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WELKOM BIJ DE
CULTUURNACHT ROERMOND
2022!!
EEN AVOND WAAR MEER DAN 60 WINKELS EN LOCATIES GEOPEND ZIJN OM U
KUNS, MUZIEK EN CULTUUR TE LATEN ZIEN. EEN INITIATIEF DAT
GEORGANISEERD WORDT DOOR DE ONDERNEMERSVERENIGINGEN VAN DE
DEELNEMENDE STRATEN EN HET BIZ.
OM 18.00 VINDT DE OPENING PLAATS IN HET PRINSENHOF (HOEK
MUNSTERSTRAAT / POLLARTSTRAAT)
D I T J A A R I S H E T T H E M A D E " H U N J V A N R E M U N J " G E B A S EE R D O P H E T
BEKENDE LIED GESCHREVEN DOOR HARRIE BONNÉ
DE CULTTUURNACHT IS GEHEEL GRATIS TOEGANKELIJK (BEHALVE BENEFIET
CONCERT USULA KAPEL)
VOLG DE STERREN OP DE GROND EN LAAT U LEIDEN NAAR EEN VERRASSENDE
AVOND WAARBIJ IEDERE WINKEL EEN EIGEN PROGRAMMA HEEFT
SAMENGESTELD!
DIT JAAR IS DE CULTUURNACHT WEER GROTER GEWORDEN! DOOR DE
SAMENWERKING MET DE BALKONCONCERTEN OP ZONDAG 26 JUNI HEEFT
ROERMOND NU EEN WEEKEND VOL CULTUUR!
TIP! KIJK GOED NAAR DE SPEELPROGRAMMA'S VAN OA URSULA KAPEL WAAR
EEN BENEFIETCONCERT PLAATSVINDT EN DE MUNSTERKERK EN
MINDERBROEDERSKERK DEZE CONCERTEN VINDEN PLAATS OP VASTE TIJDEN
DE VVV GIDSEN HEBBEN EEN CULTUURNACHT WANDELING SAMENGESTELD
WAAR U AAN KAN DEELNEMEN: VERZAMELEN BIJ DE KIOSK OP HET
MUNSTERPLEIN OM
18:30, 19:30 EN 20:30 UUR
OP DE SITE WWW.CULTUURNACHTROERMOND.COM EN
FACEBOOK(CULTUURNACHTROERMOND) VINDT U MEER INFORMATIE.

MEER DAN 60 EXPOSITIELOCATIES
150 ARTIESTEN EN KUNSTENAARS

Veel Plezier!
STICHTING CULTUURNACHT ROERMOND
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Cultuurnacht

Maas

horecapleinen
Bakkerstraat, Hamstraat, Neerstraat (bij
sirjames) Heiligegeesststraat

hotspots
Prinsenhof, Munsterkerk,
Synagoge,
Kloosterwandplein,
Minderbroederskerk

Plattegrond Kunstwerk
door Benjamin

Route;

hoek Bakkerstraat, Zwartbroekstraat, Minderbroedersstraat, Neerstraat tot aan
Paredisstraat , hele Christoffelstraat, Munsterplein voorbij Prinsenhof naar de
Hamstraat, Hamstraat tot aan Royal, Kloosterwandstraat, Kloosterwandplein,
begin Schuitenberg(CamacMachi) en niet vergeten de Heiligegeeststraat

Roermond

Deelnemers
Page; Cultuurnacht Roermond

Opening Prinsenhof 18:00uur met avondvullend programma
Munsterplein Dutch Lite Patrick Kusters
Munsterkerk Munsterkerk
Munsterplein 22a Brasserie Verkoch
Hamstraat 33 De Bock Salons
Voogdijstraat 24 concert Ursulakapel
Hamstraat 25 Galerie Tao
Hamstraat Oldtimerclub
Hamstraat 40 De ambachtelijke schoenmaker
Hamstraat 44 Schoenmode Rulkens
Hamstraat 19 Aneta Martens
Hamstraat Zingende kapper DARIO EN LAURA PERRONE
Hamstraat 22 Maison nostalgie
Hamstraat 20a Fotostudio Carreno
Hamstraat Horecaplein
Hamstraat 20 Synagoge Klezmerband Mejouchoes
Hamstraat 20 VVV gidsen Roermond
Hamstraat 20B Roermondse beleving
Hamstraat 15 Sirius
Hamstraat 7a Royal theater
Hamstraat 9 Leenarts brillen
Kloosterwandstraat Schrijversduo Adams en Dumee
Kloosterwandplein Oranjerie Kiba Zang Dans
Schuitenberg 17 Camac -Machi
Sint Christoffelstraat 18 Julicher Exclusieve Damesmode
Sint Christoffelstraat 16 Jack Baars
Sint Christoffelstraat 14 Petit Merci
Sint Christoffelstraat Tekenaar Sjak Linssen
Sint Christoffelstraat 12 Moervast
Sint Christoffelstraat Duo Toeval Besteit Neet
Sint Christoffelstraat 4 Eet en koffiehuis De Kiosk
Munsterplein 7a Cantina Piemonte
Munsterplein 7 Boventoon & Revisted (band)
Munsterplein 7a Regalino
Munsterplein 7 De Notenwinkel van Roermond
Paredisstraat 6 Room ART
Paredisstraat Food Tuk Tuk
Paredisstraat 3 Michels Men's Wear
Paredisstraat 1 Avalon Roermond
Paredisstraat Angel Failure (band)

Neerstraat 60 Hej-storeandmore.nl
Neerstraat 66 Sir James Motorcycles & Lifestyle store
Neerstraat 76 Productlab
Neerstraat 67 Annata Seconda Vita
Neerstraat 78 KAAT Fabrics
Neerstraat Malou Wilbers en Jenny intuitieve muziek
Neerstraat 80 Atelier Cacti
Minderbroedersstraat(kerk) Minderbroederskerk
Minderboederskerk Marleen Hanssen e.a.
Minderbroederskerk Koor KZRM en Koor Thorensis
Minderbroedersstraat(kerk) Sambala
Minderbroedersstraat 13 Jellie's ART
Zwartbroekstraat 1c Judith Rimmelzwaan
Zwartbroekstraat 12 CCC design
Bakkerstraat/Zwartbroekstraat Toiletwagen
Bakkerstraat 3 Dampwinkel Roermond
Bakkerstaat 6 Bowki
Bakkerstraat 14 PODIUM-Roermond
Bakkerstaat 7a Kunsthandel NEO
Bakkerstraat Sjoerpapier (Band)
Bakkerstraat Horecaplein Cavino Mooren-events
Bakkerstraat EJ audio.( dj)
Bakkerstraat 16 Kunta inc.
Bakkerstraat 13 Friture 't gouden Haantje
Bakkerstraat 20 East African shop
Bakkerstraat Benjamin Baryshev
Bakkerstraat 13 Ton Nizet bodypaint Friture t Gouden
Haantje
Bakkerstraat Museum Cuypershuis
Heilige Geeststraat 15 Stijl Haarkreaties
Heilige Geeststraat 8 Tiffany Shop Wim
Heilige Geeststraat 5 Couturier JOHNVANDIJK
Heilige Geeststraat Mezzofunk band
Heilige Geeststraat 2 Dandé

Zondagmiddag 26 juni Centrum Roermond Balkonconcerten
mogelijk gemaakt door de VVV gidsen

SNAPSHOTS:

You and 689 people liked this.
We Are
Roermond
Gemeente
Roermond
Leave a comment...

don't miss it

"De Hunj van Remunj"

OPENING
CULTUURNACHT
in het Prinsenhof 18:00uur
Balletschool Petra dans gebaseerd op de kleuren van de Hunj van Remunj
Dans goud
Dans Rood
Kort woord door Edwin Beckers en Gerrit van Tintelen
Zang Nina Bongaerts
Korte toelichting door Frans Janssen incl Puzzeltocht
Dans Wit
Dans Blauw
Zang Nina Bongaerts
einde opening
start avondprogramma met
Anneke Kosters Kunstenares
Gerard Nizet Karikaturen
Lidia Carreno. Fotografie

Tekst Hunj Van Remunj van Harrie Bonné, Plaats: Roermond
Refrein:
In Remunj loupe de hunj mit de kunj euver de grunj. Neet te gluive, neet te gluive.
In Remunj loupe de hunj mit de kunj euver de grunj. Neet te glui...ve.
Eine hondj kan zich neet kratse,
es d'r jeuk haet aan zien batse.
Daorom loupe hiej de hunj mit de kunj euver de grunj. Neet te glui...ve.
Gaon ich waal ins boemele in ein of anger sjtad,
beginne ze te lache, ich weit neet euver wat.
Ich kin 't mich waal dinke, wo euver det 't geit.
Al is 't neet te gluive, 't is geweun ein feit.
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IK WILDE EEN SCHILDERIJ MAKEN VOOR DE CULTUURNACHT, WAARIN
DE VIER HUNJ VAN REMUNJ CENTRAAL STAAN.
NA LANG DENKEN, SCHETSEN EN FOTOGRAFEREN (FOTO S TROUWENS
GEMAAKT DOOR WIM ABEN, GA NIET ZELF MET DE EER STRIJKEN) WE
ZIJN SAMEN EEN DAG OP PAD GEWEEST OM ROERMOND TE
FOTOGRAFEREN, HIER KWAM HET VOLGENDE UIT:
ROERKADE STAAT EEN ARROGANTE/VERWAANDE AFGHAANSE
WINDHOND (BLAUW) DECADENTIE, SJIEK, JACHTEN ETC
MUNSTERPLEIN STAAT EEN SLIMME WITTE HERDER MET OORTJES
GESPITST. ONDERNEMERS

