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Zomerzone: een cultureel warenhuis waar je
naar hartenlust kunt shoppen, snuffelen,
snoepen, swingen, spelen, slenteren en
samen zijn.

Zomerzone 2010

Zet al je zintuigen op scherp

2 t/m 18 juli 2010

Jeugdtheater Het Laagland is opnieuw regisseur van het jaarlijks
zinderende Zomerzonefestival in Sittard. Met Zomerzone
'houden we weer huis', maar blijven lekker thuis. In en om ons
sfeervolle Laaglandtheater keren we alles (inclusief jou en je
hele familie) binnenste buiten.

We beloven je een bonte verzameling belevenissen, als je
tenminste met andere ogen durft te kijken. Zie en ervaar hoe het
gewone hier altijd bijzonder wordt!

Zomerzone: een cultureel warenhuis waar je naar hartenlust
kunt shoppen, snuffelen, snoepen, swingen, spelen, slenteren
en samen zijn

Voor meer informatie zie: www.zomerzone.nl

Museum Het Domein en Zomerzone

Beeldende Kunst
 
02.07.2010 - 18.07.2010
 

Museum Het Domein nodigde jonge kunstenaars Tanja Ritterbex
en Erik Habets uit om met gelijkgestemde kunstenaars François
Salden, Etienne van Berlo en Véronique de Jong aan de slag te
gaan rond het thema 'Thuis'.

Stap in hun wonderlijke droomwereld en beleef de werkelijkheid
op een andere manier. Want wat betekent 'Thuis' eigenlijk?

Misschien is thuis zijn een gevoel dat hoort bij een plek zoals je
bed, je huis, of je tuin? Of zijn het je vrienden? Is het je
zongebruinde atletische lichaam? Is het rust? Of iets anders ?

Het thuisgevoel van deze kunstenaars maak je mee aan de
hand van een grote gezamenlijke installatie die uitwaaiert over
het hele Laaglandtheater. De kunst is tastbaar, overweldigend,
kritisch, smaakvol, misschien provocerend en zeker vermakelijk.
Net als thuis?

Tijdens het eerste Zomerzoneweekend opent kunstenaar John
Weilacher de installatie met een performance. Ook zullen de
kunstenaars Tanja Ritterbex en Erik Habets workshop voor
kinderen verzorgen.
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