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Wat een circus! Het grootste circusfestival van NL zit in Tilburg

2020

Zuiderlucht is een onafhankelijk magazine en online platform over kunst en cultuur. Het bestaat 

sinds 2007. De kerngedachte van ZL heeft zich de afgelopen dertien jaar bewezen: verdiepende en 

beschouwende no-nonsense journalistiek over kunst en cultuur over de volle breedte van het veld, van 

architectuur en design tot beeldende kunst, van literatuur en toneel tot muziek en dans, van mode en 

digitale kunst tot film en fotografie. ZL is een kunst- en cultuurmedium voor het publiek dat zijn lezers 

serieus neemt. Daarbij is ZL gratis, en daarmee toegankelijk voor iedereen. 

Naast de journalistieke inhoud heeft ZL een uitgebreide agendafunctie en een scala aan service als 

intermediair tussen publiek en de kunst- en cultuurinstellingen. Vanuit onze in dertien jaar opgebouwde 

expertise gidst ZL zijn lezers van week tot week, van maand tot maand en van seizoen tot seizoen door 

het culturele aanbod in Zuid-Nederland en Vlaanderen, met doorkijkjes naar verder weg, van Ruhrgebied 

tot Randstad, van Berlijn tot Brussel, van Parijs tot Londen. 

ZL magazine verschijnt elf keer per jaar in een oplage van 20.000. Het wordt in Nederlands-Limburg, 

Noord-Brabant en Belgisch-Limburg op zo’n 600 distributiepunten gratis aangeboden en komt zo bij 

ruim 40.000 lezers terecht. Ongeveer 700 begunstigers (goodwill-abonnees) krijgen het blad per post 

toegestuurd. 

ZL online bestaat uit een palet aan digitale platforms en social media kanalen. Belangrijkste online 

platforms zijn de ZL website en het wekelijkse online magazine ZL ExtraTijd. Op de website vindt de lezer 

alle actuele artikelen en het volledige ZL-archief met duizenden artikelen sinds 2007. Alle edities van 

ZL zijn, eveneens gratis, als e-paper beschikbaar. ZL ExtraTijd biedt één keer per week voorpublicaties, 

actuele berichten en agenda-tips. Via onze kanalen Facebook en Twitter zijn lezers dagelijks in contact 

met ZL en vinden zo hun weg naar de diverse platforms voor langere lees- en kijkmomenten. 

  U bereikt met ZL magazine en ZL online maandelijks in totaal meer dan 50.000 cultuurliefhebbers 

in hoofdzakelijk Zuid-Nederland en het noordelijke deel van Vlaanderen. 

ChristianeGronenberg
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ZL magazine FACTS & FIGURES

— verschijnt 11 x per jaar (dubbelnummer juni/juli)

— oplage 20.000

—  distributie via ruim 600 distributiepunten in Zuid-Nederland en het noordelijk deel van 

Vlaanderen. Per post bezorging aan 700 begunstigers (goodwill-abonnees) 

ZL magazine bestaat uit twee delen: het redactionele deel ZL met de van ons bekende 

journalistieke kwaliteit en het service-deel ZL Podium met daarin o.a. de uitgebreide 

cultuuragenda. In het redactionele deel kunt u advertenties plaatsen. In het service-deel kunt u 

kiezen uit advertenties, advertorials en agenda-highlights of een combinatie hiervan.

VERSPREIDINGSGEBIED
Meer dan 600 distributiepunten
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9\2018

 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
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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

type b x h in mm specificatie tarief
    
1 advertentie achterpagina 220 x 310  fc, rechterpagina zetspiegel 1685
2 advertentie hele pagina 220 x 310 fc, linkerpagina zetspiegel  1345
3 advertentie halve pagina 220 x 152 fc, linkerpagina liggend 810
4 advertentie kwart pagina 107 x 152 fc, linkerpagina staand 495
5 advertentie blok 75 x 73 fc, redactionele pagina 325

Prijzen zijn exclusief 21% btw

5

3

4

aanleverspecificaties Aub aanleveren 

als pdf in minstens 300 dpi, in CMYK 
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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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LUCAS GASSEL, MEESTER 
VAN HET LANDSCHAP

Dit voorjaar presenteert Museum Helmond de eerste overzichtstentoonstelling van 
Lucas Gassel, de zestiende-eeuwse meester van het landschap. Bruiklenen uit de 
hele wereld komen samen in zijn thuisstad Helmond, waar Gassel een groot deel 
van zijn jeugd doorbracht.