ANNEKE KOSTERS ROERMOND: "MIJN LAGERE EN MIDDELBARE
SCHOOLOPLEIDING WAREN ÉÉ N ONONDERBROKEN TEKENLES. TYPISCH
EEN ONOPLETTENDE LEERLING? INTEGENDEEL! HET WAS MIJN
MANIER OM ME TE FOCUSSEN. DAARNA VEEL CURSUSSEN EN
WORKSHOPS GEVOLGD OP ZOEK NAAR MIJN SPECIFIEKE STIJL EN
EXPRESSIE. ACHT JAAR KUNSTACADEMIE MAASMECHELEN EN
KUNSTGESCHIEDENIS HEBBEN MIJN LEVEN EN MIJN WERELD
VERRIJKT: GEEN DAG MEER Z Ó NDER KUNST.
IK WERK IN DIVERSE STIJLEN, REALISTISCH MAAR OOK ABSTRACT.
JUIST DEZE VERSCHEIDENHEID BLIJFT MIJ STEEDS MOTIVEREN OM
NIEUW WERK TE CRE Ë REN. DOOR WISSELENDE FASCINATIES EN
INTERESSES BLIJF IK MIJZELF UITDAGEN.
MENSEN EN HUN EMOTIES STAAN CENTRAAL, WAT ME BEROERT IN
HET LEVEN MOET IK IN VORM, KLEUR EN COMPOSITIE VERBEELDEN.
HET IS VAAK EEN WEERSPIEGELING VAN ACTUELE
MAATSCHAPPELIJKE THEMA'S MAAR OOK ALLEDAAGSE EN
PERSOONLIJKE BELEVINGEN ZIJN BELANGRIJKE INSPIRATIEBRONNEN.
HET BEELD WEER TE GEVEN DOOR MIDDEL VAN SUGGESTIEVE EN
EXPRESSIEVE TOETSEN IS EEN WARE UITDAGING OM HET BEELD TE
VERTALEN IN MIJN EIGEN STIJL.

ANNEKE KO
S

SJIETBERGSKE DAAR MOEST EEN LIEVE HOND KOMEN EEN SJEETJE,
(BEZIELING) HIER STOND EEN HOND MODEL VAN EEN VRIENDIN VAN
MIJ, DUURDE EEN HELE MIDDAG, WAT IS DAT MOEILIJK EEN HOND
GOED OP DE FOTO TE KRIJGEN. TROUWENS VAN HET SJIETBERGSKE
KREEG IK DE SLEUTEL VAN DE POORT VAN DE BAAS VAN INK N
COFFEE, NADAT IK UITGELEGD HAD WAARVOOR IK M NODIG HAD.
DE VIER ELEMENTEN ZIJN AANWEZIG, WATER, LUCHT, AARDE EN
VUUR, DEZE ELEMENTEN WORDEN GEZIEN ALS DE BASIS VAN ONS
BESTAAN. ALS DE ELEMENTEN IN EVENWICHT ZIJN BEN JE IN
BALANS EN ZIJN WE VERBONDEN.
HET SCHILDERIJ IS IN WORDING , TIJDENS DE CULTUURNACHT KUNT U
MIJ ZIEN WERKEN AAN DIT "RUMUNSJ
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IN HET MIDDEN STAAT AURORA ROMEINSE GODIN VAN HET
MORGENLICHT MET EEN GOUDEN HOND AAN HAAR VOETEN, STERK,
ARBEID ADELT. VERSPREID DE WARMTE OVER DE STAD EN VERBINDT
(ZOALS OOK DE CULTUURNACHT BEDOELD IS)
HIERVOOR BIJNA UIT RAAM BIBLIOTHEEK GEVALLEN, WANT ALLEEN
VAN DAARUIT KONDEN WIJ HET BEELD FOTOGRAFEREN WAT IN GEVEL
PAND JANSSENS-H Ö PPENER STAAT AFGEBEELD.
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ANNEKEKOSTERS.JOUWWEB.NL
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2022

AVONDPROGRAMMA
PRINSENHOF VANAF 19.00

GERARD NIZET
LIDIA CARRENO
ANNEKE KOSTERS
NINA BONGAARTS
BALLETSCHOOL PETRA
FRANS JANSSEN
MET DANK AAN RCG PROTEION

19:00
UUR

Gerard tekent niet zo maar landschappen of stadsbeelden.
Hij geeft de Mens in zijn werken een centrale plek.
De Mens, vervreemdend soms, grotesk en
eigenlijk deelnemer aan een toneelspel, tweedimensionaal dit maal.
Vaak laat Gerard zijn Roomse achtergrond, uit de 50-er en 60-er jaren naar
voren komen,
vaak met een ferme glimlach of een tikkeltje bizar.
Ook sociale tegenstellingen laat hij doorschemeren, kleurrijk en doorgaans
vrolijk van toon

AANVANG: 19.30 URSULAKAPEL,
VOOGDIJSTRAAT 24, ROERMOND

ONDER DE VLAG VAN ROERMOND KLASSIEK
ZAL TENOR MITCH RAEMAEKERS, BEGELEID
DOOR EDWIN BECKER AAN DE PIANO, EEN
BENEFIETCONCERT VOOR OEKRAÏNE
VERZORGEN.
MITCH, AFKOMSTIG UIT ROERMOND, IS EEN
JONG EN VEELBELOVEND TALENT, HEEFT AL IN
VERSCHILLENDE OPERA’S GEZONGEN, EN IS
OOK EEN GROOT LIEFHEBBER EN VERTOLKER
VAN HET LIED, VAN KLASSIEK TOT HET LICHTE
GENRE.
SPECIAAL VOOR DE CULTUURNACHT STELDE
HIJ DIT BENEFIET-PROGRAMMA SAMEN.
BEKENDE LIEDEREN VAN HET KLASSIEKE
REPERTOIRE, ZOALS SCHUBERTS
LINDENBAUM EN MELANCHOLISCHE STUKKEN
VAN FAURÉ EN RACHMANINOV, WORDEN
AFGEWISSELD MET HUMORISTISCHE LIEDEREN
VAN POULENC OF EXPRESSIEVE ZANG VAN
KURT WEILL.
HET BELOOFT EEN AFWISSELENDE EN
EMOTIONELE BELEVING, ALS OPMAAT VAN DE
CULTUURNACHT.
AANVANG: 19.30 URSULAKAPEL,
VOOGDIJSTRAAT 24, ROERMOND
KAARTEN: 12,50 EURO, UITERAARD HEEL
GRAAG MET EEN EXTRA BIJDRAGE VOOR HET
GOEDE DOEL, TE RESERVEREN VIA EMAIL :
ROERMONDKLASSIEK@GMAIL.COM OF VIA HET
RESERVERINGSFORMULIER OP DE WEBSITE
VAN WWW.ROERMONDKLASSIEK.NL

BENEFIETCONCERT VOOR OEKRAÏNE: LIEDEREN VAN SCHUBERT TOT KURT WEILL

BENEFIETCONCERT
VOOR OEKRAÏNE

Balletschool Petra
BALLETSCHOOL PETRA OPENT DE CULTUURNACHT
MET SPECIALE DANSEN GEMAAKT VOOR DE “HUNJ
VAN REMUNJ” EN "IN DE KLEUREN VAN DE VIER
“HUNJ”

Sinds 1969
Gelegen in Roermond aan de Swalmerstraat ligt
Balletschool Petra. Al vanaf 1969 geeft Petra Stals
balletles aan jong en oud, dit is uitgegroeid tot een
eigen balletschool in 1984. Balletschool Petra is
naast ballet ook gespecialiseerd in houdingslessen
en sinds 2005 Ismakogie. Deze drie kernelementen
vormen de basis voor de uitstekende en
professionele lessen die er gegeven worden.
0475-315106, Balletschoolpetra@gmail.com

LOCATIE: BINNENPLAATS PRINSENHOF

Patrick Kusters
Patrick Kusters is autodidact, hij ontwerpt in de werkplaats waar hij schetst,
zaagt, buigt, schaaft, slijpt, en last. Hij zoekt altijd naar heldere lijnen,
archetypische vormen, eenvoud. Met zijn ontwerpen wil hij je weer even het
ondeugende kind laten voelen dat alles wilde ontdekken en overal opklom,
en moedigt hij avontuurlijk gebruik aan. "Ik hoop dat je iets van dit gevoel
weer mee terug neemt naar je alledaagse grotemensen leven" aldus de
beeldend kunstenaar die zijn werken in XXL formaat uitvoert.

www.patrickkusters.nl

MUNSTER
MUZE

Muziek en poëzie door:
o.l.v. dirigent/toetsenist Naud Reyners
LES AMIS DE BON COEUR

Poëzie
MEITY VÖLKE

Klarinet
WARD VISSENBERG

fluitensemble
MEI-LI

Locatie: Munsterkerk
Zaterdag 25 juni
19.30 -20.30 uur.

bring back
your beautiful memories

Het pand waarin Brasserie ver’Koch zich huisvest, Munsterplein 23, is de voormalige woning en het atelier
van de vermaarde Roermondse fotograaf Victor Mathieu Koch (1900-1976).
Samen met zijn vrouw Fien Schulte, woonde en werkte de ‘photograph d’art’ Mathieu Koch hier van 1936 tot
1976. Mathieu Koch kreeg zowel in ons land alsook in het buitenland veel bekendheid vanwege zijn unieke
portretfotografie. Internationale vakmensen omschrijven zijn werk als krachtig en technisch volmaakt.
Ze spreken hun vreugde uit over het feit dat ons land een fotograaf als Koch bezit: ‘de stad Roermond mag wel
zeer verheugd zijn, deze virtuoos in zijn vak tot haar burgerij te mogen rekenen.’ Menigeen uit deze stad en
verre omgeving vond de weg naar zijn atelier om zichzelf of familie door hem te laten vereeuwigen.
**op aanvraag Rondleidingen in de kelders van Mathieu Koch door de VVV gidsen**

