppen (Yksi Connect Eindhoven) 
en Chequita Nahar (Maastricht 
Academy for Fine Arts and Design). 
   Het meerjarig programma 
EMBRACING EXCHANGE heeft 
als doel Nederlandse en Duitse 
ontwerpers, makers en instellingen 
met elkaar te verbinden. Het 
programma richt zich op design 
hotspots Eindhoven, Keulen 
en Maastricht. Daarmee is een 
interregionaal netwerk van 
samenwerkende instituten opgezet. 
EMBRACING EXCHANGE is 
geïnitieerd door Dutch Design 
Exchange Maastricht en Passagen 
Interior Design Week Köln. Het 
project is tot stand gekomen met 
financiële ondersteuning van 
Provincie Limburg, Gemeente 
Maastricht en Stadt Köln en is 
een productie van Maurer United 
Architects. 

Meike Harde

Kalkidan Hoex

DEELNEMENDE 

ONTWERPERS

Marit van Heumen

Carla Nuis

Kalkidan Hoex

Lucy Sarneel

Evert Nijland

Marcia Neuner

Meike Harde 

Tim Kerp

Klemens Grund

Hannah Kuhlmann 

Ingrid Gossner

Thomas Schnur

Karoline Fesser

Christina Romowa

Paul Odekerken 

Jeroen Van Bergen

Studio Wanders

Linda Maissan

Alexander Pelikan

Wytske van der Veen

Ron Bernstein

Daria Biryukova

Matilde Boelhouwer 

Johan Validrich

Nienke Helder 

Kelly van Duijnhoven

SeJoon Kim

Ooclock

DUTCH DESIGN WEEK_ De internationale Dutch Design Week (DDW) vindt elk 
jaar oktober in Eindhoven plaats. Het grootste designevenement van Noord-Europa 
presenteert werk en concepten van ontwerpers aan bezoekers uit binnen- en 
buitenland. Verspreid over zo’n honderd locaties door de hele stad worden onder andere 
tentoonstellingen, lezingen, prijsuitreikingen, netwerkbijeenkomsten, debatten en 
festiviteiten georganiseerd. DDW onderscheidt zich van andere designevenementen door 
zich te concentreren op ontwerpen voor de toekomst. Hoewel tijdens het evenement 
alle denkbare disciplines en aspecten van design aan bod komen, ligt de nadruk op 
experiment, vernieuwing en cross-overs. Bijzondere aandacht gaat jaarlijks uit naar werk 
en ontwikkeling van jong talent.

20 t/m 28 oktober 

SHINE by EMBRACING 

EXCHANGE

Yksi Expo

Torenallee 22-04  

5617 BD Eindhoven

embracing.exchange

Linda Maissan

Boven: Skylab Tray, 1973/1975
Onder: Time Life Cookbook 1958: 
Architect Quincy Jones Barbeques Steak 
In The Living Room Of His Self-Designed 
House.

10b
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16 17> Paula Modersohn-Becker 
– Zwischen Worpswede und 
Paris. Meer dan 20 werken 
van deze voorloopster van het 
expressionisme. Van 9 september 
t/m 6 januari in het Von der Heydt-
Museum. vdh.netgate1.net 

O

FOTOGRAFIE
&FILM

DEN BOSCH 
> Binnenkijken met Thijs Wolzak. 
Tussen september 2011 en januari 
fotografeerde Thijs Wolzak 248 
keer Nederlanders in hun interieur. 
Een selectie van 23 beelden is in 
de tentoonstelling te zien. Van 
13 oktober t/m 17 februari in het 
Design Museum Den Bosch. 
designmuseum.nl

AKEN
> Videoarchiv 04: Die Belgier. Les 
images immatérielles Videowerk uit 
België van de vroege jaren ‘70 van 
o.a. Leo Copers, Hugo Duchateau, 
Jacques Lennep und Jacques-Louis 
Nyst. Van 9 november t/m 24 
maart in Ludwig Forum Aachen. 
ludwigforum.de

> Marc Riboud – Meine Bilder 
sind Notizen. Fotografie 
uit vijf decennia. Van 6 
oktober t/m 6 januari in het 
Suermondt-Ludwig-Museum. 
suermondt-ludwig-museum.de

> Foto-Zeiten – Die Anfänge der 
Fotografie in Aachen. Foto’s uit 
Aken gemaakt tussen 1860 en 1902. 
Van 12 oktober t/m 27 januari in het 
Internationale Zeitungsmuseum 
Aachen. izm.de

DEN BOSCH 
> World Press Photo. Expositie van 
de prestigieuze competitie voor 
journalistieke fotografie. Van 17 
november t/m 9 december in Willem 
Twee Kunstruimte. willem-twee.nl

DÜSSELDORF 
> Cao Fei. Eerste grote 
solotentoonstelling van de digitale 
media en netwerktechnologie 
pionier. Van 6 oktober t/m 

Hans Keuls, Wim Mestriner, Rob 
Courtens, Leo Horbach, en Vivianne 
Schuijren. T/m 4 november in 
Beeldentuin Galerie Mestriner. 
beeldentuingaleriemestriner.nl

REUVER 
> Cees de Gast. Iconen (grafisch 
werk) en metaal reliëfs. Op 
vrijdagen van 12.00 tot 17.00 uur, 
Rijksweg 12. 

VALKENBURG 
> Herinneringen. Jet Nuij 
onderzoekt in haar textielen 
werken het proces van herinneren, 
verlies, rouw en transformatie. 
Van 30 september t/m 7 januari. 
De collectie van Maarten en 
Reina Van Bommel van Dam. 
Met o.a. Ger Lataster, Aad de 
Haas en Pieter Defesche. Van 
21 oktober t/m 21 januari in 
Museum Land van Valkenburg 
museumlandvanvalkenburg.nl

 

CENTRE 
CÉRAMIQUE 
MAASTRICHT

• T/m 11 nov World Press Photo 

Fototentoonstelling • Za 3 nov 

Rondleiding door de World Press 

Photo tentoonstelling door Martin 

Egter van Wissekerke • Vr 9 nov Sing In 

Festival Vocallis - Thema: oorlog, vrede, 

vrijheid • Do 15 nov Maatschappelijke 

Beursvloer Maastricht Heuvelland • Zo 

18 nov Sinterklaas Welkomstfeest • Zo 

18 nov Korenconcert - Thema: Een reis 

door de Wereld • Di 20 nov Toekomst 

van de journalistiek - Journalistiek van 

de toekomst  door NRC-hoofdredacteur 

Peter Vandermeersch Lezing — Meer 

informatie: centreceramique.nl

KUMULUS
MAASTRICHT

• Di en wo Trompet pop/jazz 

Individuele les 10x of doorlopend • Ma, 

do en za Klarinet Individuele les 10x 

of doorlopend • Ma en di Flamenco 

beginners Groepsles (jaarcursus) • Di 

Klassiek ballet 6+ Groepsles (jaarcursus) 