In de zestiende eeuw is Lucas Gassel (ca. 1488-
1568/69) een bekend en succesvol schilder en tekenaar. 

Kenmerkend voor zijn werk is een bijbels verhaal in de 
voorgrond terwijl in de verte zich een wijds en bergachtig 
landschap uitstrekt. Door de tijd heen nemen zijn 
landschappen steeds meer ruimte in. Gassel bevolkt 
ze met boerderijen, dorpjes, kastelen en paleistuinen, 
rivieren met scheepvaart, mensen en dieren.
    Over zijn leven is tot op heden weinig bekend. Zijn 
vader is schilder in Helmond en waarschijnlijk vertrekt 
Gassel kort na het begin van de zestiende eeuw naar 
Antwerpen — toen een belangrijke kunststad in het 
zuiden van het Hertogdom Brabant waar Helmond 
ook deel van uitmaakte. Later woont Gassel in Brussel 
waar hij overlijdt. Na zijn overlijden wordt hij, als 
een belangrijke schilder van zijn tijd, vermeld in 
vooraanstaande kunsthistorische bronnen.

Lucas Gassel – Meester van 

het landschap 

Van 10 maart t/m 7 juni

Museum Helmond /

Kunsthal Helmond

F.J. van Tielpark 7, Helmond 

+31 492 587 716

lucasgassel.museumhelmond.nl

Toegeschreven aan Lucas Gassel, Panoramisch uitzicht op een Renaissancepaleis met scènes uit het verhaal van David en Bathseba, ca. 1540-1550. Wadsworth Atheneum Museum of Art, Hartford, CT. The 
Ella Gallup Sumner and Mary Catlin Sumner. Collection Fund

PANORAMISCH UITZICHT
Dit schilderij vertelt het oudtestamentische 
verhaal van Bathseba en koning David. 
Je zou bijna denken dat de list van de 
wellustige en sluwe David die uiteindelijk 
met de gehuwde Bathseba trouwt, slechts 
een bijkomend verhaal is. Zeker als je ziet 
hoeveel aandacht Gassel heeft besteed aan 
de tuin, het landschap en de architectuur. 
Hij heeft duidelijk zijn inspiratie gehaald 
uit het verblijf van de Nassau’s vlakbij het 
Coudenbergpaleis van de Habsburgers in 
Brussel. De luisterrijke omgeving van het 
paleis met zijn bijbehorende tuinen, vijvers 
en doolhoven waren vermaard in heel 
Europa. Wat een pracht en rijkdom. En kijk, 
ze speelden toen zelfs al tennis.

type   specificatie tarief

6 advertorial twee pagina’s  +/- 800 woorden, 2 à 5 afbeeldingen 2170
7 advertorial één pagina  +/- 400 woorden, 1 à 3 afbeeldingen 1345

Prijzen zijn inclusief vormgeving en exclusief 21% btw.

aanleverspecificaties 
Aub tekst aanleveren als word-bestand 

en afbeeldingen als jpeg in minstens 

300 dpi inclusief beeld-credits. 

Op aanvraag en voor een meerprijs 

verzorgen we voor u de tekst- en/of 

beeldproductie.

SPECIALE EDITIE 

Wilt u een speciale editie 

vanaf vier pagina’s, inclusief 

de cover van ZL Podium? 

Neem contact met ons op 

voor een aanbod op maat. 
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September wordt een drukke maand 
vol met bijzondere projecten en 
samenwerkingen. Zo presenteert Intro 
op 8 september samen met Gaudeamus 
Muziekweek: Zamenhof Project Breaking 
The Codes. Een bijzonder project van Jerzy 
Bielski dat zal plaatsvinden in Kelmis 
(Moresnet). Rutger Muller, Habitants en 
Viewmaster Projects werken samen op het 
Vrijthof aan een performance als deel van 
A stage of Luminosity en last but not least 
een Sneak Peek van Reggy van Bakel in 
samenwerking met Via Zuid in Sittard.