ADRIËNNE DE BOCK

ATELIER VOOR TAXIDERMY EN OPGEZETTE VLINDERS

In 2018 zei ik vaarwel tegen mijn job als studieadviseur en besloot ik om het helemaal anders te
gaan doen. Mijn fascinatie voor opgezette dieren en passie voor sfeervolle interieurs
combineerde ik tot mijn nieuwe droombaan. Ik volgde taxidermy cursussen over het prepareren
van vogels en zoogdieren en voegde daar later nog vlinders en insecten aan toe.
Regelmatig krijg ik de vraag ‘hoe ben je hier eigenlijk op gekomen?’. Al van jongs af aan had ik
een interesse in dieren, keek ik mijn ogen uit in natuurhistorische musea, zocht ik schelpen op het
strand en thuis stond ook altijd het een en ander aan curiosa. Des te leuker vind ik het dat ik nu
met de pracht en praal uit de natuur de woonkamers van anderen mag decoreren.
Alle objecten zijn handgemaakt en worden afgestemd op de voorkeuren van de opdrachtgever
(formaat, kleuren, compositie) voor een uniek eindresultaat. Vlinderlijsten kunnen ook nog verder
gepersonaliseerd worden voor bijvoorbeeld geboorte- of huwelijksgeschenken.
Ben je benieuwd naar het vak van preparateur en wil je een kijkje komen nemen? Je bent welkom
in mijn mini natuurmuseum tijdens de Cultuurnacht!
IG: adriennedebock.nl
www.adriennedebock.nl

Salons de Bock, Hamstraat 33

Urban Art on Canvas / Kristian Overbeck
Der am Niederrhein aufgewachsene Kristian Overbeck entdeckte schon als Kind seine
Begeisterung zu den unterschiedlichsten Farben und Formen. Nach seiner Schulzeit konnte er
dies in seiner Ausbildung zum Mediengestalter weiter vertiefen, im anknüpfenden Studium zum
Architekten sich vor allem auf die Formen und Darstellungen konzentrieren.
Kristians Leidenschaft zum Malen wurde bereits Mitte der 90er publik, als er als graffiti writer auf
Wänden mit Buchstaben und figürlichen Darstellungen experimentierte. Es folgten zahlreiche
Wandproduktionen sowie Auftragsarbeiten. Heute arbeitet er größtenteils auf Leinwänden mit
Lack- und Acrylfarben. Die abstrakten Bilder zeichnen sich durch die Kombination von Farbe,
grafischen Elementen sowie Proportionslehren aus der Architekturgeschichte aus. Schichtweise
trägt er dabei die Farbe auf und lässt seine Wurzeln aus dem Street Art Bereich keinesfalls
vermissen.

Selling Price: $5,000,000

MusterKnabe / Dirk Vander – upcycling design
“ Das Licht spielt eine zentrale Rolle im menschlichen Leben. Licht ist Leben, Wohlbefinden, Sicherheit, Gesundheit &
Genesung.
Auf der Suche nach dem Licht, entdeckt MusterKnabe in seinem Alltag immer wieder neue Situationen, aus denen
er diese Energie gewinnt. Er fügt gebrauchte Gegenstände zusammen und erzählt somit eine Geschichte, die im
Auge des Betrachters immer zu neuen Fantasien und Geschichten anregt.
Jedes einzelne Stück ist ein handgefertigtes Unikat, an dem keine Beschönigung der verwendeten Materialien
vorgenommen wurde.
Der eine nennt es Patina, der andere Gebrauchsspuren.
MusterKnabe nennt es Leben … “
FRÄULEINSCHNEIDER /
NICOLE RABANNA VANDER – KLAMOTTEN KOMPOTT
FräuleinSchneider fertigt individuelle Kreationen aus ausrangierter Bekleidung.
Vorrangig werden ausgemusterte Jeans im upcycling zu neuem Leben erweckt.
“ Wenn man bedenkt, dass im Schnitt 8000 Liter Wasser für die Herstellung einer Jeans benötigt werden, muss
man einfach mehr daraus gestalten.
Um unsere Ressourcen zu schonen, verwende ich ausrangierte Jeans Hosen um sie zu Schürzen, Taschen,
Schmuck, Schlüsselanhängern und vielen tollen anderen Sachen umzugestalten. “
MusterKnabe & FräuleinSchneider
Klosterstrasse 77 / 41379 Brüggen / Deutschland
Dirk & Nicole Vander
Kaldenkirchener Strasse 30 / 41372 Niederkrüchten / Deutschland
049 - 173 – 8521654
Hamstraat 33
vandertotal@web.de

Salon de Bock

ART & INSPIRATION
LIVE MUZIEK

HAPJE EN EEN DRANKJE
HAMSTRAAT 25

MAURITS HEILIGERS,JACK VAN IWAARDEN DE
VREEDE,TOSHY,ANDY SMEETS,YANN SCHUYERS,POPARTS
RAVAGE EN PAINTINGS BY MASCHA

HAMSTRAAT

En niet alleen de buitenkant is al
een plaatje ook binnen heeft een
geheel eigen sfeer ze hebben
onder andere costume finisht
heren schoenen en leren
handtassen en bijzondere
Riemen zeker een bezoekje
waard.

DE AMBACHTELIJKE

SCHOEN
MAKER

De schoenmakerij van het jaar 2022
gevestigd in een historie pand van
1850 aan de Hamstraat. Het pand zelf
was volgde jury een bijzonder iets
zeker de moeite waar voor een kijken
je te nemen en een voorbeeld voor
nieuwe schoenmakerij.

DEAMBACHTELIJKESCHOENMAKER.NL

HAMSTRAAT
40

ENGEL
SIMONS

Beeldhouwer exposeert tijdens
Cultuurnacht.
Engel Simons is al meer dan 20 jaar intensief met
beeldhouwen bezig.
In 1998 heeft hij bij “het Centrum voor Kunsten” in
Roermond de cursus beeldhouwen gevolgd.
Na zijn pensionering in 2004 heeft hij zich
volledig toegelegd op het beeldhouwen. Op zijn
visitekaartje staat dan ook “Engel”004”.
Als gastkunstenaar had hij in september 2002 zijn
e e r s t e e x p o si t i e s a m e n m e t e e n t i e n t a l
Nederlandse en Belgische kunstenaars van de
Academie van Genk.
Zijn werk is uitgevoerd in steen en is zowel
figuratief als abstract.
Tijdens de Cultuurnacht zal Engel zijn werk
presenteren en tentoonstellen in
onze schoenenzaak.
Net als de schoenencollectie van Rulkens
Schoenen is het werk van Engel
exclusief en verrassend.
U bent van harte welkom tijdens de Cultuurnacht
bij Rulkens Schoenen aan de Hamstraat 44 te
Roermond.

Dario & Laura Perrone

Dario Perrone de zingende collega-figaro uit Bruggen komt met een avondvullend programma
en zal zeer gevarieerd zijn zangtalent laten horen.
Als leadzanger is hij verbonden aan Europaas grootste gitaar-ensemble de
‘’Schwalmtalerzupfer’’ met 500 muzikanten in de leeftijd 8 tot 70 jaar….
In zijn salon staat altijd zn zanginstallatie op ‘’standby’’ om ieder moment iets te kunnen
zingen of voor te dragen naar zijn klanten en maakt hem bekend als de zingende figaro met
Italiaanse roots.

HAMSTRAAT

FOTOSTUDIOCARRENO

LIDIACARRENO
Fotostudio Carreno is het bedrijf van Lidia Carreno (fotografe/ondernemer)
Fotografie zat er al van jong af aan in. Toen ze klein was had haar vader een doka thuis en werkte hij voor verschillende lokale kranten. In 2015
besloot Lidia zelf een camera te kopen en ging ze reizen en werken in het buitenland. Tijdens deze tijd leerde zij omgaan met de digitale
camera en fotografeerde ze alles wat er op straat te fotografen viel. Terug in Nederland ging ze door met fotograferen. In het begin vooral met
modellen. Jonge artistieke mensen die net als Lidia houden van creatieve uitingen. Het enthousiasme werd groter bij zowel Lidiaals haar
klanten en mensen waar ze mee samenwerkte. Haar fotografie journey begon.
Lidia’s fotografiestijl is te omschrijven als gedurfd, kunstzinnig, realistisch en soms ook surrealistisch. Met de start van haar eigen Fotostudio
Carreno is zij echter ook meer mainstream gegaan. Laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen en voor elk wat wils met een persoonlijke
touch. Of je nu op zoek bent naar een persoonlijk, zakelijk of familieportret of naar hele gave creatieve ideeën die je graag in beeld gebracht
zou willen hebben en die ze met haar creatieve oog naar de next level kan brengen. Voor al deze zaken en meer kun je terecht bij Fotostudio
Carreno.
Haar ambitie is om op termijn ook een creatief centrum te zijn voor meerdere fotografen. In de avonduren is de studio te huur voor hen. Haar
visie is om door samenwerking verbinding te creëeren en zo een bredere doelgroep te aanspreken en wellicht opdrachten te verdelen. Andere
kunstenaars zijn ook welkom. De studio staat altijd open voor verbinding en/of toffe samenwerkingen. Bijvoorbeeld door een plek te bieden
waar creatievelingen hun werken kunnen verkopen

P
H

O

T
O
fotostudiocarreno.nl

Hamstraat

Freaky T

De Limburgse Singer-Songwriter Freaky T probeert met haar
woorden en melodieën de zielen van de luisteraars te bereiken en te
verbinden.
Een buitengewone artieste die een wijde variatie aan muzikale en
persoonlijke invloeden omzet door het diepst van haar ziel te
bewandelen.
Nadat ze met overweldigend positieve reacties in de halve finale uit
de show "The Voice of Germany" is gestapt, ontstond in 2013 de semiacoustische soul/jazz EP "Gone" met een vleugje reggae.
Met passie voor het licht in onze duisternis stelt zij haar hart en ziel
open. Een intense luisterervaring die persoonlijk en op een natuurlijke
manier waarachtig is.
Ze heeft de gave diepe waarheden door haar muziek over te brengen
en het publiek te betoveren door een speciale atmosfeer te creëren.
De lange en voortdurende strijd met haar gezondheid en het tijdelijke
verlies van stemgeluid inspireerde tot een bijzonder repertoire aan
nieuwe muziek en collaboraties. Samen met gitarist Andreas Philipp,
percussionist Rob Wunderink en bassist Richard van der Hoeven zal
Freaky T in deze zomer de jarenlange stilte breken.