• Vr Musical 12+ en 14+Groepsles 

(jaarcursus) • Vr Toneel 8+ Groepsles 

(jaarcursus) — Meer informatie: 

kumulus.nl

NATUUR-
HISTORISCH
MUSEUM
MAASTRICHT

• T/m 18 nov KLEUR: In het verre 

verleden en vandaag de dag 

Tentoonstelling • Zo 18 nov KLEUR: 

Bioloog in de expo • Wo 28 nov Bekijk 

het even! Practicum Mergel onder de 

bioscoop  — Meer informatie:

nhmmaastricht.nl

∞

13 januari in K21 Ständehaus. 
kunstsammlung.de

GENK 
> Fotostudio Minders. Heemkring 
Heidebloemke brengt ism het Emile 
Van Dorenmuseum een selectie 
foto’s samen die een beeld geven 
van de veelzijdige productie van de 
fotostudio Willy Minders. Van 24 
september t/m 8 november in de 
Bibliotheek. heidebloemke.be

HELMOND 
> Josef Koudelka. Zo’n 35 beste 
foto’s van industrielandschappen 
in Europa, de VS en Zuid-Amerika 
van Magnum fotograaf Josef 
Koudelka. Van 16 oktober t/m 
27 januari in Museum Helmond. 
museumhelmond.nl

KEULEN 
> Alexander von Humboldt, 
Photography and Legacy. De 
tentoonstelling toont twee van de 
oudste fotoalbums welke Humboldt 
cadeau heeft gekregen in 1844 en 
1858. Van 13 oktober t/m 27 januari. 
Doing the Document: Photographs 
from Diane Arbus to Piet Zwart. 
The Donation Bartenbach. Werken 
van fotografen uit het Duitse 
Rijnland vanaf de jaren ‘60 tot in 
de jaren ‘90. Van 31 augustus t/m 6 
januari. museum-ludwig.de

MAASTRICHT 
> World Press Photo. Expositie 
van de prestigieuze competitie 
voor journalistieke fotografie. 
T/m 11 november in Centre 
Céramique. centreceramique.nl

MONSCHAU 
> SHIFT-Kabinettausstellung. 

Museum Land van Valkenburg 
presenteert een bijzondere 
expositie met topstukken uit 
de befaamde collectie van het 
echtpaar Van Bommel van Dam, 
grondleggers van het gelijknamige 
museum in Venlo. Dit is wegens 

verhuizing naar het voormalig 
Postkantoor in Venlo momenteel 
gesloten. Om een bloemlezing 
uit de collectie tussentijds elders 
te kunnen tonen ging Museum 
Van Bommel van Dam graag 
akkoord met een verzoek zo’n 
75 topwerken in Valkenburg te 
exposeren. 
   In Valkenburg zijn werken 
van Aad de Haas, Ger Lataster, 
Pieter Defesche en Lei Molin te 
bewonderen. Ook internationaal 
bekende kunstenaars als Eugène 
Brands, Wim Oepts, Sierk 
Schröder, Herbert Fiedler, Leo 
Gestel, Jan Schoonhoven, Kees 
Maks en Woody van Amen zijn 
met werken vertegenwoordigd. 
De Jacques Vonkzaal is 
gereserveerd voor prachtige series 
van graficus Flip van der Burgt.

museumlandvanvalkenburg.nl

agendatip
21 oktober 

t/m 20 januari 

De collectie van Maarten en Reina

Van Bommel van Dam
21 oktober t/m 20 januari

VELDHOVEN
> Our Legacy II. Werk van Esther 
Schaminée, Dagmar Marent, Meike 
Kurella, Kevin de Vries, Max van de 
Meulegraaf en Fatima Beker. Van 
21 oktober t/m 2 december in De 
Kunstpraktijk. dekunstpraktijk.nl

VENLO 
> Oerisch. Unieke recente 
keramische beelden van Lei Hannen. 
Uitgevoerd in Raku en sinter-engobe 
technieken. Van 4 september t/m 
2 december in d’n Horstgraaf, 
Auxiliatrixweg 35. leihannen.nl

> Jus de céramique – 
glazuurgeheimen. Een selectie 
glazuur-kunstenaars uit heel Europa. 
Van 14 september t/m 13 januari. Op 
4 november om 14.00 uur Dontrafelt 
Rob Muylaert glazuurgeheimen 
zoals ossenbloed, hazenhaar 
en oilspot. In Keramiekcentrum 
Tiendschuur Tegelen. tiendschuur.net

VENRAY 
> Weil ich ein Mädchen bin. 
Jubileumexpositie met roulerende 
opstelling, met werk van o.a. Berlinde 
de Bruyckere, Rob Scholte, William 
Sweetlove en en Bas de Wit. Van 19 juni 
t/m 27 november in Odapark. odapark.nl

> Onderweg. Solo expositie met 
werk van Ellie Munten, georganiseerd 
door Stichting Cultura Venray. Van 9 
november t/m 6 januari open op vrijdag, 
zaterdag en koopzondagen. In Pop-Up 
Galerie LIHVE, hoek Kapelaanspad-
Schoolstraat. elliemunten.com

WIJLRE 
> Traces. Over de relatie tussen kunst en 
natuur met werk van tien hedendaagse 
kunstenaars. Van 5 juli t/m 18 november 
in Kasteel Wijlre. kasteelwijlre.nl

WUPPERTAL 
> Eva Hild – Entity. De eerste 
solotentoonstelling in Duitsland 
van de Zweedse kunstenares. 
Van 18 augustus t/m 27 januari. 
Bogomir Ecker – Skulptur. Bekend 
van sculpturale interventies in de 
stad, ruimtevullende installaties en 
objecten die op de achtergrond blijven. 
Van 23 september t/m 17 februari 
in Skulpturenpark Waldfrieden. 
skulpturenpark-waldfrieden.de

Passenger, Ellie Munten

Johanna Reich (oud-studente 
van Wim Wenders) speelt 
met lichtprojecties en 
schaduw. Van 28 oktober t/m 
18 november. Fotografie uit 
Deutschland, China & USA. 
Werk van STERN-fotograaf 
en medeoprichter van GEO 
Max Scheler. T/m 18 december. 
SHIFT-Kabinettausstellung. 
Andreas Magdanz brengt 
architecturale ‘Unorte’ in kaart 
die het onheilspellende van 
anonieme macht-uitoefening 
uitstralen. Van 25 november 
t/m 16 december in KuK. 
shift-photo.com