introinsitu.nl

IN BEELD #7 REGGY VAN BAKEL   Reggy van Bakel (1989) is opgeleid als klassiek slagwerker op het Fontys 
Conservatorium Tilburg en daarnaast ook componist. Van Bakel is een zeer veelzijdige muzikant die zich net 
zo thuis voelt in een band als in een groot orkest. Hij is onder meer onderdeel van de vaste bezetting van 
VanDryver en Cast Glass, van het hedendaags muziekensemble VONK en daarnaast als freelancer regelmatig 
werkzaam bij symfonieorkesten en (professionele) blaasorkesten. Bij Intro werkt hij aan DOTT, een nieuwe 
muzikale belevingswereld waarmee hij zijn gevoelens over verschillende maatschappelijke thema’s kracht bij 
wil zetten. Thema’s zoals het (niet) eten van vlees, vluchtelingencrisis, klimaatverandering en ongelijkheid. Zijn 
elektroakoestische ensemble bestaande uit onder meer blazers, strijkers en synthesizers biedt hem een uitgebreid 
klankpalet dat hij op een experimentele wijze laat samensmelten tot een dromerig filmisch en minimalistisch geheel. 
Repetitieve ritmische en melodische lagen vormen soms abstracte maar vooral vloeiende vormen die ondersteund 
met visuals zijn belevingswereld tot leven wekken.

Intro in Situ is een productiehuis 

voor hedendaagse muziek en 

klankkunst in Maastricht. Intro richt 

zich op creatie van nieuwe muziek 

en wetenschappelijk onderzoek naar 

muziek van nu en de rol daarvan in 

de maatschappij. Intro besteedt veel 

aandacht aan talentontwikkeling.

Intro in Situ legt zich toe op 

muziek, klank en stilte van nu en 

op het aanjagen en omarmen van 

vernieuwing in de muziek. Het gaat 

hierbij onder meer om creatie van 

nieuw gecomponeerde (klassieke) 

muziek, popmuziek, geïmproviseerde 

(jazz) muziek, elektronische muziek 

en uitingen van muziek die geen 

podium kunst zijn, zoals klankkunst 

en filmmuziek. Alle mogelijke en 

denkbare combinaties van deze 

muzikale vormen en met andere 

kunstdisciplines hebben onze 

speciale aandacht.

Intro steunt en faciliteert makers 

van muziek en initieert projecten 

door langere verbanden aan te gaan 

met zowel jonge als meer ervaren 

talentvolle componisten en musici.

In productiehuis Intro in Situ werken jonge én ervaren 
componisten en musici aan de muziek van morgen. Elke 
maand stelt Podium één van deze talenten aan u voor. 

DIT IS INTRO

AGENDA SEPTEMBER

Zamenhof Project: Breaking the 
Codes
8 september, in Kelmis 
(Moresnet)

Stage of Luminosity met Rutger 
Muller en Habitants
19 september, op het Vrijthof in 
Maastricht
 
opening nieuwe Muziekgieterij
20 september, in de 
Muziekgieterij Maastricht

Via Zuid Sneak Peak met o.a. 
Reggy van Bakel
24 september, in Schouwburg De 
Domijnen Sittard
 
Start van nieuw seizoen Intro
25 september

Breaking The Codes © Aaron Holloway-Nahum
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> The Great Gatsby. Voorstelling van 

Toneelgroep Maastricht met Jeroen 

van Koningsbrugge. Op 28 maart in de 

Maaspoort. toneelgroepmaastricht.nl

WEERT

> Mzungu & Masai. Debuutvoorstelling 

door Nienke Nillesen. Op 8 maart in het 

Munttheater. viazuid.nl

O

Diversen
AKEN 

> Alles auf Anfang? In Aachen beginnt 

die Nachkriegszeit. Hoe Aken na 1945 

een rolmodel voor andere steden werd. 

T/m 8 maart in Centre Charlemagne. 

aachen.de

> Der Krieg ist aus! 

Ontstaansgeschiedenis van de Aachener 

Nachrichten en de rol van de media in 

de wederopbouwperiode. T/m 1 maart  

in Internationales Zeitungsmuseum. 

aachen.de

ALSDORF 

> Rondleidingen. Op de steenberg, 

‘Young Energy’, met de mijnopzichter 

en ‘Ochtendploeg’. In Energeticon. 

aufinsmuseum.eu

DÜREN 

> Neue Horizonte. Verhalen van 

immigranten in Düren. T/m 10 maart. 

Betrogene Hoffnungen. Düren tussen 

ontwaking en economische crisis 1919-

1929. T/m 1 mei 2021 in Stadtmuseum. 

aufinsmuseum.eu

GENK 

> Wondergrond - De dromenvanger. 