Freaky T :
Facebook:www.facebook.com/freakiestt
YouTube:www.youtube.com/freakiestt
Instagram: @freakytmusic

Hamstraat 20
Synagoge &
klezmerband Mejoeches
Gidsen van Gilde Rondje Roermond gidsen u tijdens de Cultuurnacht, met tijd en aandacht, door de
Joodse Synagoge. De Roermondse Synagoge is uniek, niet alleen in bouwkundig opzicht, maar ook
vanwege het volledig bewaard gebleven jaren 50 interieur. De Synagoge gelegen naast het
geboortehuis van Pierre Cuypers, werd in 1853 gebouwd, in de Tweede Wereldoorlog verwoest en in
1953 heropgericht.
Het synago gecomplex is een rijksmonument, met name het opvallende voorhuis aan de Hamstraat
met de wetstafelen, Hebreeuwse tekst en Davidsster uit de 19e eeuw. Op de bovenverdieping was
ook de 'sjoel' gevestigd die met zeventien leerlingen in 1863 haar hoogtepunt kende. De Roermonds
joodse gemeenschap is in omvang maximaal zo'n 140 a 150 personen groot geweest. De naoorlogse
Synagoge aan de achterzijde van het complex, op de binnenplaats, was het gebeds- en
gemeenschapshuis, waar religieuze bijeenkomsten plaatsvonden. Een van de weinige overgebleven
tastbare herinneringen aan de joodse geschiedenis in Roermond.
Voor meer informatie over rondleidingen en bezichtigingen: 06 34 17 29 70

Sinds 1995 brengt de Limburgse klezmerband Mejoeches al de traditionele Joodse volksmuziek, die
al ver voor 1900 gespeeld werd door Joodse muzikanten die toen in Europa van stad naar stad
trokken om overal bruiloften en andere ceremonies op te luisteren.
Mejoeches is Jiddisch voor 'van goeie komaf' en klezmer betekent 'zingen met je instrument'.
De klezmorim, dat zijn de muzikanten die overal ter we reld hun muziek aanpassen en zo voor elk wat
wils spelen. Zo hoort men in hun muziek vooral de invloed uit diverse Oost-Europese landen, maar
ook wel eens jazzy geluiden, want migratie bracht de muziek naar Amerika, waar zij een sterke
invloed onderging van de jazz. Een vrije interpretatie en improvisatie zijn dan ook kenmerkend voor
de zo geheten klezmermuziek.
Mejoeches speelt nu ruim 24 jaar in div erse bezettingen. Als trio piano, viool en zang stond de band
op Nederlandse, Belgische, Duitse en Poolse podia en o.a. ook in de theaterproducties "Mijn
moeder's Courage" en "De wereld staat stil" van het Vlaamse Circus Tabori.
In april 2016 verscheen haar cd "Bay mir bistu sheyn" met klarinettist Marc Bongers.
Vanaf 2018 veranderde de samenstelling van Mejoeches. Sindsdien vormen de violiste Anna Janssen
en zangeres Martha Mulder met Foppe Jacobi op accordeon de basisbezetting.
Zij combineren de traditionele opzwepende dansmuziek en liederen, zoals die bij bruiloften en andere
partijen gespeeld werden, met melancholisch en poëtisch repertoire.
Al jaren lang weet Mejoeches harten te raken en met hun aanstekelijke vrolijkheid lukt het deze
muzikanten zelfs ook om mensen met- en zonder dansgenen op de been te krijgen.
Mejoeches is te boeken als trio en desgewenst met gastmuzikanten.
Zie voor meer info https://www.facebook.com/Mejoeches en http://www.mejoeches.nl/
of neem contact op met mejoeches.klezmerband@gmail.com

De Roermonsebeleving B&B en vrijwilligers winkeltje op de Hamstraat 20 b te
Roermond, het geboortehuis van Pierre Cuypers. Met de cultuurnacht op 25
juni, verwelkomen wij u en kunt u zelf onder vakkundige begeleiding u eigen
kunstwerk maken

Amy van Tintelen
Amy van Tintelen is een kunstenares met bijna 25 jaar ervaring. Ze heeft een voorliefde
voor schilderen op muren en op hout, maar ook op doek en andere materialen kan ze
makkelijk haar passie kwijt. Tijdens workshops in haar eigen atelier deelt ze deze liefde
graag met anderen.
Wilt u dit eens proberen?
Tijdens de cultuurnacht kunt u onder begeleiding van Amy uw eigen kunstwerk maken. Kijk
gerust eens op www.amyart.nl

www.amyart.nl
www.stichtingexcitingdreams
www.deroermondsebeleving

You Are Invited!

HAMSTRAAT 15

Royal

Theater

We heten u tijdens cultuurnacht van harte welkom voor te
komen genieten van live muziek. We zijn geopend van 20:00 uur
tot een uur of twaalf. Royal Theater, Hamstraat 7a.

www.royaltheater.nl

Oogwereld Leenarts
Hamstraat 9

Ook deze Cultuurnacht zal Oogwereld Leenarts een podium bieden
aan cultuur in het breedste zin van het woord.

Trees Simons
Beeldtaal in brons weerspiegelt mijn persoonlijkheid en emoties, gebaseerd op observaties, vormgegeven in
realistische eenvoud met een vleug abstractie. woonachtig in het Limburgse Reuver, volgde de opleiding
creatieve handvaardigheid en is afgestudeerd aan het Textiel Instituut Henri Story te Gent (B).
Via de textielkunst en het jarenlang werken met vele materialen en kleuren, specialiseerde Trees Simons
zich in het creëren van uniek vormgegeven bronzen beelden. Prachtige - eenmalige - kunstwerken, elegant
door eenvoud.
www.treessimons.com
Daisy van Montfort
Schilderen is mijn passie.
Ik schilder voornamelijk portretten met olieverf of maak tekeningen met potlood of pastel. Bij een
olieverfschilderij maak ik na de schets met verdunde acryl een onderschildering, waarna ik laag over laag tot
het eindresultaat kom. Naast het schilderen in opdracht geef ik ook cursussen aan volwassenen en jongeren
in mijn atelier aan huis (Atelier Daisy).
Bij een opdracht vind ik het hele proces boeiend. Niet alleen het schilderen zelf, maar ook het contact met
de opdrachtgever. Vaak krijg ik hele persoonlijke verhalen te horen. Ik kan iets voor iemand betekenen en
mensen raken met mijn werk.
www.daisyvanmontfort.nl

Dit is allemaal in een sfeervolle ambiance onder het genot van een hapje en drankje.

Adams & Dumee
Schrĳversduo

Begeleid door een akoustische jamsessie met diverse artiesten
Kloosterwandstraat

Ferry Adams en Claudia Dumee vormen
samen een schoonbroer - schoonzus
schrĳversduo met een enorme passie voor
meeslepende verhalen, voorzien van een
gezonde dosis spanning en humor, een grote
diversiteit aan interessante personages en
duistere dreigingen.
Dankzĳ het feit dat ze beiden een compleet
verschillend karakter hebben, evenals een
duidelĳke eigen mening, weten ze altĳd
feilloos het beste uit elkaars ideeën te halen.
De Doornenraad serie is het eerste resultaat
van hun samenwerking. Boek 1 en boek 2 zĳn
reeds beschikbaar en er wordt achter de
schermen hard gewerkt aan boek 3 en 4.
Beschrĳving van een overall samenvatting van
de Doornenraad
Er trekt een schaduw ongezien over het
Oostelĳke Rĳk. Pionnen worden in stelling
gebracht om de Keizerlĳke macht te breken en
het Rĳk in duisternis te storten. Te midden
van dit alles begint een jonge jongen aan een
reis die zĳn leven voorgoed zal veranderen...
Zal het tĳ gekeerd kunnen worden, of is het te
laat en zal het Oostelĳke Rĳk in de handen
vallen van hen die enkel uit zĳn op geld en
macht? Avontuur, angst, haat, liefde en
verraad volgen elkaar in hoog tempo op in de
Doornenraad serie.

FOTO'S VAN MARTIN DE BOCK

THEATERHOTEL

DE ORANJERIE

KLOOSTERWANDPLEIN
Vanaf 19:00 u bent u welkom om te kijken naar verschillende
dansoptredens van dansers van de ArtEZ vooropleiding dans,
ArtEZ dansopleiding en Cios MBO dans. Ook zullen er
zangoptredens plaatsvinden en latindans!

Camac- Machi
Camac-Machi, ambachtelijke pottenbakkerij, waar veel wordt gewerkt met en naar modellen uit de
middeleeuwen, ook tuinkeramiek enz.
Tijdens de Cultuurnacht wordt er uitleg gegeven over de werken en de technieken.
Erg mooi, bijzonder en heel natuurlijk zijn de creaties uit mijn Japanse/Koreaanse hout gestookte oven,
het is een oude techniek.
Alle kleuren en glazuren die daarop aanwezig zijn zijn door het vuur,en de assen daarvan, afkomstig.
Er is nog veel meer te bezichtigen, laat u verrassen.
Net als voorgaande jaren ook activiteit in de lesruimte.
Mijn leerlingen laten vol trots hun creaties zien en geven daar graag uitleg bij, enkele zijn ook die
avond aanwezig om hun kunsten te vertonen op de draaischijf.
Genoeg reden om deze avond bij Camac-Machi naar binnen te lopen.
Graag zien wij u in ons karakteristieke pand op de Schuitenberg.
Tot dan,
Maarten, François en leerlingen.

SCHUITENBERG 17

JULICHER DAMES MODE

JULIJA SPIJKERS
Geboren in Sarajevo, Bosnië en Hercegovina. Julija is afgestudeerd aan de kunstacademie in Maastricht, monumentale vormgeving en volgde masterclass beeldhouwen in Kroatië
Daarna heeft ze achttien jaar samengewerkt met beeldhouwer/schilder/keramist en graficus Piet Schoenmakers.
Ze is woonachtig in Roermond, werkt in Echt en Genhout. Haar schilderwerk is voornamelijk abstract, geïnspireerd door landschappen uit haar geboorteland.
Ook haar beeldhouwwerk is herkenbaar geabstraheerd, in vormen die afgeleid zijn van natuur en mens. strak uitgevoerd in natuursteen zoals Carrara, Arduin en in brons.