ROERMOND 
> Tijdsbeeld. Reisfotografie 
van Pierre Cuypers en 
regiofotografie van Franco 
Gori. Van 24 november t/m 
5 mei in het Cuypershuis. 
cuypershuisroermond.nl

SITTARD-GELEEN
> Luuj van Zitterd. 
Amateurfotografen Ria Cox en 
Marion Willemsen maakten 
portretten van 18 markante 
Sittardenaren. T/m 13 januari in 
De Domijnen. dedomijnen.nl

UDEN
> Leven in en op de 
Maashorst. Expositie 
Fotografie. Van 16 november 
t/m 30 december in 
galerie Kunstation Uden. 
kunstationuden.nl

VAALS 
> Fine Art Photography 
Arlaque. Solo expositie 
over Genderneutraal. Van 
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september van 10.00 tot 18.00 
uur in Ludwig Forum Aachen. 
ludwigforum.de

DEN BOSCH 
> Kamargukistan – Voorbij 
de grenzen van de ernst. 
Hoogtepunten uit het oeuvre van de 
Belgische kunstenaar Kamagurka, 
pseudoniem voor Luc Zeebroek 
(Nieuwpoort, 1956). Van 28 juli t/m 
28 oktober. Manish Nai – Capturing 
time. In de tentoonstelling zijn 12 
werken te zien van deze Indiase 
kunstenaar, welke gebruik maakt 
van o.a. katoen, jute, karton, 
canvas, krantenpapier en draad. 
Van 28 juli t/m 4 november in 
Het Noordbrabants Museum. 
hetnoordbrabantsmuseum.nl

DUISBURG 
> Reichtum: Schwarz ist Gold. 
Werk van diverse kunstenaars 
over de grondstof (steen)kool, 
basis van de culturele welvaart van 
het Ruhrgebied. Van 3 mei t/m 7 

oktober in het Lehmbruck Museum. 
lehmbruckmuseum.de

DÜREN 
> Apropos Papier: Ignacio Uriarte, 
Bürokünstler. Solotentoonstelling 
met installaties uit papier. Van 
19 mei t/m 19 augustus. Milos 
Urbasek, Malerei. Een vertegen
woordiger van de naoorlogse Oost
Europese schilderkunst. Ism de 
Hubertus Schoeller Stiftung. Van 19 
mei t/m 11 november. Manuel Graf, 
Mixed Use. Solotentoonstelling met 
centrale werken uit de afgelopen 
jaar. Van 24 juni t/m 9 september. 
Zu Gast aus der Sammlung 
Dohmen: Georges Adéagbo. In 
situ uitbreiding van een installatie 
van Georges Adéagbo. Van t/m 
19 augustus in LeopoldHoesch
Museum. leopoldhoeschmuseum.de

DÜSSELDORF 
> SPOT ON: Glas – Schön und 
gefährlich. Glaswerk van de 
Tsjechische kunstenaar Jan Fišar. 

Over de verandering van arbeid 
en werkomstandigheden in de 
afgelopen 125 jaar. Van 3 maart t/m 
23 september in Museum Helmond. 
museumheldmond.nl

> A New York State Of Mind. Een 
tentoonstelling met werk van 14 
kunstenaars uit New York. Van 2 
september t/m 2 september in De 
Cacaofabriek. cacaofabriek.nl

HORST 
> Russische Traditionele 
Toegepaste Kunst. Van 6 mei t/m 7 
oktober in Museum de Kantfabriek. 
museumdekantfabriek.nl

KEULEN 
> Gabriele Münter – Painting 
to the Point. Meer dan honderd 
schilderijen die voor het eerst 
getoond worden van één van 
de oprichters van de groep Der 
Blaue Reiter. Van 15 september 

t/m 13 januari in Museum Ludwig. 
museum-ludwig.de

LANAKEN 
> Scene – Unseen. Presentatie van 
44 kunstenaars, o.a. Bas de Wit, 
Lydia Schouten, Marina Abramovic 
& Ulay. Van 15 juli t/m 30 september 
in kasteel OudRekem. forumtri.be

LEUDAL 
> Icoon. Altaar retabel van Jan C 
M Peeters. Van 1 t/m 30 november 
in Missiekapel Heythuysen. 
missiekapel.nl

MAASMECHELEN 
> Koen Broucke. De transformatie 
van het slagveld. Een dichteres, een 
dichtercameraman en een filosofe: 
wat hebben ze gemeen? Ze gingen 
met kunstenaarhistoricus Koen 
Broucke wandelen op een slagveld. 
Van 24 september t/m 17 november. 
Opening 23 september om 17.00 uur. 

In Cultuurcentrum Maasmechelen. 
ccmaasmechelen.be

MAASTRICHT 
> The Death of Melanie Bonajo. 
Het eerste museale retrospectief 
van videoinstallaties van de 
Nederlandse kunstenaar Melanie 
Bonajo (Heerlen, 1978). Van 20 april 
t/m 28 oktober. Hans Lemmen 
and Roger Ballen – Unleashed. 
Lemmen (tekeningen) en Ballen 
(fotografie) gaan een experimentele 
samenwerking aan om nieuw 
werk te creëren. Van 1 juni t/m 2 
december. Verzameling Jaques & 
Miny Defauwes. Opvallende tegen
draadse werken van hedendaagse 
kunstenaars. Van 13 oktober t/m 
23 september. Beating around 
the bush #5. Vijfde editie van 
onderzoekende collectiepresentatie 
met o.a. werk van Edward Lipski, 
Johan Tahon en Helen Verhoeven. 
Van 26 januari t/m 2 december. 