Tien meter onder de grond maak je kennis 

met Fregje, het mysterieuze meisje dat in 

Wondergrond woont. Een spektakel voor 

de hele familie. T/m 11 maart  in C-mine. 

c-minecultuurcentrum.be

HEERLEN 

> Rondleiding door DeVondst. Elke 

woensdag. Onderzoeken aan de Archeo-

Hotspot. Elke woensdag in DeVondst. 

aufinsmuseum.eu

> Bijzondere mijnlampen. T/m 1 

maart in het Nederlands Mijnmuseum. 

nederlandsmijnmuseum.nl

 

> Op reis door het Glaspaleis. Een 

spannende en leerzame speurtocht 

voor het hele gezin door het markantste 

gebouw van Heerlen. T/m 2022 in Schunk. 

schunck.nl

> Open & Bloot. Deze expositie neemt 

je mee in het bruisende leven van het 

Romeins Badhuis. Expositie Romeins 

Zuid-Limburg. Ontdek alles over 

Romeins Zuid-Limburg en bewonder de 

collectie van het museum. Audiotour 

met AMAKA: de knappe cosmeta én 

beautyvlogger. Amaka neemt je mee 

door de expositie Romeins Zuid-Limburg. 

Ze is cosmeta en werkte in het badhuis. 

Doorlopend in het Thermenmuseum. 

thermenmuseum.nl

> Hedendaagse contouren van 

verdwenen steden in midden-Europa. 

Cursus: kennismaken met Midden-Europa. 

Van 2 maart t/m 30 maart bij de Twee 

Gezusters. hovolimburg.nl

KERKRADE 

> Zwart & Earth. Twee films in het grote 

3D filmtheater. Permanent te zien in 

Columbus Earth Center. aufinsmuseum.eu

 

> Reizen in de Ruimte. Train de skills 

die je nodig hebt als astronaut. T/m 6 

september. Fantastische Fietsen. Weet jij 

hoe ingenieus je fiets eigenlijk is? T/m 12 

september in Continium. continium.nl

MAASTRICHT

> De ontembare Kaukasus. Bakermat van 

beschaving en moderne conflicthaard. Van 

2 t/m 30 maart in Kumulus. hovolimburg.nl

> Museumnacht Maastricht. 14 Art 

venues brengen elk op eigen wijze 

de wereld van kunst tot leven en 

verrassen jong en oud met een once-

in-a-night-time jubileumprogramma. 

Op 17 april op diverse locaties. 

museumnachtmaastricht.nl 

> Psychologie van een goed, gezond en 

gelukkig leven. Lezing over de laatste 

wetenschappelijke stand van zaken. Van 4 

maart t/m 1 april in Bonnefantenmuseum. 

hovolimburg.nl 

MECHERNICH 

> WirRheinländer. T/m 31 december  

in LVR Freilichtmuseum Kommern. 

aufinsmuseum.eu

> Ausstellung Kelmis 1871. T/m 31 

december in Museum Vieille Montagne. 

aufinsmuseum.eu

NIDEGGEN 

> Rückblicke - Ausblicke - Aktionen. T/m 

31 december in Burgenmuseum Nideggen. 

aufinsmuseum.eu

agendatip

Dinsdag 3 maart opent premier Mark Rutte in 

Theater Heerlen de 25e editie van 

schrit_tmacher festival. Spraakmakende 

vernieuwers uit alle windstreken stellen in 

deze speciale jubileumeditie de verhoudingen 

in de wereld met hun dans op scherp. 

   In 25 jaar heeft schrit_tmacher de wereld 

naar zich toegehaald door uitgesproken 

inter nationaal te programmeren. Het festival 

pakt voor zijn 25-jarige jubileum extra uit 

met toonaan gevende premières en topgezel-

schappen uit alle hoeken van de wereld. 

In 30 dansdagen trekken interdisciplinaire 

cross-overs, ontregelende performances 

en virtuoze dans voorbij van onder andere 

Vertigo Dance Company (IL), Company Wayne 

Mc Gregor (GB), Compagnie Par Terre / Anne 

Nguyen (FR), Akram Khan (GB) en Crystal Pite 

/ Kidd Pivot (CDN). Uit eigen land presenteren 

Nederlands Dans Theater en Scapino Ballet 

Rotterdam hun nieuwste werken. 