SINT CHRISTOFFELSTRAAT 18

J A C K B A A R SW W W . J U L I C H E R . N L

MIA VAN DE VENNE

SINT

SINT CHRISTOFFELSTRAAT 16

CHRISTOFFELSTRAAT

JACKBAARSNAAIMACHINES.NL

"Toeval Besteit Neet"
Wij zijn een veelzijdig muzikaal duo en brengen vele stijlen
muziek. Van sjiek tot volksmuziek, van feest tot
herdenkingsbijeenkomst. niets is te gek!!!

PETIT MERCI
Al 30 jaar als Petit Merci staan wij voor je babyshower, huwelijk, verjaardag, geboorte en communie klaar om bedankjes en versiering te leveren
Het is pas echt een feest als je bij Petit Merci bent geweest. Al sinds 30 jaar maak ik, Petra Zittersteijn, bedankjes geheel naar uw wens in ons eigen atelier .
Snoep, kaartje, kleur kan naar eigen smaak uit gezocht worden. Ook voor bedrijven maken wij attenties met zeer snelle levering.
Voor ballonstandaards en heliumballonnen kan je ook bij ons terecht. Mijn kleurrijke winkel is zeker een bezoekje waard en een adres om zeker te onthouden.

SINT CHRISTOFFELSTRAAT 14

PETITMERCI.NL

Mit priese van Rousseau chocola!

Loop langs de etalages van de Hamstraa
zoals afgebeeld, bij de foto's staan letter
mailtje naar info@kunsthandelneo.nl met
chocobon van €50

Met dank aan Carreno fotogr

De Hunj van Remunj puzzeltoch!

at en zoek de afbeeldingen van honden
rs vul deze in en vorm een zin, stuur een
t de juiste oplossing en maak kans op een
0,- 2x €25,- 5x€10,-

rafie en Rousseau chocolade

CANTINA PIEMONTE
Cantina Piemonte is Italiaans voor “Piemontese kelder”.
In dit geval een wijnkelder.
Cantina Piemonte importeert en verkoopt exclusieve kwaliteitswijnen uit Piemonte één
van de beste wijngebieden uit Italië.
Zoals de wijnen Barolo, Barbaresco, Barbera en Arneis die grote bekendheid hebben in
de wijnwereld.
Wij verkopen deze wijnen aan particulieren en geselecteerde wijnen aan de horeca.
Tijdens de cultuurnacht zal Daniel Heijnen, Grafisch kunstenaar, een deel van zijn
werken bij ons exposeren.
Natuurlijk kunt u op deze avond ook van de heerlijke wijnen uit Piemonte genieten.
Cantina Piemonte, Ron Groznik, Munsterplein 7a, links naast Regalino.

HORECAPLEIN
Iedereen is welkom!
Sint Cristoffelstraat 7

De naam Revisited duidt op een terugkeer naar de muzikale jaren 50, 60 en 70.
Sinds juni 2012 tracht de band Revisited middels covers, deze muzikale jaren onder de
aandacht te brengen.
Revisited wordt gevormd door ervaren en op elkaar ingespeelde bandleden uit
Maasbracht en Maaseik.
Dirk Smits (drums) en Thijs van der Goot (bas & zang) vormen een solide ritmesectie en
zorgen voor een stevige ondergrond waarop Jeremy Colson (gitaar) Tristan Frencken
(gitaar & zang) en Jack van Leeuwen (keys & zang) moeiteloos kunnen vertrouwen en
inspelen.
Kortom; Revisited staat garant voor een plezierige reis terug in de tijd waarbij afwisseling
tussen zang en instrumentele leadpartijen het optreden diepgang bieden.

REVISITED
WWW.REVISITEDMUSIC.NL

“De Boventoon” is een nieuwe, unieke dagbesteding voor volwassenen met
een licht tot matig verstandelijk beperking in de regio Roermond.
Een plek waar cliënten naar hartenlust op allerlei manieren en niveaus met
muziek bezig kunnen zijn. Kleinschalig, met alle aandacht voor elke
individuele cliënt.

WWW.DEBOVENTOONROERMOND.NL

Sint Christoffelstraat 7a - www.regalino.nl

SINT CHRISTOFFELSTRAAT 7

REGALINO
Regalino x ART-WORK.
Regalino slaat de handen ineen met Art-Work Collective uit Roermond.
Art-Work Collective is een collectief van makers uit Nederland met een passie voor kunst. Het doel van het collectief is om mensen te laten
genieten van unieke en betaalbare kunst.

Regalino, een design winkel die al 33 jaar een begrip is in Roermond, is t dens de cultuurnacht een winkel én expositie ruimte waar je kunst
van lokale kunstenaars kan bewonderen en kopen. Ook zullen er makers aanwezig z n om vragen te beantwoorden over de werken.
Op de avond zal een life-art-performance voor de winkel te zien z n waarb dansers van dansschool The Movement een stuk uitvoeren terw l
een kunstenaar van Art-Work Collective een art piece gaat creëren. Als kers op de taart kan je ondertussen genieten van een glas w n van
onze onderburen: Cantina Piemonte.

Tot 25 juni b Regalino op het Munsterplein!

DE NOTENWINKEL VAN ROERMOND VOOR VERSE EN LEKKERSTE NOTEN VAN ROERMOND EN OMGEVING.

DE NOTENWINKEL
van Roermond

www.denotenwinkelroermond.nl

ROOM
ART.

Paredisstraat 6
www.room-art.nl

In het schilderatelier ROOM ART. is een deel van het eigen
werk van Marlies Huijskens te zien maar wordt er ook in
opdracht gewerkt.

FOOD TUK TUK

Deze avond de mogelijkheid om kennis te maken met de
heerlijke gerechten vanuit de gezellige Food Tuk Tuk van
Theo van Loon die tegenover de winkel staat in de
Paredisstraat. Vers bereide Aziatische wokgerechten
tegen een zacht prijsje. Life cooking op locatie!
Ennnnn........ om het helemaal compleet te maken is er
ook nog live muziek van Jos van Rens, die al die heerlijke
geuren over laat vloeien in prachtige gitaarklanken met
zang en je een heerlijk relaxt gevoel geeft waarmee jij de
avond wel doorkomt.
Go with the flow en geniet van al het moois om je heen op
deze mooie Cultuurnacht op 25 juni in de Paredisstraat

www.food-tuktuk.nl

Avalon Roermond
www.avalonroermond.nl

Avalon Roermond is een spirituele giftshop, een winkel vol beleving. Een genot
voor uw zintuigen die volop geprikkeld worden en u in een heerlijk ontspannen
sfeertje meevoeren in de energiewereld van kristallen en edelstenen. Maar ook de
wereld waar Boeddha's en Engelen samenkomen. Een ontlaad en oplaadpunt in
hartje Roermond.
Met de Cultuurnacht is de winkel geopend van 19.00 tot 22.00 uur en ben je van
harte welkom!

www.josvanrens.com

Angel Failure

Jos van Rens Creatief
Muzikaal Verkeerskundig & Verkeerskundig Muzikaal . MUZIEK. Kijk op
www.pyure.me voor alle informatie,. muziek, foto's & video's . Muzikale
theaterprogramma's. Jos van Rens "Kietelsteen" " Mijn eerste liefde" "Pearls of
Popmusic Songbook"

Angel Failure!
Een Jonge band van 16 tm/25 jaar ze spelen diverse nummers met af en toe wat ruigere stukken (muse,
Queen) Deelname is nog niet zeker omdat ze de eerste keer "buiten spelen" ze repeteren hard om een
optimale balans te vinden met de apparatuur die nodig is voor een optreden outdoor

HEJ store and more
HEJ-STOREANDMORE.NL

HEJ store and more
Een winkel waar je je thuis voelt.
Zoek je een cadeau of inspiratie voor je interieur,
dan ben je bij HEJ op het juiste adres.
Tanja helpt je graag met het stylen van je huis,
maar ook voor Kunst of eens “iets anders” op de
muur kun je bij HEJ terecht.
Zo ontwierp HEJ in samenwerking met Storytiles
de stadstegel van Roermond
“Remunj, stedje van al mien druime…”
De tegel is met de hand gebakken en in twee maten
verkrijgbaar 10x10cm/13x13cm bij HEJ store
and more, op de Neerstraat 60 in Roermond.

Neerstraat 60

Wij hebben het genoegen dat Monique Humblet haar
kunstwerken komt exposeren. Gemengde technieken, Acryl
schilderijen, collages en zentangle. Zeker de moeite waard om dit
te bewonderen. Jullie zijn van harte welkom en kom genieten van
een drankje in de tuin!

SIR JAMES

Sir James is niet alleen een naam maar ook een
ervaring, van winkel tot drankje met hapje tot live
muziek!
Op deze bijzondere avond zijn jullie allemaal van
harte welkom om te komen en te ervaren waar Sir
James voor staat.
Wij worden deze avond muzikaal begeleid door
Dr. Spielgut, een muzikaal duo gitaar/zang en
drums met Elwin de Vries en Coen van Dam.
Verschillende stijlen covers gearrangeerd voor een
amazing sound met veel energie.
We're looking forward to seeing you.......

