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De Salon
in Museum Het Domein
19.12.2010 - 09.01.2011

Van 19 december 2010 tot en met 9 januari 2011 vindt de 8e
editie van de Salon, met beeldende kunst uit de Westelijke
Mijnstreek, plaats in Museum Het Domein in Sittard. Dit jaar zijn
er 23 kunstenaars te zien in de Salon.
Er zijn schilderijen, foto’s, beeldhouwwerken, video’s, kalligrafie,
boekwerken en tekeningen.
De Salon is bedoeld als een podium voor beeldend kunstenaars
uit de regio. Zij krijgen hiermee de gelegenheid om zich te
presenteren aan inwoners in de stad en omgeving. De selectie
is gemaakt door gastcurator Ad Himmelreich.

De geselecteerde kunstenaars zijn: Mirjam Abraas, Kees
Barten, Maria Bemelmans, Nicole Bots, Jeroen Evertz, Ans
Hameleers, Carmen Heemels, Kaper van der Worm, Peter
Koene, Jan Kusters, Ans Lemmens, Remi van der Linden,
Anneke Linssen, Sabine Lintzen, Lea Nieuwhof, Frits Peeters,
Marcel Roncken, Pernette Scholte, Sandro Setola, Su Tomesen,
Bianca Vaessen, Jose van der Varst-de Vos, Karlijn Zinken.

U bent van harte welkom bij de opening op zaterdag 18
december om 16.00 uur.

Naast de expositie van de regionale kunstenaars is er ook weer
een Kindersalon en zullen er elke zondag voorstellingen
plaatsvinden. 

Kunstwerken van de Kindersalon

19 december om 13.30
Het Limburgse Lied met René Haustermans.
U luistert en hoort liedjes van Limburgse
Troubadours èn speciaal geselecteerde Limburgse
kerstgedichten en kerstliedjes. René Haustermans vertelt, speelt
en zingt voor u. Aan meezingen valt niet te ontkomen.

2 januari om 13.30
Ramses Shaffy programma
Door Yorick Stam begeleid door Bas Rademacher (piano) en
George Janssen(Bas). Een kleine, charmante theatershow, als
hommage aan deze bruisende Nederlandse liedzanger met
onbekende liedjes en verhalen in een intieme presentatie.
Mooi begin van het jaar!!

9 januari om 11.00 uur
Wat beweegt de kunstenaar? 
De curator in gesprek met 4 kunstenaars van De Salon met
intrigerende vragen over leven , werk en opvattingen over de
Kunst. Het publiek praat mee.

9 januari om 13.30 uur
Jong talent uit de regio (Piano en zang). 
Leerlingen van het Trevianum en de muziekschool (Artamuse)
presenteren een gevarieerd en licht zondagmiddagprogramma.

Voor meer informatie www.salonsittard-geleen.nl of Henk
Hollemans, voorzitter (046-4525924).
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