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De Salon

Kunst uit de Westelijke Mijnstreek
 
14.12.2008 - 04.01.2009
 
De Salon biedt tweejaarlijks een podium voor lokale beeldend
kunstenaars, die zo de gelegenheid krijgen zich te presenteren
aan inwoners van de omgeving. Nadat de Salon zich in vorige
edities richtte op kunstenaars uit Sittard en later Sittard-Geleen,
worden er dit jaar, tijdens de zevende editie van de Salon
kunstenaars gepresenteerd die een binding hebben met Sittard-
Geleen, Stein, Schinnen en Beek.
In de vorige editie werd er voor het eerst een gastcurator
uitgenodigd om de tentoonstelling samen te stellen. Dit jaar is
kunsthistorica Vera Schoffelen uitgenodigd om een selectie te
maken uit de kunstenaars die zich aangemeld hebben. Zij heeft
zich bij haar keuze gericht op originaliteit en eigenheid van het
werk. Belangrijk is dat er een visie achter zit, dat de kunstenaar
met zijn werk iets wil vertellen en dat op een vakkundige wijze
vormgeeft.

De Kindersalon
 
Bij de Salon, Kunst uit de Westelijke Mijnstreek, wordt ook dit
jaar weer een Kindersalon georganiseerd. Basisscholen en
kinderateliers uit de Westelijke Mijnstreek zijn uitgenodigd om
jonge kunst te maken.

Thema, onderwerp en techniek mochten ze zelf kiezen. De
kinderen hebben zelf de beste ‘kunstwerken’ uitgekozen. Deze
worden in het museum opgehangen, gelijktijdig met het werk
van de volwassen kunstenaars.

In de week voor de kerst komen de scholen naar de kleine en de
grote kunst kijken. Dit doen ze samen met de kunstenaars die
meedoen aan de Salon.

Deelnemende kunstenaars zijn:
Mirjam Abraas, Anja Bayerwaltes, Maria
Bemelmans, Carmela Bogman, Bram
Braam, Annehilde Bruining, Marion Coenen,
Christa Dohmen, Hannie Duizings, Marian
Habets, Ans Hameleers, Carmen Heemels,
Helmut Jöcken, Ida Kemp, Remi van der
Linden, Anneke Linssen, Frits Peeters, Rik
van Rijswick, Huub Thorissen, Su Tomesen,
Jan Wehrens, Jos Willems en Ferdi
Wouters.

Zondagmiddagvoorstellingen bij de Salon

14.12.2008/13.30-14.30 uur Strijkorkest

21.12.2008/13.30-14.30 uur Sueños, Spaans programma

28.12.2008/13.30-14.30 uur De Notenbakker, kindervoorstelling

04.01.2009/13.30-14.30 uur Salonfähig in het Vogeldomein

04.01.2009/13.30-14.30 uur Finissage, Publieksprijs

Voor meer informatie kijk op www.salonsittard-geleen.nl.
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