Neerstraat 66

www.sirjames.nu

Annata seconda Vita

wij hebben een vintage /Brocante
meubel winkel en woon decoratie
restauratie en schilderen van de meubels
gebeurd op ambachtelijke wijze
We geven tijdens de cultuur nacht
workshops aan iedereen die het leuk vind

Neerstraat 67

www.annata-seconda-vita.nl

Neerstraat 78 - www.kaatfabrics.nl
KAAT fabrics geeft kleding en accessoires een 2e leven door ze te verkopen. Ben je fan van second hand dameskleding, dan kun je bij
KAAT fabrics je hart ophalen. Tijdens de cultuurnacht is Roderik uitgenodigd.
Tarot Tattoo (Roderik ten Hoopen) neemt je mee in de wereld van de holistisch tattoo.
Hierbij krijgt niet alleen het uiterlijk, maar ook het innerlijk van de mens aandacht.
Hij bundelt zijn traditionele tattoo scholing met kennis over esoterica en het energetische aspect van het lichaam.
Naast tatoeëren houdt hij zich bezig met spirituele wetenschappen, yoga, filosofie en psychologie. In zijn praktijk aan de Kapellerlaan ben
je naast het zetten van een tattoo ook welkom voor een tarot legging, reiki behandeling, meditatie, of, dit alles gecombineerd.
Tijdens de Cultuurnacht opent KAAT haar deuren voor Tarot Tattoo en ontdek je zelf de wereld van tarot of kun je ter plekke een
sterrenbeeld laten tatoeëren. Wees welkom!

Ritmische, meeslepende wereldmuziek
In een bijzondere dynamiek
Blijf even staan en laat u betoveren
Laat een stukje van uw hart veroveren
En ontvang hiermee weer nieuwe kracht
Tijdens deze magische cultuursnacht

♡
In dankbaarheid
Jenny en Malu

MEZZOFUNK

Heilige Geeststraat

The band MeZZoFunk was founded in 2019. The
repertoire is a mix of instrumental and vocal songs in
styles such as Jazz, Funk, Pop and Rock. The band
plays a mix of covers from e.g. Mezzoforte, David
Sandborn, Spyro Gyra, Stievie Wonder, Marvin Gaye
and more. The band can give great performances
and can play more then two sets of each one hour.
The band can provide the PA music equipment as
well as atmosphere lighting. The music is well
suitable for all kind of music events.

&
Cadeaux

M�n����r�e��r�����
De Minderbroederskerk is een voormalige kloosterkerk van de Orde der
Minderbroeders. De kerk is tegenwoordig in gebruik als protestantse kerk.
Het imposante monument is in de loop der tijden voor vele doeleinden gebruikt en een bezoek loont zeer de moeite voor een nadere kennismaking.
De kerk is iedere zondagmorgen open voor
een viering, de aanvang is 10 uur.
Wekelijks is er Open Kerk op de dinsdagmiddag (14-17 uur) voor een praatje, koffie of
thee en maandelijks is er in het ernaast gelegen Ontmoetingscentrum een Meet&Eat voor
iedereen.
In de loop van dit jaar gaat het Ontmoetingscentrum meerdere dagen per week open, in
samenwerking met het Leger des Heils, voor
een kop koffie of thee, een gesprek en andere
activiteiten.
De Stichting Vrienden van de Minderbroederskerk is in 2001 opgericht met het doel
om deze prachtige monumentale kerk open

www.pg-roermond.nl
www.pg-roermond.nl/stichting_vmk

te stellen voor het publiek en om fondsen te
verwerven ter instandhouding van het monument. De Stichting organiseert tal van activiteiten, zoals exposities in de zomermaanden,
concerten, rondleidingen e.d.
In de maanden juli t/m het Monumentenweekend in september is de kerk iedere zaterdag en zondag geopend van 14-17 uur en op
de Monumentendag in september van 10-17
uur. Bijna alle weekenden is er een expositie.
De toegang gratis.
Samen met de kerkenraad organiseert de
Stichting de jaarlijkse boekenmarkt, die
plaatsvindt in de kerk tijdens de Sjommelmert
op de laatste woensdag en donderdag van
juli.

Minderbroedersingel 15F, Roermond

www.marleenhansen.nl

Atelier.Galerie TriVidha
Expo "Bevlogen Beelden"
Minderbroederskerk Roermond
Marleen Hansen exposeert samen met Peter
Hermans
in
de
Minderbroederskerk
tijdens
cultuurnacht. Samen delen zij een vergelijkbare
passie voor Beeldende Kunst. Ze geven ieder op hun
eigen, bevlogen wijze hun invulling hieraan. Hierbij
ontstaan kleurrijke schilderijen waarin de mens vaak
centraal staat in al zijn facetten. Hun intentie is niet
alleen een mooi beeld te creëren maar meer nog een
krachtig, sprekend schilderij te laten ontstaan.

Mia van Meensel
Minderbroederskerk
Ik zal tijdens de cultuurnacht in de minderbroederskerk wat klanken
maken met onder andere deze fluit, klankschalen en een aantal
etnische instrumenten.
Ik schilder zelf ook , ben imker en maak mijn bijenkasten ook mooi,
moestuinier, run samen met mijn dochter een opvangcentrum voor
paarden op een paardvriendelijke manier en kan dit allemaal doen
omdat ik sinds een aantal jaren gepensioneerd ben. Regelmatig
geef ik klank-lig-concerten.

animuluce.be
Hands & Hooves staat helemaal in teken van het in balans
brengen van paard & mens. Er worden groepslessen,
Individuele lessen, Paardenkampen en vele andere
activiteiten georganiseerd waarbij steeds respect voor de
natuur en omgaan met paarden centraal staat.

De Koninklijke Roermondse Zang- en Muziekvereniging, roepnaam “Zang en Muziek”, is een
enthousiast gemengd koor, waarin de sfeer ontspannen is en waarin het een heerlijk gevoel is om
samen te zingen.
De directie is in handen van Dion Ritten. Vaste pianist/organist is Véron Jongstra.
Het repertoire is zeer afwisselend: klassiek, modern, opera, musical. Dus heel “allround” en dan ook
nog in diverse talen.
In 2023 bestaat “Zang en Muziek” 150 jaar. Dit wordt feestelijk en met zeer bijzondere concerten
gevierd.
Repetitie: donderdagavond 20.00 uur - 22.15 uur, Café-Zaal De Ster, Raadhuisstraat 13, Maasniel.
Heb je interesse om bij dit koor te gaan zingen, raadpleeg dan onze website: www.krzm.nl of neem
een kijkje op facebook: @zangenmuziekroermond.
Je bent natuurlijk ook van harte welkom om op donderdag vrijblijvend te komen luisteren of
meezingen. We begroeten je graag!
Telefonisch kan informatie worden ingewonnen via het secretariaat: tel. 06 83443406.

koor Thorensis
Thorensis is een koor dat bestaat uit 12 vrouwen van uiteenlopende leeftijden en een passie voor
het maken van koormuziek. Het koor is oorspronkelijk opgericht door vrouwen uit Thorn, maar
inmiddels hebben we leden uit heel Midden- en Zuid-Limburg en zelfs van buiten Limburg. Onder
leiding van onze professionele en prijswinnende dirigente Esther Zaad zingen we a capella of onder
pianobegeleiding minimaal driestemmig en vaak vierstemmig of meer. Ons repertoire bestaat vooral
uit licht klassieke muziek, aangevuld met meer bekende klassieke stukken en meerstemmige
volksmuziek uit verschillende landen.

Speeltijd KRZM
19.00 – 19.20: optreden
19.20 – 19.40: rondleiding
19.40 – 20.00: optreden
20.00 – 20.20: rondleiding
20.20 – 20.40: optreden
Speeltijd Thorensis 21.00-21.40

Minderbroederskerk

Jelliesart
Gekke vrolijke vogels van keramiek, sieraden
en nog veel meer.

www.jelliesart.nl

Minderbroedersstraat 13

Judithglaskunst
In de achterom ingang van de eeuwenoude Kapel van het

Beggarden Klooster zal Sandra Litjens haar schilderijen exposeren.
Sandra Litjens – abstracte landschappen

De schilderijen van Sandra Litjens kenmerken zich door kleur en
expressiviteit. “Als ik mij kan uiten in kleur en beeld, kan ik me

volledig los maken van de wereld om mij heen”. Haar schilderstijl is

duidelijk herkenbaar door haar penseelvoering en kleurgebruik. Met
dit kleurgebruik weet zij de kijker te raken. In de afgelopen periode

heeft Sandra zich meer verdiept in het schilderen van
landschappen op een eigen abstracte manier.

Haar inspiratie hiervoor haalt zij uit de natuur en fotografie. De ene
keer vertaalt zij dit in een abstract beeld, de andere keer in een
impressie
.

Sandra Litjens - Melick

www.facebook.com/sandralitjensschilderkunst

06-54307260, sandralitjens@hotmail.com

Zwartbroekstraat 1C
judithglaskunst.nl

CCC design
Interieurontwerp en uitvoering
Zwartbroekstraat 12

Muziek; Jazzclub 14
Glaskunst; Sannie Jansen
(Nieuwe ramen voor de oude
Sjtasie te Swalmen)

Info@cccdesign.nl

Info@jazzclub14.nl glasatelier.san@gmail.com

Toiletwagen

Parkeerplaats Hoek
Bakkerstraat/Zwartbroekstraat

Dampwinkel Roermond

(Vape&More)

Dampwinkel Roermond alles voor E-sigaretten of ook wel
Vape & More, de more staat voor de leukste cadeau en
decor artikelen, om kado te doen of lekker voor jezelf!
Medewerker van de maand Kim Schlicksupp,
21 jaar oud, studeert aan de kunstacademie in Maastricht
om docent kunst te worden. Over de jaren vele
verschillende skills geleerd en probeert, maar natuurlijk
nog vele jaren voor zich!
Een groot aantal zal voor u te zien zijn vanavond :)
Groetjes Melanie en Kim

dampwinkel-roermond.nl

Bakkerstraat 3

Bowki Kappers
Te zien bij Bowki Kappers op de Bakkerstraat
zijn gevarieerde authentieke schilderijen.
De grote en kleine kleurrijke abstracte werken
zijn gemaakt met verschillende materialen
zoals acryl, inkt, houtskool en oliepastel op
verschillende ondergronden.

