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ArtaMuse, centrum voor
muziek, dans en
cultuureducatie
Concerten op diverse plaatsen in
de stad
Gratis toegankelijk
Artamuse is het centrum voor
muziek, dans en cultuureducatie in
Sittard-Geleen. Op verschillende
plaatsen in de stad verzorgen
leerlingen en medewerkers van
Artamuse een programma vol
verrassingen in de stad. Dat zal
variëren van de grote pleinen tot en
met intieme plaatsen als
bijvoorbeeld het Mariapark, de tuin
en voorplein van Museum Het
Domein.

Van 29 juni t/m 23 september

Chris Keulen - Tour d’Afrique
Museum Het Domein / Beeldende kunst
Aan de invalswegen en op andere plaatsen in de gemeente
Sittard-Geleen staan tien enorme foto’s (4 x 6 meter) van de
bekende fotograaf Chris Keulen (Geleen, 1959). De foto’s die
getoond worden komen uit zijn serie Tour d’Afrique. Vijf jaar lang
volgde Keulen grote wielerwedstrijden in Afrika. De
overweldigende foto’s die hij hiervan maakte tonen de inzet en
de verbetenheid van de sporters, maar ook de mens achter de
wielrenners. De getuigen van de prestaties van de sporters, het
landschap, de steden en het grote contract met de Westerse
wereld wordt door Keulen ijzersterk in beeld; een beeldende
kwaliteit dat voorbij gaat aan het documentaire karakter.
Chris Keulen is een internationaal bekende fotograaf die na zijn
studie fotografie aan de Koninklijke Academie voor Beeldende
Kunsten in Den Haag zich als zelfstandig fotograaf heeft
gevestigd. Hij voert opdrachten uit voor o.a. NRC Handelsblad
en Trouw. Hij is zich gaan toeleggen op documentaire fotografie
waarbij de mens en de maatschappij centraal staan. Hij was
meerdere malen prijswinnaar van de prestigieuze World Press
Photo.

Etalagewedstrijd

Jean Nelissen - BiblioNova
Sittard-Geleen is een echte wielerstad. Om deze band tussen de
stad en het wielrennen duidelijk te maken, stelt Biblionova een
tentoonstelling samen met behulp van historisch bijzonder
materiaal.
In de tentoonstelling is het werk opgenomen van de
wielerjournalist Jean Nelissen. Nelissen werkte voor het
Limburgs Dagblad en kreeg later grote bekendheid door zijn
werk voor Studio Sport. Het archief van deze bekende journalist
met foto’s en verhalen vormt de basis van de tentoonstelling. De
expositie geeft inzicht in de wielerwereld van een aantal
decennia geleden.
Daarnaast heeft BiblioNova de beschikking over de plakboeken
van de bekende wielrenner Jan Krekels. Door het tonen van de
plakboeken komt niet alleen de professional naar voren, maar
ook de mens Krekels zelf.
BiblioNova Sittard. Broeksittarderweg 1, Sittard vanaf 7
augustus.
Openingstijden: di/wo 11.00 – 18.00, do/vrij 11.00 – 20.00, za
10.00 – 15.00 uur.

Te zien in diverse etalages in de
winkelgebieden Sittard-Geleen. Ook
de detailhandel van Sittard-Geleen
wordt betrokken. Winkeliers stellen
hun etalages ter beschikking voor
een fototentoonstelling van
amateurfotografen over de
wielersport.

