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De Salon Sittard-Geleen biedt tweejaarlijks een podium aan
kunstenaars, om zich te presenteren aan het publiek. Van
origine betreft dit regionale kunstenaars (uit Sittard-Geleen en
de Westelijke Mijnstreek) op het gebied van de autonome
beeldende kunst: schilderen, tekenen, fotografie, grafiek,
ruimtelijk, film, video, animatie en internet.

Uit 68 aanmeldingen van kunstenaars met een binding met
Sittard-Geleen en/of de Westelijke Mijnstreek, die werk maken
van fotografie, tot schilderkunst en van multi-media installaties
tot locatie gebonden sculpturen, heeft Erik de Jong, verbonden
aan de Academie voor Beeldende Kunsten Maastricht, een
selectie van 26 kunstenaars gemaakt.

Van zaterdag 13 december 2014 tot en met zondag 4 januari
2015 is in Museum Het Domein Sittard het werk te zien van:
Etienne van Berlo, Karin Bos, Peter Broeren, Stefan Cools,
Mariëlle van Deursen, Jeroen Evertz ft. Eve Spam, Moniek
Gerrits, Marike van Gerven, Femke Habets, Lucy Hannen,
Carmen Hemels, Rita Hoofwijk, Mark Heijen, Vivian
Keulards, Janneke Kornet, Nieke Lemmens, Marjo Meijer,
Vanessa Mezzolla, Hil van Neer, Jeronimus van Pelt, Ans
Repkes, Ines den Rooyen, Koen Savelkoul, Peter Severijns,
Theresie Tholen en Su Tomesen.

Muziek bij De Salon
Luisterliedjes Math Dirks
28.12.2014 15:00 - 17:00
Math Dirks luistert de Salon op met
de warme klanken van zijn baritonstem en een keuze uit de mooiste
Nederlandse luisterliedjes van de
laatste 40 jaar met o.a. materiaal
van Toon Hermans, Jules de Corte,
Herman van Veen, Rob de Nijs en
nog vele anderen.
Lees meer...

Theresie Tholen - I am a material girl
Jeronimus van Pelt

Finissage De Salon
Gratis rondleiding en finissage
04.01.2015 13:30 - 17:00
Gratis rondleiding door de
tentoonstelling plaats en om 15.00
uur zal Harold K de finissage van de
Salon inluiden met poëtische teksten
die je tot in de ziel raken. Zijn droogmelancholisch stemgeluid met een
nooit versleten zachte G en zijn
liedjes zijn bijzonder aan te bevelen
bij liefhebbers van Broeder
Dieleman en Spinvis of troubadours
als Gé Reinders en Gerard van
Maasakkers
Lees meer...

De Salon staat deze editie in het teken van ‘Kunst anno Nu’:
eigentijdse kunst met een handreiking naar een dialoog over
creativiteit, vrijheid, bezit, natuur, leven en dood, identiteit en
respect voor ‘de ander’.

Zoals de naam ‘Salon’ al aangeeft is de tentoonstelling bij
uitstek een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor kunstenaars,
hun werk en het publiek, vandaar dat er ook diverse
randactiviteiten zoals kunstenaarsgesprekken, rondleidingen,
optredens en educatieve activiteiten voor kinderen plaatsvinden.
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