Angeline Arendsen
BAKKERSTRAAT 6

www.evike.nl

Evike

EVIKE IS DE NAAM VAN DE NIEUWE STARTENDE WINKEL OP DE BAKKERSTRAAT 7. BETEKENIS
VAN EVIKE IS ; “ADEM VAN LEVEN”. DE NAAM IS ONTSTAAN DOOR DE EERSTE 2 LETTERS VAN
ONZE TWEE ZONEN SAMEN TE VOEGEN EN DAAR DE LETTER E VOOR TE PLAATSEN. “SUPER
BLIJ DAT MIJN DROOM NU WAARHEID WORD, MIJN EIGEN WINKELTJE �.”
TEKST WAT BOVEN DE WINKEL KOMT; EVIKE – ADEM VAN LEVEN
EDELSTENEN & MINERALEN, CONSULTEN & CURSUSSEN
IN DE WINKEL EEN VARIATIE AAN ARTIKELEN O.A. OOK BEELDEN, TAROTKAARTEN, WIEROOK,
SIERADEN, MAGAZINES, ALLES WAT INTERESSANT IS VOOR DE KLANT DIE ZICH BEZIG HOUD
MET SPIRITUALITEIT, ONTWIKKELING VAN SPIRITUALITEIT, OF OP ZOEK IS NAAR
ANTWOORDEN. WAARBIJ OOK SAMENWERKING MET ANDERE PARAGNOSTEN EN PRAKTIJKEN
CENTRAAL STAAT, VOOR HET GEVEN VAN CURSUSSEN & WORKSHOPS.
INFORMATIE, ZIE WWW.EVIKE.NL
MIJN NAAM IS YVONNE KOK DRIESSEN, GEBOREN OP 05-07-1972 TE ROERMOND,
UITEINDELIJK IN WEERT GESETTELD, 20 JAAR GETROUWD EN 2 FANTASTISCHE ZONEN.

BAKKERSTRAAT 7
EDELSTENEN & MINERALEN, CONSULTEN & CURSUSSEN

BAKKERSTRAAT 7A
NATUURLIJK BENT U BIJ ONS BINNEN WELKOM. DAAR KUNT U ONDER GENOT VAN EEN
DRANKJE GENIETEN VAN DEZE DRIE KUNSTENAARS VAN NIVEAU!

OCTAVIE WOLTERS - VEERLE VAN ESSER - KRISTINE TUMENYAN
OCTAVIE WOLTERS (1977) WERKT ALS SCHRIJVER EN BEELDEND KUNSTENAAR. HAAR MEEST RECENTE BOEK HET LIED VAN
DE SPREEUW IS EEN KUNSTZINNIG PRENTENBOEK VOL LINOSNEDEN VOOR VOLWASSENEN EN KINDEREN. HET KREEG
LOVENDE RECENSIES EN KOMT UIT IN MEERDERE TALEN. ZE EXPOSEERDE EERDER IN GALERIES IN ZWOLLE EN ROTTERDAM,
IN ROERMOND MAAKTE ZE DE LEVENSGROTE MUURSCHILDERING VAN DE LEZERES BIJ BOEKHUIS DE KLEINE TOVENAAR.
VEERLE VAN ESSER (1996) STUDEERDE TWEE JAAR GELEDEN AF AAN DE KUNSTACADEMIE IN MAASTRICHT. SINDSDIEN IS ZE
BEZIG MET HET OPBOUWEN VAN HAAR KUNSTENAARSPRAKTIJK. ZE SPECIALISEERT ZICH IN HET MAKEN VAN BEELDEND
KERAMISCH WERK EN FOTOGRAFIE. VEERLE LAAT ZICH BEWEGEN DOOR HAAR INNERLIJKE BELEVINGSWERELD, DE
WERKEN DIE ZE MAAKT ZIJN EEN VERLENGSTUK VAN DE EMOTIES DIE ZE ERVOER.
KRISTINE TUMANYAN IS EEN KUNSTENARES EN VORMGEEFSTER VAN ARMEENSE AFKOMST. DAGELIJKS IS ZIJ BEZIG MET
‘MEDITATIVE LINE FLOW’-TEKENINGEN. EEN RITUEEL WAARBIJ ZE MET INKT EN EEN KROONTJESPEN HAAR EMOTIES EN
GEDACHTES VERBEELD OP PAPIER. HIERBIJ IS HET INTUÏTIEVE PROCES VAN CREËREN NET ZO BELANGRIJK ALS HET
EINDRESULTAAT.
DIT EINDRESULTAAT IS ALTIJD ANDERS. ELKE ABSTRACTE TEKENING IS UNIEK EN NIET VAN TE VOREN BEDACHT. DE
SYNERGIE TUSSEN LIJNEN HEEFT ZIJN EIGEN KARAKTER EN EMOTIE, OPEN VOOR INTERPRETATIE DOOR DE
TOESCHOUWER.
“HET BEGINT MET EEN EERSTE LIJN. EEN PURE, EERLIJKE LIJN DIE NERGENS DOOR BEÏNVLOED IS BEHALVE JE EIGEN
GEVOEL. DAT IS DE BASIS VAN IEDERE TEKENING VAN MIJ.
JE INTUÏTIE VOLGEN, NIET BANG ZIJN OM KEUZES TE MAKEN, EMOTIES TE VERBEELDEN OP HET PAPIER, EN DE VRIJHEID TE
VOELEN, MAAKT HET TEKENPROCES MEDITATIEF EN HET EINDRESULTAAT VERRASSEND”
MEER INFORMATIE EN TEKENINGEN:
BEZOEK HAAR INSTAGRAM @KRISTINE_TUMANYAN_KT
OF STUUR EEN MAIL NAAR: KRISTINETUMANYAN.KT@GMAIL.COM

KUNSTHANDELNEO.NL

Bakkerstraat

Sjoerpapier
Bijna tweeënhalf jaar na het laatste optreden staat
Sjoerpapier weer op de planken, of, in dit geval, op
straat. Ook tijdens de coronaperiode is de band, voor
zover toegestaan, blijven oefenen en heeft weer een
aantal nieuwe nummers gemaakt, natuurlijk geïnspireerd
door de bijzondere wereld om ons heen. Liefde voor
muziek en voor het Roermondse dialect zijn nog steeds
de basiselementen van Sjoerpapier. Onvervalste
popmuziek, gedeeltelijk met eigen muziek en ook met
nummers van anderen, zoals John Hiatt, Boz Scagss, Paul
Carrack en zelfs De Dijk – natuurlijk wel met eigen
teksten ’in het plat’. Sjoerpapier staat garant voor
prachtige muzikale verhalen waarin iedereen zichzelf
herkent. De bezetting van Sjoerpapier: Ton Blommers leadgitaar en zang, Rob Meijers - piano, keyboards en
zang, Huub van Melick - basgitaar, Gil Kamphuis - drums
en Chris Ketelaars - zang, slaggitaar en bluesharps. Kom
luisteren naar misschien wel Limburgs beste dialectgroep
in de Bakkerstraat.

IN
HORECAPLE AT
A
BAKKERSTR

IEDEREEN IS WELKOM!

vintage edition

70's &
& 80's
80's Style
Style
70's
EJAudioverhuur doet dit jaar voor de tweede keer
mee aan de cultuurnacht. De oprichter, Erik
Janssens, is geboren en getogen in Roermondse
binnenstad. In het verleden heeft hij op
verschillende plaatsen in de “sjtad” zijn platen
gedraaid. Af en toe wil hij nog wel eens achter de
draaitafel kruipen en de plaatjes van toen laten
klinken. Nu is zijn bedrijf voornamelijk gericht op
het verhuren van geluid- en lichtinstallaties voor
kleine en grote feesten. Of het nu gaat om een
geluid- of lichtinstallatie voor een evenement,
muziekband of het versterken van artiesten, het is
allemaal mogelijk. Bij EJAudioverhuur zijn altijd
oplossingen mogelijk om uw feest mooi en goed te
laten verlopen zonder dat u daar omkijken naar
heeft.
Deze cultuurnacht zal EJAudioverhuur present zijn
op de Bakkerstraat waar u onder het genot van
een drankje nog eens kunt genieten en misschien
welk kunt dansen op de muziek van de jaren 70 en
80.

KUNTA INC.

BAKKERSTRAAT 14
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“Fuck

them, d
o you”.

‘RoermKunta
ond’s

finest’

TON NIZET
BODYPAINT

FRITURE 'T GOUDEN HAANTJE

BAKKERSTRAAT 13

WOORDEN ZIJN OVERBODIG BIJ EUROPEES BODYPAINT
KAMPIOEN TON NIZET!!

EASTAFRICAN

SHOP

Eastafrican shop zal op de cultuurnacht de muziek laten klinken
van typische instrumenten uit Eritrea , maar ook de traditionele
manier van ethiopische koffie maken wordt gedemonstreerd, een
belangrijk ritueel in de cultuur!

0

Bakkerstraat 2

BenjaminBaryshev
Terwijl hij zijn eerste jaar studerend
aan de Academie voor Circus en
Performance Art te Tilburg afrond
presenteert Benjamin zijn Diabolo-act
waarin hij de vaardigheden laat zien
die hij als diabolo-speler onder de
knie heeft, daarbij keert hij ook terug
naar zijn jeugd passie, Spelen met
vuur!