Oude meesters. Italiaanse en 
Nederlandse schilderkunst uit de 
16de en 17de eeuw. Schatkamer’ 
Neutelings. Veelzijdige verzameling 
van WestEuropese middeleeuwse 
sculptuur en kunstnijverheid. 
In het Bonnefantenmuseum. 
bonnefanten.nl

> Mooi verpakt - liefdevol 
bewaard. Werk met relikwiën van 
Hans van der Weijden. Van 8 mei 
t/m 2 september in Basiliek van Sint 
Servatius. hansvanderweijden.nl

> Marijn van Kreij: Nude in the 
Studio. Werk geinspireerd op 
Picasso’s ‘interior landscapes’ die hij 
in zijn huis in Frankrijk maakte. Van 
30 juni t/m 9 september in Marres. 
marres.org

> Horizon. In de eerste tentoon
stelling in de nieuwe galerieruimte 
onderzoeken de kunstenaars 
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je te kunnen verwonderen en positief 
geprikkeld te worden. Hier valt veel 
winst te behalen en daar wil ik een 
katalysator voor zijn. 
   Door de fysieke wereld waarin we 
leven een stukje mooier, verrassender en 
rijker te maken nodig ik mensen uit om 
elkaar te ontmoeten en zich te kunnen 
verwonderen. Ik maak het verhaal van 
de plek fysiek beleefbaar voor iedereen, 
ongeacht cultuur of taal ontstaat 
hierdoor verbinding. 
    Ik hou van het Brabant waar de 
achter deur voor je open staat en elke 
plek rijk is aan verhalen. Dit moeten we 
koesteren, onderhouden én faciliteren 
zodat Brabant een prachtige plek blijft 
om samen te leven.
   De afgelopen twee jaar heb ik mee ont
worpen aan het Spoorpark, het nieuwste 
stadspark van Tilburg. Op dit moment 
werk ik aan De Rits, een iconisch 
kunstwerk en ontmoetingsplek voor de 
entree van het Spoorpark (opening park 
en kunstwerk juni 2019). 

mariekevromans.nl
Videoportret Marieke Vromans: 
brabantcultuur.nl/videoportretten
brabantcultuur.nl

Als landschapsontwerper en kunstenaar 
valt mij op dat onze steden en dorpen 
steeds anoniemer worden en onze 
relaties steeds digitaler. In straten, 
buurten en wijken zie je daardoor steeds 
minder échte connectie en daardoor 
minder verbondenheid met de directe 
leefomgeving. Dat kan leiden tot sociaal 
isolement maar ook tot eenkennigheid.
   De problematiek rondom verschillende 
groepen die langs elkaar heen leven 
en een groeiende eenzaamheid onder 
jongeren en ouderen stijgt snel en 
wordt steeds duidelijker zichtbaar. 
De openbare ruimte speelt hierin 
een belangrijke rol. Vaak wordt deze 
eenvormig en zielloos vormgegeven. 
En juist de ziel of anders gezegd de 
eigenheid van een plek maakt dat we 
ons ermee kunnen identificeren, ons 
ertoe kunnen verhouden en nieuws
gierig en open kunnen zijn. Het heeft 
grote invloed op ons gevoel én gedrag.
   Op straat, daar waar we samenleven, 
zit zo veel schoonheid en diversiteit. 
Daar ontstaat de bruisende samenleving 
waar iedereen zich thuis voelt, erbij 
hoort en ook zijn steentje bijdraagt. 
Onze openbare ruimte geeft letterlijk 
ruimte om elkaar te kunnen ontmoeten, 

Marieke Vromans, landschapsontwerper en kunstenaar, 
is een van de drie winnaars van de Brabant Cultuur 
Publieksprijs. Hier vertelt zij over haar visie op de 
openbare ruimte. “De eigenheid van een plek heeft 
grote invloed op ons gevoel én gedrag.”

portret
WINNAAR
PUBLIEKSPRIJS

Kunstenaarsgroep apArt exposeert 
in Museum Land van Valkenburg

Kunstenaarsgroep apArt bestaat uit 
elf professionele leden, verbonden 
door kunst, door de klank bordfunctie 
die ze naar elkaar hanteren en door 
de regio waarin ze wonen en werken: 
ZuidLimburg. De naam van de groep 
zegt het al, van een gezamenlijk 
inhoudelijk of kunstzinnig uitgangs
punt is geen sprake. Des te inte
ressan ter wordt het als zo’n zeer 
diverse groep kunstenaars besluit 
om zich te gaan richten op één 
thema: ‘Souvenir’. De verschillende 
invals hoeken en zienswijzen 
springen dan ook meteen in het 
oog, van hoogstpersoonlijke 
herinneringen, via een zoektocht 
naar nieuwe toeristische iconen, 
naar het collectieve geestelijke 
souvenir. Er ontstaat zodoende 
een toegang tot mogelijke nieuwe 
werelden of imaginaire reis 
herinneringen. De negen deel
nemende apArters laten in deze 
verrassende groepstentoonstelling 

echter vooral zien welke rijkdom de 
menselijke geest aan interpretatieve 
mogelijk heden bezit voor één woord: 
‘Souvenir’.

De deelnemende kunstenaars van 
apArt zijn: Hub Pasmans, Marie
Louise van Zeijst, Maria Stams, 
José Fijnaut, Marc van Soest, Jos 
Ramakers, Fia Pinkers, Gerda van de 
Woestijne en Marjo Boesten.
museumlandvanvalkenburg.nl

SOUVENIR
agendatip

19 augustus
t/m 14 oktober

realistische Italiaanse schilderijen 
uit de jaren twintig. Van 28 
september t/m 13 januari in Museum 
Folkwang. museum-folkwang.de

EUPEN 
> Pragmatisme en zelforganisatie. 
Een van begin tot eind veranderende 
tentoon stelling met kunstenaars 
uit België, Duitsland, Nederland 
en Polen. Van 1 augustus t/m 
14 oktober. Adrien Tirtia: 
Homogenisierung der Sammlung. 
Collectietentoonstelling. Van 
1 augustus t/m 14 oktober. 
Rondleiding. Met Miriam Elebe. Op 
5 september om 18.00 uur in IKOB. 
ikob.be

GENK 
> Op zoek naar de ziel van de 
Kempen. Selectie werken waarin 
Charles Wellens de ziel van de 
Kempen probeerde vast te leggen 
op doek. Van 1 april t/m 2 september 
in het Emile Van Dorenmuseum 
emilevandorenmuseum.be

> The World of Tim Burton. 
Tekeningen, schilderijen, poppen, 
film, maquettes en installaties 
van de Amerikaanse filmregisseur 
Tim Burton. Van 15 augustus 
t/m 28 november in Cmine 
cultuurcentrum. c-mine.be

HEERLEN 
> Femmy Otten: Muurschildering. 
Kunst in het trappenhuis. Van 28 
januari t/m 30 september. MINE. 
Afsluitende expositie door Artist in 
Residence Marieke Coppens. Van 
1 juli t/m 2 december. Nomadic 
Mountains. Over hoe de mensheid 
bescherming en toevlucht zoekt in 
onherbergzame orden. Van 1 juli t/m 
2 december in Schunck. schunck.nl

> Copy/Paste-Remix. Met origineel 
werk uit de collectie van Schunck 
en de interpretatie van zeven 
kunstenaars. Van 13 augustus t/m 14 
december in het stadhuis. schunck.nl

HEINSBERG 
> bra-participation. Internationaal 
kunstproject tgv het 100jarig 
jubileum van het Begas Haus. Van 2 
september t/m 3 november in Begas 
Haus. begas-haus.de

HELMOND 
> Spierkracht en Robotproof. 