O
utw

illing the devil door A
kram

 Khan C
om

pany. foto Jean Louis Fernandez

VERBINDEND

Ook buiten de danspodia in Aken, 

Eupen, Kerkrade en Heerlen pakt 

de jarige uit. De urban choreografe 

Anne Nguyen (FR) gaat als artist 

in residence de dialoog aan met 

het festivalthema ‘New Urbanities 

/ New Technologies’ en de 

Euregio. GENERATION2 verbindt 

nieuw regionaal talent aan een 

grensoverschrijdend platform. 

Er is ruimte voor verdieping in 

de schrit_tmacher Salon. Voor 

actualiteit in De Danswereld Draait 

Door. Voor workshops, exposities 

en film. En voor kleine kijkers, al 

vanaf 2 jaar dans je tijdens 

schrit_tmacher 2020 mee!

schrittmacherfestival.com

Tickets: plt.nl / +31 (0)45 571 66 07

   
  

3 maart
t/m 5 april

type  specificatie tarief

9 agendatip kwart pagina max. 100 woorden, 1 afbeelding 495
10 agendatip halve pagina max. 200 woorden, 1 à 2 afbeeldingen 810
11 afbeelding in cultuuragenda fc, liggend of staand, afgedrukt op minstens 2 koloms-breedte 315

Prijzen zijn inclusief vormgeving en exclusief 21% btw.

9 10

aanleverspecificaties 
Aub tekst aanleveren als word-bestand 

en afbeeldingen als jpeg in minstens 

300 dpi inclusief beeld-credits. 
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> Het Zuidelijk Toneel en Berlin – True 

Copy. “Razend interessant docutheater 

over Geert Jan Jansen, ‘de grootste 

meestervervalser van de eeuw.” De 

standaard **** Van 4 augustus t/m 8 

augustus tijdens het Theaterfestival 

Boulevard. hzt.nl

HEERLEN

> Abstractiepark 7090. Zoals 

ieder jaar toont het Maastrichtse 

muziekproductiehuis Intro bijzondere 

nieuwe muzikale projecten. Van 24 

augustus t/m 1 september op het Burg. 

van Grunsvenplein. cultura-nova.nl

> De achterkant van…. 

Drugscriminaliteit schrikt af maar 

tegelijkertijd spreekt deze verborgen 

wereld tot de verbeelding. Het Zuidelijk 

Toneel duikt in de achterkant van het 

eigen Zuiden. Van 19 t/m 31 augustus 

tijdens Cultura Nova op locatie. hzt.nl

> Cultura Nova. De 29ste editie kent 

ruim 60 verschillende gezelschappen 

die 200 voorstellingen, concerten, 

Anna Lucia Richter. Op 16 augustus 

om 20.00 uur in de Sint Janskerk. 

orlandofestival.nl

> Het Parcours 2019 & Festival 

Bruis. De opening van het culturele 

seizoen en Festival Bruis in één 

weekend. Op 30 en 31 augustus 

en op 1 september op het nieuwe 

evenemententerrein in het 

Frontenpark. bruismaastricht.nl | 

hetparcours.nl

OOSTENDE

> De vervelende bus. Deze 

bus van Schippers&VanGucht 

is een filmisch en muzikaal 

spektakel waarin fantasie en tijd 

de hoofdrol spelen. Van 3 t/m 9 

augustus tijdens het TAZ Festival. 

schippersenvangucht.com

TONGEREN

> Le Nozze. Een opera op locatie. 

Op 9 augustus om 20.00 uur in de 

Ambiorixkazerne. Les Enfants du 

Paradis. Een voorstelling gebaseerd 

op het gelijknamige filmscenario 

van Jacques Prévert. Van 16 t/m 

18 augustus om 19.00 uur in het 

Pliniuspark. Tussen hond en wolf. 

Een roadmovie, maar dan toneel. 

Op 12 augustus om 15.30 uur en 

op 15 augustus om 20.00 uur, 

vertrek bij de Velinx. TIJDrover. 

Een hoorspel in de assisenzaal, 

doorlopende start om 5 min. Op 

10 en 11 augustus van 11.00 tot 

21.00 uur in het Gerechtsgebouw. 

moment.tongeren.be

VAALS

> Avond-regioconcert Orlando 

Festival. Masterclassensemble 

Chekhov Trio. Op 13 augustus 

vanaf 20.00 uur in de Kopermolen. 

orlandofestival.nl

VENLO

> Zomerparkfeest 2019. 