Wouter Roosenboom - fototentoonstelling
KOERS IN ZICHT

Computerzuilen
Op drie plaatsen in Sittard zijn
computerzuilen geplaatst met
archiefmateriaal over wielrennen. De
inhoud varieert van fotoalbums tot
en met de registratie van de
tentoonstelling De dood of de
Gladiolen in 2004 in Museum Het
Domein. Hierbij is gebruik gemaakt
van bronnen van het Regionaal
Historisch Archief, maar er zal ook
fotowerk van de bewoners van
Sittard-Geleen getoond worden. De
computerzuilen zijn tot stand
gekomen door samenwerking tussen
Museum Het Domein, Euregionaal
Historisch Centrum en BiblioNova.
Ze zijn te zien bij Museum Het
Domein/Euregionaal Historisch
Centrum (afdeling Stedelijke
Historie) di/zo van 11.00 – 17.00 uur.
Toegangsprijs
€ 6,- Reductie tarief € 3,- Eerste
zondag van de maand gratis
toegang. Jongeren tot 18 jaar gratis
toegang. En het Erfgoedpunt in
BiblioNova Sittard,
Broeksittarderweg 1, di/wo 11.00 –
18.00, do/vrij 11.00 – 20.00 en za
10.00 – 15.00 uur.
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Familievoorstelling Nestel
Door theatergroep tmg LAP, Hasselt , in samenwerking met
Jeugd en Jongerentheater Het Laagland en Schouwburg
Sittard-Geleen.
Hij is een echte held op de fiets. Hij fietst geen afstanden meer,
zoals vroeger. Toen won hij wedstrijd na wedstrijd, beukend
tegen de wind. Nu staat zijn fiets op een lopende band. Hij heeft
het asfalt geruild voor zacht tapijt. Hij zweet. Hij zucht. Hij geeft
zich niet gewonnen. Hij laat de wielen zingen en daar houdt zij
zo van.
Zij vult zijn bidon, dept het zweet van zijn voorhoofd en masseert
zijn spieren. Samen een winnend team. Hij is haar grootste held.
Zij is zijn trouwste fan. Alsof je spieren krijgt van liefde.
Nestel is een humoristisch, woordeloos en poëtisch verhaal over
onvoorwaardelijke liefde. Over één plus één is meer dan twee.
Over teamspirit en over de schoonheid van gewone dingen.
Over een man en een vrouw in een huisje van ijzeren profielen
en fietsbanden.
tmg LAP is een nieuw professioneel jeugdtheatergezelschap in
Belgisch Limburg. Het gezelschap maakt beeldend en
‘sprakeloos’ familietheater over alles wat niet altijd eenvoudig is
in het leven.

Wouter Roosenboom (1964) is een freelance fotograaf die zich
heeft gespecialiseerd in het fotograferen van wielrenners en
wielerwedstrijden. Uitgangspunt in zijn werk is de kijker op een
boeiende manier een blik te gunnen in het peloton. Wouter volgt
als fotograaf de koersen vanaf de motor. Dit is niet eenvoudig en
ook niet ongevaarlijk.
De foto’s van Roosenboom zijn niet de sportfoto’s die wij
doorgaans in de pers tegenkomen met uitsluitend een
documentair karakter. Zijn oog voor detail is kenmerkend voor
zijn manier van fotograferen. Door gevarieerd gebruik van de
juiste invalshoeken weet hij op unieke wijze het ´moment´ vast
te leggen. De emotie en gevoelsbeleving van de wielersport zijn
duidelijk herkenbaar in zijn werk.
Roosenboom over zijn werk: “De wil om steeds net ‘andere’
beelden te kunnen maken, blijft mijn grootste uitdaging.
Weilanden flitsen voorbij, boomtoppen lijken de hemel te kussen
en de renners trotseren weer en wind. Dit alles levert elke koers
opnieuw verrassende beelden op.”
Het fotowerk van Wouter Roosenboom is gebundeld in een boek
getiteld Koers in Zicht. Deze uitgave is te koop voor € 24,95.
De tentoonstelling met het werk van Rosenboom vindt plaats in
het Mariapark aan de Oude Markt in Sittard. Mariapark is anders
dan de naam doet vermoeden een 19de eeuws gebouw dat
vroeger gebruikt werd voor de opvang van pelgrims.
Mariapark Sittard, Oude Markt 18
Openingstijden: vanaf 29 juni t/m 23 september / do-zo 12.00 –
17.00 uur. Behalve van 2 augustus t/m 12 augustus / do-zo
11.00 – 17.00 uur en vanaf 6 september t/m 23 september / dozo 11.00 – 17.00 uur. De toegang is gratis.

Leeftijd vanaf 7 jaar, duur 50 minuten, plaats en tijd worden later
gepubliceerd.
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