Van 10 november t/m 7 oktober. 
Walter Ophey. Eerste over
zichts tentoonstelling sinds 1991 
van de schilder en graficus. Van 
13 september t/m 13 januari in 
Stiftung Museum Kunstpalast. 
smkp.de

> Anni Albers. Tentoonstelling 
over haar leven en haar buiten
gewoon weefwerk. Van 9 
juni t/m 9 september in K20. 
kunstsammlung.de

> Anthony Cragg. Grote 
sculpturen van deze Brit, 
gecomple menteerd door werken 
op papier. Van 6 september 
t/m 10 februari in De Ehrenhof. 
smkp.de

EIJSDEN-MARGRATEN 
> Kunstcafé Eijsden-Margraten. 
Het tweemaandelijks kunstcafé 
belicht het culturele veld van 
de gemeente. Zie pag. 12. Op 
28 september om 20.00 uur in 
gemeenschapshuis Oos Heim. 
eijsden-margraten.nl/kunstcafe

EINDHOVEN 
> Black Queer Disaspora. 
Tentoonstelling door Thierry 
en Isenia. Van 29 juni t/m 31 
december. Spectrum I. Monira 
Al Qadiri gebaseert dit werk op 
de haast buitenaardse vormen 
van boorkoppen gebruikt 
voor zowel boringen op zee 
als op het vaste land. Van 29 
juni t/m 31 december. 30 Jaar 
Heinekenprijs voor de Kunst. 
Jubileumtentoonstelling. Van 
14 juli t/m 30 september, Artist 
talks op 8 september om 
14.00 uur en symposium op 20 
september om 13.00 uur. Why 
am I here? Symposium over 
het onderzoeksprogramma. 
Op 15 september om 11.00 
uur. Finissage Graphite 
Knots. Feestelijke afsluiting 
project Gam Bodenhausen. 
Op 30 september om 13.30 
uur in het Van Abbemuseum. 
vanabbemuseum.nl

ESSEN 
> Panoptikum. Werk van de 
Franse illustrator, cartoonist, 
schilder, etc. Roland Topor. 
Van 29 juni t/m 30 september. 
Uncannily Real. Magisch 
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ARCHITECTUUR,
DESIGN&MODE
AKEN 
> Pattern and Decoration. 
Ornament als Versprechen. 
Overzicht van enerzijds patchwork 
en decoratieve patronen en politieke 
emancipatie anderzijds. Van 21 
september t/m 13 januari in Ludwig 
Forum. ludwigforum.de

BRUSSEL 
> Design Generations. 10 Belgische 
designbureaus werden uitgenodigd 
om hun werkwijze toe te lichten aan 
de hand van een selectie producten 
uit het verleden. Van 6 juni t/m 4 
november in ADAM Brussels Design 
Museum. adamuseum.be

DEN BOSCH 
> Food is fictie. De rol van 
vormgeving in de voedselindustrie. 
Van 30 juni t/m 28 oktober in het 
Design Museum. designmuseum.nl

DÜSSELDORF 
> CARS. Driven by Design. 
Overzichtstentoonstelling over 
sportauto’s van de jaren ‘50 tot ‘70. 
Van 27 september t/m 10 februari 
in Stiftung Museum Kunstpalast. 
smkp.de

ENGELSKIRCHEN 
> Die Macht der Mode. Zwischen 

Kaiserreich, Weltkrieg und 
Republik. Hoe de mode en de 
kleding tussen 1900 en 1930 op 
de verandering bij de bevolking 
en de wetenschap reageerde. 
Van 1 mei t/m 28 oktober in 
het LVR-Industriemuseum. 
diemachtdermode.lvr.de

HORNU 
> The Limits to growth! Design 
en nulgroei. De tentoonstelling 
bevraagt de rol die design kan 
spelen in deze maatschappelijke 
ontwikkeling. Van 1 juli t/m 21 
oktober in CID. cid-grand-hornu.be

HASSELT 
> Backstage/Frontstage. Een 
blik achter de schermen van de 
modeshow. Van 22 september t/m 17 
maart in het Modemuseum Hasselt. 
modemuseumhasselt.be

HEERLEN 
> Themadag Scandinavian Design. 
Excursie i.h.k.v. tentoonstelling 
Simply Scandinavian / Nordic Design 
1945. Op 24 (themadag) en 25 
oktober (excursie) in/vanaf Schunck. 
schunck.nl

KERKRADE 
> Passione Italiana – L’arte 
dell’Espresso. Een tijdreis door 
de wereld van espresso en design. 
Van 21 april t/m 29 oktober. Luxe? 
Veranderende verlangens. Vergaap 
je aan de meest exclusieve luxe-

objecten. Vanaf 22 september 
in Cube design museum. 
cubedesignmuseum.nl

LUIK 
> RECIPROCITY. Derde editie van 
internationale triënnale voor design 
en sociale innovatie. Van 5 oktober 
t/m 25 november op diverse locaties. 
reciprocityliege.be

ROERMOND 
> FORM. Belgisch-Limburgs design 
van de afgelopen 25 jaar met 
als rode draad het boek We are 
wanderful. Van 25 maart t/m 28 
oktober. Akaratos. Textiele werken 
van Marjan Eggels geïnspireerd op 
tekeningen van Pierre Cuypers. Van 
8 september t/m 13 januari in het 
Cuypershuis. cuypershuisroermond.nl

O

BEELDENDE 
KUNST
AKEN 
> Walter Dohmen. Grafisch, 
figuratief werk op papier 
van Walter Dohmen uit vijf 
decennia. Van 16 juni 14 oktober. 
Heinz Heinrichs (1886-1957). 
Reiseeindrücke eines Aachener 
Malers. Landschapsschilder 
van de Düsseldorfer Schule. 
Van 2 juli t/m 7 oktober in het 
Suermondt-Ludwig-Museum. 
suermondt-ludwig-museum.de

> Pattern and Decoration. 
Ornament als Versprechen. Van 20 
september t/m 13 januari. LUFORM 
Meets Reciprocity. Van 2 oktober 
t/m 10 maart. Die Erfindung der 
Neuen Wilden. Van 11 oktober t/m 
10 maart in Ludwig Forum Aachen. 
ludwigforum.de

DEN BOSCH 
> Kamargukistan – Voorbij 
de grenzen van de ernst. 
Hoogtepunten uit het oeuvre 
van de Belgische kunstenaar 
Kamagurka, pseudoniem voor Luc 
Zeebroek (Nieuwpoort, 1956). Van 
28 juli t/m 28 oktober. Manish 
Nai – Capturing time. 12 werken 
van deze Indiase kunstenaar, welke 
gebruik maakt van o.a. katoen, jute, 
karton, canvas, krantenpapier en 

aCULTUURAGENDA

design

Tijdens de Dutch Design Week 2018 presenteert EMBRACING EXCHANGE 
28 geselecteerde ontwerpers uit de regio’s Keulen, Eindhoven en Maastricht. Van 

20 t/m 28 oktober toont de expositie SHINE top-design uit deze drie gebieden. 