Zomerparkfeest is een vierdaags 

cultureel festival in het Julianapark 

films, workshops en lezingen 

presenteren op 25 locaties in Heerlen 

en omgeving. Van 23 augustus t/m 

1 september op diverse locaties. 

cultura-nova.nl

KERKRADE

> Avondconcert Orlando Festival. 

Tjeu Zeijen op het kerkorgel. Op 10 

augustus om 20.00 uur in Abdijkerk 

Rolduc. orlandofestival.nl

> Avondconcert Orlando Festival. 

Gruppo Montebello en sopraan 

Anna Lucia Richter. Op 17 augustus 

om 20.00 uur in Theater Kerkrade. 

orlandofestival.nl

LIMBURG

> Limburg Festival. Hoogstaand 

theater op bijzondere plekken. Van 7 

t/m 11 augustus op diverse locaties. 

limburgfestival.nl

MAASTRICHT

> Avondconcert Orlando Festival. 

Gruppo Montebello en sopraan 

Op het Orlando Festival draait alles 

om schitterende kamermuziek. Er is 

volop aandacht voor schoonheid en 

ontroering. De 41 concerten kennen 

een grote variatie van interessante 

kamermuziek. Met hoogtepunten uit 

barok (Bach, Vivaldi en Telemann), 

klassieke periode (Mozart, Beethoven 

Schubert), romantiek (Schumann, 

Tsjaikovski, Borodin, Brahms, Chopin), 

twintigste eeuw (Bartók, Sjostakovitsj, 

Schönberg, Webern, Berg) en 21ste 

eeuw. De concerten worden gegeven 

door dertig musici uit elf landen plus 

twintig zangers van het Theaterkoor 

Opera Zuid. De instrumentale 

bezettingen op de concerten 

lopen van solowerken via liederen, 

pianotrio’s en strijkkwartetten 

tot de zestien musici van Gruppo 

Montebello. 

8 t/m 18 augustus op diverse locaties 

in Limburg en de Euregio Maas-Rijn. 

orlandofestival.nl 

Schoonheid en ontroering

agendatip
8 t/m 18 

augustus

in Venlo. Van 8 t/m 11 augustus in het 

Julianapark. zomerparkfeest.nl

> Kool & The Gang. Kool & The Gang 

speelt exclusief in NL tijdens Live in de 

Doolhof. Op 5 augustus. André Kuipers 

& Kamerata String Orchestra. André 

Kuipers speelt samen met Kamerata 

String Orchestra. Op 8 september in De 

Doolhof in Tegelen. liveindedoolhof.nl

WITTEM

> Avondconcert Orlando Festival. 

Orlando musici en masterclass musici. 

Op 11 augustus vanaf 20.00 uur in de 

Kloosterbibliotheek. orlandofestival.nl

O

Diversen
BOKRIJK

> De wereld van Bruegel. Via een 

inspirerend parcours, een interactieve 

game of theatervoorstelling in de 

zomer bekijk ook jij het leven door 

een Bruegelbril. Van 6 april t/m 20 

oktober in het Openluchtmuseum. 

dewereldvanbruegel.be

GENK

> C-mine expeditie. Maak kennis 

met het mijnverleden met boeiende 

installaties in een knappe setting. Van 

1 april t/m 12 oktober in C-mine Genk. 

c-minecultuurcentrum.be

HASSELT

> Vloek of zegen? 100 jaar alcoholwet. 

Een expo gewijd aan een beruchte 

wet, beter bekend als de alcoholwet. 

Protestaffiches, pamfletten, wetteksten 

en nieuwsfragmenten laten voor- 

en tegenstanders aan het woord. 

Van 5 mei t/m 1 september in het 

Jenevermuseum. jenevermuseum.be

HELMOND

> Heksenjacht in Peelland. 

Tentoonstelling gebaseerd op het boek 

Duivelskwartier waarin oud-journalist 

Johan Otten over een tot dan toe 

onderbelicht gebleven verhaal vertelt. 

Van 5 februari t/m 3 november in 

Kasteel Helmond. museumhelmond.nl

KERKRADE

> CSI Continium. De (jonge) bezoekers 

ontdekken als forensisch onderzoeker 

de nieuwste onderzoekstechnieken. 

T/m 1 september in het Continium 

discovery center. continium.nl

O
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ZL online

type formaat specificatie tarief

12 website blokadvertentie 720 x 630 pixels 2 weken op ZL homepage 350 
   en op de 3 best gelezen redactionele pagina’s
Prijzen zijn exclusief 21% btw.

aanleverspecificaties 
De website blokadvertentie aub 

aanleveren als jpeg of als gif, in 

het formaat 720 x 630 pixels.  