STRALENDE IDEEËN

ᚔ

Binnen de discipline sieraden-
ontwerp krijgt de stroming 
Contemporary Jewellery steeds 
meer aandacht. De ontwerpen in 
deze categorie verenigen ambacht 
met design en kunst en zijn niet per 
definitie draagbaar. De afmetingen 
kunnen variëren van kleine oorbel 
tot grootschalige sculptuur. De 
vraag rijst, hoe Contemporary 
Jewellery zich verhoudt tot andere 
disciplines binnen de creatieve 
industrie die ook ambacht, ontwerp 
en kunst verenigen. De expositie 
SHINE toont een scala aan sterk 
conceptueel design en onderzoekt 
de relatie tussen Contemporary 
Jewellery en Contemporary design.
   SHINE is samengesteld door 
de curatoren Nicole Maurer 
(Dutch Design Exchange), Sabine 
Voggenreiter (Passagen Interior 
Design Week Köln), Leonne 
Cuppen (Yksi Connect Eindhoven) 
en Chequita Nahar (Maastricht 
Academy for Fine Arts and Design). 
   Het meerjarig programma 
EMBRACING EXCHANGE heeft 
als doel Nederlandse en Duitse 
ontwerpers, makers en instellingen 
met elkaar te verbinden. Het 
programma richt zich op design 
hotspots Eindhoven, Keulen 
en Maastricht. Daarmee is een 
interregionaal netwerk van 
samenwerkende instituten opgezet. 
EMBRACING EXCHANGE is 
geïnitieerd door Dutch Design 
Exchange Maastricht en Passagen 
Interior Design Week Köln. Het 
project is tot stand gekomen met 
financiële ondersteuning van 
Provincie Limburg, Gemeente 
Maastricht en Stadt Köln en is 
een productie van Maurer United 
Architects. 

Meike Harde

Kalkidan Hoex

DEELNEMENDE 

ONTWERPERS

Marit van Heumen

Carla Nuis

Kalkidan Hoex

Lucy Sarneel

Evert Nijland

Marcia Neuner

Meike Harde 

Tim Kerp

Klemens Grund

Hannah Kuhlmann 

Ingrid Gossner

Thomas Schnur

Karoline Fesser

Christina Romowa

Paul Odekerken 

Jeroen Van Bergen

Studio Wanders

Linda Maissan

Alexander Pelikan

Wytske van der Veen

Ron Bernstein

Daria Biryukova

Matilde Boelhouwer 

Johan Validrich

Nienke Helder 

Kelly van Duijnhoven

SeJoon Kim

Ooclock

DUTCH DESIGN WEEK_ De internationale Dutch Design Week (DDW) vindt elk 
jaar oktober in Eindhoven plaats. Het grootste designevenement van Noord-Europa 
presenteert werk en concepten van ontwerpers aan bezoekers uit binnen- en 
buitenland. Verspreid over zo’n honderd locaties door de hele stad worden onder andere 
tentoonstellingen, lezingen, prijsuitreikingen, netwerkbijeenkomsten, debatten en 
festiviteiten georganiseerd. DDW onderscheidt zich van andere designevenementen door 
zich te concentreren op ontwerpen voor de toekomst. Hoewel tijdens het evenement 
alle denkbare disciplines en aspecten van design aan bod komen, ligt de nadruk op 
experiment, vernieuwing en cross-overs. Bijzondere aandacht gaat jaarlijks uit naar werk 
en ontwikkeling van jong talent.

20 t/m 28 oktober 

SHINE by EMBRACING 

EXCHANGE

Yksi Expo

Torenallee 22-04  

5617 BD Eindhoven

embracing.exchange

Linda Maissan

Boven: Skylab Tray, 1973/1975
Onder: Time Life Cookbook 1958: 
Architect Quincy Jones Barbeques Steak 
In The Living Room Of His Self-Designed 
House.

14

11a 11b

aanleverspecificaties 
Aub tekst aanleveren als word-bestand 

en afbeeldingen als jpeg in minstens 

300 dpi inclusief beeld-credits. 
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Kokoschka, László Moholy-Nagy 
en 75 andere kunstenaars. Van 
21 september t/m 20 januari in 
BOZAR. bozar.be

DEN BOSCH
> Jan Sluijters. De wilde jaren. 
Expositie die de focus legt op 
het vroege werk en laat zien 
hoe hij zich onder invloed van 
de nationale én internationale 
moderne kunst ontwikkelde tot 
een toonaangevende modernist. 
Van 17 november t/m 7 april in 
Het Noordbrabants Museum. 
hetnoordbrabantsmuseum.nl

> Killing Time. Expositie van 
Atelier Van Lieshout. Van 22 
december t/m 17 februari vanaf 
15:00 uur in de Willem Twee 
Kunstruimte. willem-twee.nl

DÜSSELDORF 
> Anthony Cragg. Grote 
sculpturen van de Brit, 
gecomplementeerd door werken 
op papier. Van 6 september t/m 
10 februari. Walter Ophey. Eerste 
overzichtstentoonstelling sinds 
1991 van de schilder en graficus. 
Van 13 september t/m 13 januari  in 
het Stiftung Museum Kunstpalast. 
smkp.de
 
> Paul Klee: A Collection 
Travelling Around the World. 
Een proloog op “museum global”. 
88 Werken laten de cultureel en 
politiek gemotiveerde reizen door 
bijna 40 steden tussen 1966 en 1985 
zien. Van 13 oktober t/m 10 maart. 
Museum global; Microhistories 
of an Ex-centric Modernism. 
Een selectie van artistieke 
manifestaties vervaardigd tussen 
1910 en 1960 in Japan, Georgië, 
Brazilië, Mexico, India, Nigeria 
en Libanon. Van 10 november 
t/m 10 maart in K20 Grabbeplatz. 
kunstsammlung.de

EINDHOVEN
> Hans Stevens. Schrijvend-
tekenende verkenning van de 
wereld door Hans Stevens op een 
oneindig aantal vellen papier. Van 
27 november t/m 10 februari. With 
Pride. De expositie toont – en 
viert – de strijd en de emancipatie 
van de lgbti-beweging. Van 
17 november tot 3 februari. 
Positions #4. Vier kunstenaars 
in dialoog. Van 1 december t/m 