ZL online bestaat uit een palet digitale platforms en kanalen. Belangrijkste platforms 
zijn de ZL website en het wekelijkse magazine ZL ExtraTijd. Op de website vindt de 
lezer alle actuele artikelen en het volledige ZL-archief. Alle edities van Zuiderlucht 
zijn ook gratis als e-paper beschikbaar. Het wekelijkse online magazine ZL ExtraTijd 
biedt voorpublicaties, actuele berichten en agendatips in een mix van tekst-, beeld- en 
videoformaten. Via onze kanalen Facebook en Twitter zijn lezers dagelijks in contact met 
ZL en vinden hun weg naar de diverse platforms voor langere lees- en kijkmomenten. 

WEBSITE

De website van Zuiderlucht wordt maandelijks door meer dan 
12.000 lezers bezocht. De gemiddelde leestijd op de vijf best 
gelezen redactionele pagina’s ligt bij vijf minuten. 

12
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aanleverspecificaties 
Afbeelding als jpeg of gif.

type specificatie tarief

13 agenda item in ZL ExtraTijd max. 75 woorden en 1 afbeelding 205

Prijzen zijn exclusief 21% btw.

ZL EXTRATIJD

1.800 lezers ontvangen de wekelijkse nieuwsbrief ZL ExtraTijd. De CTR ligt tussen 16 en 22 procent.  

SOCIAL MEDIA

Zuiderlucht heeft op Facebook meer dan 5.100 volgers en op Twitter 2.600. 
ZL biedt social media service in combinatie met andere advertising aan.

type  tarief

14 Facebook en Twitter bericht in combinatie met andere advertising 45* 
15 Op maat samengestelde social media campagne prijs op aanvraag

* ZL adviseert u over een op ons publiek afgestemde presentatie van uw boodschap.  

Voor adverteerders met een jaarcontract maken we graag afspraken op maat over een passende en voordelige 
social media service. 

Prijzen zijn exclusief 21% btw.

14
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Commerciële bijlage 
Wilt u een commerciële bijlage uitbrengen? Of wilt u dat uw bijlage wordt ingestoken bij ZL 
en verspreid via ZL online? We hebben veel ervaring in het maken van publicaties op maat 
voor onze partners, kijk in onze e-paper stack ‘specials’ of in het website archief voor enkele 
voorbeelden uit de afgelopen jaren. Een bijlage van 8 tot 32 pagina’s kan volledig door ZL worden 
verzorgd, van concept tot tekst, beeld en vormgeving, tot en met druk en distributie. Ook 
bestaande formats kunnen worden ingestoken bij ZL magazine. Elke bijlage is maatwerk, neem 
dus contact op met onze bladmanager Christiane Gronenberg via c.gronenberg@zuiderlucht.eu

Theaterspecial
Vier keer per jaar staat ZL Podium in het teken van de podiumkunsten: in de maanden augustus, 
november, februari en mei. In de vorm van verdiepende artikelen van 400 à 1200 woorden wordt 
in deze Theaterspecial het gevarieerde toneel-, muziek- en dansaanbod in Zuid-Nederland en 
Vlaanderen belicht. ZL zorgt in deze speciale formule voor tekst, coördinatie, eindredactie en 
vormgeving. Deelname is mogelijk voor partijen binnen de podiumkunsten (toneel, muziek, 
dans, et cetera). Partners verbinden zich jaarlijks voor minimaal twee van de vier edities aan 
de Theaterspecial. Voor meer informatie neem contact op met onze bladmanager Christiane 
Gronenberg via c.gronenberg@zuiderlucht.eu 

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 

EXTRA

type specificatie tarief

16 lezersaanbieding speciale producten/tickets aanbieden t.a.v. lezers prijs op aanvraag
17 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 15 % aan, vanaf acht keer per jaar een korting van 20 %. 

Contact
Voor advies op maat neem contact op met:

Christiane Gronenberg algemeen
c.gronenberg@zuiderlucht.eu
+31 43 3500591
+31 610 661205

Max Majorana regio Noord-Brabant
m.majorana@zuiderlucht.eu
+31 43 3500591
+31 626 789 236

Karin Winkelmolen regio Nederlands en Belgisch Limburg
k.winkelmolen@zuiderlucht.eu
+31 43 3500591
+31 628 646 578