28 april. The Making of Modern 
Art. Deze presentatie integreert 
moderne meesterwerken in een 
experimentele ‘making of’ van de 
klassieke canon van moderne kunst. 
Tot januari 2021. The Way Beyond 
Art. Aan de hand van drie thema’s 
- Land, Thuis en Werk - toont de 
expositie kunstwerken waarmee 
we nieuwe perspectieven op onze 
hedendaagse wereld ontwikkelen. 
Tot januari 2021 in het Van 
Abbemuseum. vanabbemuseum.nl

ESSEN 
> Uncannily Real. Magisch 
realistische Italiaanse schilderijen 
uit de jaren twintig. Van 28 
september t/m 13 januari in Museum 
Folkwang. museum-folkwang.de

GENK 
> Willy Minders (1913-1977). 
Schilder, beeldhouwer, fotograaf. 
Minders is dé overgangsfiguur 
tussen de kunstenaars die van 
heinde en ver Genk opzochten 
voor WOII en de kunstenaars 
en kunstkringen die daarna 
het roer overnamen. Van 23 
september t/m 27 januari in 
het Emile Van Dorenmuseum. 
emilevandorenmuseum.be

HASSELT 
> It looks like nothing was found 
at this location. Met werk van 
Debby Huysmans, Annelies de 
Mey, Marie Snauwaert en Lars 
Kwakkenbos. Van 9 december 
t/m 17 februari. Damaged goods. 
Barbara Vandendriessche. Van 9 
december t/m 17 februari. Ich bin 
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Talent in beeld

Tijn Bosch (Maastricht, 2004) is een van de vijf 
jonge Limburgse talenten die vanaf december te zien zijn 
in het programma Talent & Co op L1 TV. Hij werd gescout 

via Kunstbende Limburg, waar hij in 2017 voor het eerst aan 
deelnam. “Toen ik tien was, begon ik met DJ’en. Daarvoor 

luisterde ik wel al veel dance en electromuziek en bekeek ik 
op YouTube alle optredens van grote namens als DJ Hardwell 
en Martin Garrix. Ook kreeg ik een keer les van een lokale DJ. 

Toen ik op een avond thuiskwam van de voetbaltraining, namen 
mijn ouders me mee naar boven en daar stond een echte DJ-set! 

Een moment om nooit te vergeten. Na een paar weken goed 
oefenen draaide ik al mijn eerste feest in Genhout, het dorp 

waar ik woon.” In 2017 won Tijn in Landgraaf de Nederlandse DJ 
Kampioenschappen in de categorie tot 18 jaar. Optreden doet 

hij onder de naam DJ T12. “Mijn leukste optreden tot nu toe 
vond ik Castle of Love vanwege de sfeer en de aardige mensen. 

Ook het schoolfeest met Kerst in Club Mondial was super. 
Ik mocht toen een setje draaien en iedereen ging helemaal 

los.” De afgelopen tijd werd Tijn voor Talent & Co regelmatig 
gevolgd door camera’s en gecoacht op het gebied van social 

media en produceren. Op 5 januari staat hij samen met de vier 
andere kandidaten op het podium van Theater Kerkrade voor 
een speciale slotavond. Daarbij wordt de FSI Talent Award en 
2.000 euro uitgereikt aan het talent dat zich het meest heeft 
ontwikkeld. “Ik kan er nog niet veel over zeggen, maar ik wil 

er een grote show van maken. Die avond zal ik ook mijn eerste 
eigen track voor het eerst laten horen.” 

Meer op www.hklimburg.nl/talent 
Het Huis voor de Kunsten Limburg brengt met deze rubriek

talenten uit de Limburgse cultuursector in beeld.

waldviertel. Carla Kogelman. Van 
9 december t/m 17 februari in het 
cultuurcentrum. ccha.be 

HEERLEN 
> MINE. Afsluitende expositie 
door Artist in Residence Marieke 
Coppens. Van 1 juli t/m 2 december. 
Nomadic Mountains. Over hoe de 
mensheid bescherming en toevlucht 
zoekt in onherberzame orden. Van 
1 juli t/m 2 december. Aad de Haas: 
Weet je nog? Selectie uit de Aad 
de Haas-collectie van Schunck. Van 
17 augustus t/m 16 december in 
Schunck. schunck.nl

> Copy/Paste-Remix. Met origineel 
werk uit de collectie Schunck en 
de interpretatie van de zeven 
deelnemende kunstenaars ernaast. 
Van 13 augustus t/m 14 december in 
het Stadhuis. schunck.nl

HEINSBERG
> Gerlinde Zantis Chaussée 
d´formée. Kleurpotlood en 
pasteltekeningen uit Zuid-Frankrijk. 
Van 17 maart t/m 5 mei in het BEGAS 
HAUS. begas-haus.de

HELMOND
> Lyrische abstractie. Een 
omvangrijk deel van de collectie 
Roef-Meelker met werk van 
o.a. Karel Appel, Asger Jorn, 
André Masson, Nicolaes de 
Staël en Barbara Hepworth. 
Van 22 september t/m 17 maart 
in het Museum Helmond. 
museumhelmond.nl

HEYTHUYSEN
> Wiegelied. Door sensoren 
aangestuurde installatie van 
José Fijnaut. Van 7 december t/m 
25 februari in de Missiekapel. 
missiekapel.nl

HEUSDEN-ZOLDER
> Hermetisch Zwart. Een twintigtal 
internationale kunstenaars 
vertolken wat zich op het einde van 
het jaar afspeelt in de natuur. T/m 
27 januari in Galerie De Mijlpaal. 
galeriedemijlpaal.com

HORST 
> Textiel leeft. Tien textiel-
kunstenaars presenteren nieuw 
werk als vervolg op de publicaties in 
het overzichtsboek van Ellen Bakker 
Textielleeft! Van 28 oktober t/m 30 
december. MOP-UP2. Werk van vijf 

afgestudeerden van de Textiel- en 
Design Kunstacademies Maastricht 
en Rotterdam. Van 28 oktober 
t/m 6 januari in het Museum de 
Kantfabriek. museumdekantfabriek.nl

KEULEN
> Gabriele Münter – Painting 
to the Point. Meer dan honderd 
schilderijen die voor het eerst 
getoond worden van één van 
de oprichters van de groep Der 
Blaue Reiter. Van 15 september 
t/m 13 januari in Museum Ludwig. 
museum-ludwig.de

LUYKSGESTEL
> KunstWinterSale. Permeke, 
Rooskens, Lucebert, Alechinsky, 
Appel, Berkulin, Panamarenko, 
Bervoets, e.v.a. Op 2, 9, 16 december 
van 13.00 tot 17.00 uur in Galerie 
Elzenhoeve. elzenhoeve.eu

MAASMECHELEN 
> 100 jaar WOI – 
Oorlogsmachinerie en bevrijding. 
Tentoon stellingsmaker Marc 
Milissen creëert een fascinerende 
interactieve tentoonstelling. Van 
24 september t/m 19 december. 
Overzichtsexpo Tejo Van den 
Broeck. Deze schilder viel met 
zijn persoonlijke aquarellen 
meermaals in de prijzen. Van 2 
december t/m 2 december. Marc 
Claes – Overzichtstentoonstelling. 

Schilderijen en mixed media van 
een hoog persoonlijk en energetisch 
niveau. Van 20 januari t/m 20 
januari in het cultuurcentrum. 
ccmaasmechelen.be

MAASTRICHT 
> David Lynch: Someone is in 
my House. Selectie van zijn 
vroege korte films, waaronder het 
academiewerk Six Men Getting 
Sick (1967), schilderijen, fotografie, 
werken op papier, (geluids)
installaties en sculpturale werken. 
Van 30 november t/m 28 april. 
Beating around the bush #5. 
Vijfde editie van onderzoekende 
collectiepresentatie met o.a. werk 
van Edward Lipski, Johan Tahon en 
Helen Verhoeven. Van 26 januari 
t/m 2 december. Een Postume 
Samenwerking - Ine Schöder 
en haar archief. Van 25 januari 
t/m 19 mei. Dan Walsh - Pressing 
Matter. Een nieuwe horizon 
voor abstracte schilderkunst. 
Van 25 januari t/m 5 januari 
2020. Schatkamer Neutelings. 
Tentoonstelling op het gebied van 
West-Europese middeleeuwse 
sculptuur en kunstnijverheid. 
In het Bonnefantenmuseum. 
bonnefanten.nl

> Stucco Storico: het verhaal 
achter een ambacht. Deze 
tentoonstelling toont het bijzondere 

werk van drie stuccatori Thomas 
Vasalli, Joseph Moretti en Petrus 
Nicolaas Gagini, welke interieurs 
van het destijds bijzonder populaire 
sierstucwerk voorzagen. Van 24 
november t/m 24 maart in Bureau 
Europa. bureau-europa.nl

> Scherven brengen geluk. 
Keramiek schalen en schaaltjes. 
Op zaterdagen van 14.00 uur tot 
17.00 uur en op afspraak. Van 
17 november t/m 6 januari in 
Galerie Schuwirth & Van Noorden. 
schuwirthenvannoorden.nl

> Tapas I. Groepstentoonstelling 
van Marc Prat, Alberto Romero, 
Ana Garcia, Fiona Weedon en Josep 
Maria Codina. Van 1 december t/m 6 
januari in PontArte. pontarte.com

> Stad en Land. Overzichts-
tentoonstelling van Irene Levy. Stad, 
natuur en portret. Van 7 november 
t/m 31 januari in AZM Herstelzorg. 
bezoekmaastricht.nl

> Vergezichten. Schilderijen door 
Fien Berkers, fotografie door Bert 
Wijnen en lichtdesign door Shadi 
Mouslli. Van 23 november t/m 3 
maart in Galerie Ut Glaashoes. 
radar.org/ut-glaashoes 

> Currents #6: Good Intentions. 
Persoonlijke verhalen en politieke 
statements samengebracht rond 
thema’s als identiteit, jeugd en 
culturele tradities. In samenwerking 
met Z33. Van 14 december t/m 10 
februari in Marres. marres.org

√

Tijd van Stilte
Met werk van o.a. Brita Seifert, 
Dick van Heerde, Hub Pollen, 
Nanna de Klerk en Jan Kootstra 

T/m 12 jan, di t/m za 14.00-17.00, 
en op afspraak
 
Galerie Pictura
Aijenseweg 16b
5854 PT Aijen gem. Bergen L.
galeriepictura.nl

Suite AB (E), 2018, Dan Walsh © Courtesy Paula Cooper Gallery, New York

KunstWinterSale 
Permeke, Rooskens, Lucebert, 
Alechinsky, Appel, Berkulin, 
Panamarenko, Bervoets, e.v.a.

Op 2, 9, 16 dec, van 13.00-17.00, 
en op afspraak

Galerie Elzenhoeve
Elsendijk 1
5575 XG Luyksgestel
elzenhoeve.eu
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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 25.000 exemplaren en verspreid als insert bij Zuiderlucht en in speciale 
displays. Jeroen is online te lezen op zuiderlucht.eu/jeroen en als e-paper via zuiderlucht.eu/jeroenepaper. 

type b x h in mm type, plaats prijs
 
15 advertentie hele pagina 230 x 315 fc, achterpagina 1100
16 advertentie halve pagina 220 x 150 fc, achterpagina 705

Prijzen zijn exclusief 21% btw. 

THEATERMAGAZINE JEROEN SEPTEMBER 20162

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
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DEZE KEER IN JEROEN

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

JEROEN

aanleverspecificaties 
Aub aanleveren als pdf. Een hele pagina 

aanleveren met snijtekens en 4 mm afloop.
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ONLINE

type type, plaats prijs 

17 website blokadvertentie in formaat 720 x 630 pixels, twee weken centraal op de ZL-website 180 
18 nieuwsbrief item in de ZL-nieuwsbrief (1200 mail-adressen) prijs op aanvraag
19 social media 4800 Facebook-volgers, 2500 Twitter-volgers 
  - vanaf 1/4 pagina advertentie/agendatip is een social media post ingegrepen inbegrepen
  - op maat samengestelde social media pakketten en campagnes prijs op aanvraag

Prijzen zijn exclusief 21% btw.

aanleverspecificaties 
De website blokadvertentie aub 

aanleveren als jpeg of als gif.
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Extra

type type, plaats prijs

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

© Uitgeverij Bodosz voor Zuiderlucht, Podium en Jeroen. December 2018. 

Korting
We bieden partners die vijf keer per jaar adverteren een contractkorting van 15% aan, vanaf acht keer per jaar 
een korting van 20%. 

Aanleveren
Voor aanleverspecificaties zie de vermeldingen bij de producten. Aanleveren aub altijd naar Christiane 
Gronenberg via c.gronenberg@zuiderlucht.eu. De aanleverdeadline voor de print edities is altijd de 1e van de 
maand voor publicatie in de maand daarop. Voor een jaarplanning met verschijnings- en aanleverdata kijk op 
zuiderlucht.eu

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