BAKKERSTRAAT 11

Einstein
mode

Bij Einstein mode op de Bakkerstraat vind een expositie plaats van Tom Geraedts, vergezeld van een
wijn proeverij verzorgd door Piet Jereskes van ‘Wien en Wein’.
Tom Geraedts is 75 jaar en woonachtig in Swalmen. Vooral in vroegere jaren was aktieve sport zijn
passie. Toen dit door fysieke ongemakken grotendeels wegviel, ontdekte hij een andere bezigheid
namelijk beeldhouwen. Hij is autodidact, lessen heeft hij nooit gevolgd. Mede gestimuleerd door zijn
vrouw, die al vele jaren in klei boetseert, werd het beeldhouwen zijn belangrijkste hobby en tijdverdrijf.
En dat is het ruim 20 jaar later nog steeds. Zag hij in zijn jeugdjaren in de sport een uitdaging om er
zo veel mogelijk uit te halen en de grenzen van presteren op te zoeken, thans vindt hij zijn uitdaging
vooral in de harde steensoorten zoals arduin en springstone. Vooral de figuratieve vormen in het
kunstwerk heeft zijn voorkeur. Het eindproduct moet herkenbaar zijn, ook voor anderen.
Exposities/kunstmarkten: 2010 Swalmen uit de Kunst 2013 Kunstmarkt Leeuwen
2015 Kunstmarkt Beesel
2016 Expositie PALO Design
2017 Kunstmarkt Kessel

Bakkerstraat 9 - www.einstein-mode.nl

Cuypershuis
Tentoonstelling De Golvende Lijn
Christie van der Haak en architect Pierre Cuypers delen
de passie voor het toepassen van decoratieve patronen
in het interieur. In hun ontwerpen combineren ze
steevast vormen en kleuren, patronen en ornamenten
om betekenis en verrijking te geven. Dit maakt deze
interieurs tot tijdloze, indrukwekkende en herkenbare
totaalkunstwerken.
Voor de tentoonstelling in het Cuypershuis vond Christie
van der Haak inspiratie in de versierende ontwerpstijl en
vloeiende handtekeningen van Cuypers. Ze laat
toeschouwers van haar werk ervaren wat motieven,
kleuren en lijnen doen met een ruimte. Haar intuïtief
ontworpen caleidoscopische dessins vullen de gehele
ruimte, van vloer tot plafond, inclusief interieurobjecten
en kunstvoorwerpen.
Het Cuypershuis is geopend van dinsdag t/m zondag
tussen 11 en 17 uur.

Bakkerstraat
www.cuypershuisroermond.nl
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Stijl Haarkreatie

Maak kennis met jong talent Kiki Moors digitaal beeldontwerpen / fotografie studeert aan Sint Lukas in Brussel,
fotografie is haar middel om dingen te begrijpen, tot de ziel van een plek te geraken, zich ergens thuis te voelen. Het is
haar tweede huid, onlosmakelijk met haar verbonden.
Sieraad, product vormgeving Loet Gescher Maastricht, doet voor haar sieraden een uitvoerige studie naar plastic ,
werkt het liefst met materiaal dat overblijft, zoals flessen tubes doppen, stiften........... Haar werk is verrassend, grappig,
kleurrijk en eigenwijs.
Voor beeldend kunstenaar Pi Backus Roermond, zijn " tijd en ruis" een belangrijk thema in zijn werk, tijd kun je niet
overdoen wanneer je 1,2,3,zegt is dit een tijdsbestek wat voorbij is. De snelheid waarin wij leven, ook een tijdsbesef drukt
hij uit met ruis, gesmeerde strepen, duidt op een filmrol die je snel uittrekt.

www.stijlhaarkreatie.nl

Wij zijn een speciaal zaak op het gebied van glas
in lood en Tiffany
In ons atelier/winkel vervaardigen wij:
Al uw glas in lood ramen of tiffany ontwerpen.
Zelf gebouwde glas in lood ramen bouwen wij
graag voor u in isolatie glas!
Ook voor uw materialen kunt u bij ons terecht in
de hobby shop.
Laden en lossen voor de deur is toegestaan van
10:00 tot 12:00
Parkeren: wij zetten graag gratis voor u de
meter aan geef het kenteken van u auto door in
de winkel.
openingstijden:
maandag van 13:00 tot 18:00
dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 18:00
zaterdag van 10:00 tot 17:00

www.tiffanyshopwim.nl

www.johnnvandĳk.nl

Heilige Geeststraat 5

BASTIAAN REĲNEN
Mijn naam is Bastiaan Reijnen, ik ben 22 jaar oud. Ik studeer aan de kunstaccademie in Arnhem en gebruik
voornamelijk textiel als mijn medium. Ik houd ervan om met restmaterialen en ongebruikelijke texturen te
werken. Mijn werk ontstaat vanuit het gevoel dat deze objecten en materialen bij mij oproepen. Ik geef een
nieuwe identiteit aan mijn materialen door middel van handmatige bewerking en accentueer het karakter
van de kledingstukken/materialen door ze bijv. te repareren op onconventionele manieren, om deze zo een
eigen identiteit te geven. Soms werk ik met een voorbepaald design op papier maar over het algemeen
volg ik de natuurlijke compositie/het verhaal van het kledingstuk. Hierbij gebruik ik over het algemeen
kleurrijke combinaties om zo de aandacht te trekken naar elementen die normaliter verborgen zouden
worden.
Ik hoop dat ik u tijdens de cultuurnacht te zien krijg en hier mijn verhaal en visie duidelijk te maken.
Ik ben te vinden bij de couturier in Roermond, John Van Dijk.
Bij interesse kunt u mij vinden op Instagram : @A_ParelvanhetZuiden en @eisbeerdrie

Couturier JOHNNVANDIJK, heeft al ruim 27 jaar
zijn atelier/salon in Roermond gevestigd. De
kunst van het leven te genieten. Mijn creaties
dienen ertoe om mensen hun schoonheid naar
boven te halen. Mensen te laten stralen. Niet om
je verheven te voelen, maar juist om je eigen
waarde naar boven te halen. Hopelijk geven mijn
creaties de drager de kracht om ook andere
mensen gelukkig te maken. Zo probeer ik met u
als uitgangspunt, en een mix van beeldige
stoffen en vormen, een liefdevolle creatie te
maken
"een ervaring die u nooit meer los laat"

DANDÉ.
Wĳ zĳn Martin en Natascha Sastra.

Terwĳl Martin gespecialiseerd is in het ontwerpen van verpakkingen, maakt Natascha
schilderĳen. De wisselwerking tussen onze achtergronden, maakt het resultaat uniek. We
combineren onze individuele perspectieven, onze passie voor beelden. We geven en zoeken
voortdurend inspiratie, kritiek en optimalisatie. Dit doen we om de beste kunst te maken, met als
resultaat de creatie van beelden.
Het artistiek doel
Natascha Sastra heeft zich gespecialiseerd in het schilderen van portretten. Het doel van een
portret is vaak om het monumentaal neer te zetten, niet alleen door het formaat, maar door het
model monumentaal neer te zetten. Als een tĳdloze bevroren seconde.
In ieder afzonderlĳk portret, zoek ik naar de persoonlĳke integriteit, de eigenheid. Niet naar het
meest voor de hand liggende beeld. Ik hou van de imperfectie in gezichten, dit fascineert mĳ het
meest, hiermee experimenteer ik graag. Daarnaast heeft elk individueel portret zĳn eigen
artistieke doel.
www.nataschasastra.nl
www.martinsastra.nl
www.noventity.com

www.dande.nu - Heilige Geeststraat 2
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BAL CONCERTEN
BINNENSTAD ROERMOND

Dit jaar is voor het eerst dat de Roermondse Balkonconcerten in hetzelfde weekend plaatsvinden als de
Roermondse Cultuurnacht. We hopen hiermee een nog groter publiek dan afgelopen jaren te kunnen bereiken.
De Balkonconcerten zijn een muzikale stadswandeling, met optredens van solisten en ensembles uit Roermond en
omgeving. De muzikanten verzorgen deze optredens vanaf prachtig versierde balkons in de binnenstad van
Roermond. Deelnemers komen daarbij onder begeleiding van de VVV-stadsgidsen op een aantal verrassende
plekken in het stadscentrum.
Tevens wordt het 10 jarig lustrum van de Balkonconcerten gevierd door de dit jaar 40 jaar bestaande Roermondse
VVV-stadsgidsen. Het Balkon Concert thema voor dit jaar is dan ook “40 jaor de leefde veur de sjtad”
Doel van dit evenement is het op een originele manier, extra promoten van de cultuur en historie
van de stad voor eigen inwoners en bezoekers van de gemeente Roermond en de regio.
De Balkonconcerten vinden dit jaar plaats op zondag 26 juni 2022, aanvang om 13.55 op het bordes van het
stadhuis aan de Markt. Vanaf 13:00 zal er muziek ten gehore worden gebracht door het ensemble QUINT 22.

**ZONDAG 26 JUNI**

Programma & Tijdschema
Balkon / bordes stadhuis. Markt 31
Voorprogramma en opening.
13.00 uur Qwintet 22
13.55 uur Opening door lid stadsbestuur en jeugd- cultuur burgemeester
14.10 uur Nina Bongers
Balkon Geeststraat 5.
±14.30 uur Op Good Gelók
±14.45 uur
Balkon Pollartstraat 7
±14.55 uur Van Zelf ( Ruud Versteden)
±15.10
Balkon Pollartstraat 8
±15.20 uur Briskly.
±15.35
Abdijhof
±15.40 uur Abdij hof Munsterkerk
Nina Bongers met Gitaar begeleiding
±15.55 uur Munsterboog (doorgang naar Munsterplein)
±16:10 uur Uitvoering ballet door leerlingen balletschool Petra Stals
Balkon Hamstraat 26b
±16.15 uur Déjá Desi Simons zang, gitaar en Cajon
±16.30 uur
Balkon Hamstraat 20b
±16.35 uur Ward Vissenberg, klarinettist solo
±16.45 uur
Balkon Hoek Hamstraat – Kloosterwandstraat 325
±16.45 uur Loose
±17.00 uur
Kloosterwandplein 11
±17.10 uur Grande Finale Big Band Boesten
±18.10 uur Afsluiting

**ZONDAG 26 JUNI**
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Cultuurnacht

Maas

horecapleinen

Plattegrond Kunstwerk

Bakkerstraat, Hamstraat, Neerstraat (bij
sirjames) Heiligegeesststraat

door Benjamin

hotspots

Prinsenhof, Munsterkerk,
Synagoge,
Kloosterwandplein,
Minderbroederskerk

Route;

hoek Bakkerstraat, Zwartbroekstraat, Minderbroedersstraat, Neerstraat tot aan
Paredisstraat , hele Christoffelstraat, Munsterplein voorbij Prinsenhof naar de
Hamstraat, Hamstraat tot aan Royal, Kloosterwandstraat, Kloosterwandplein,
begin Schuitenberg(CamacMachi) en niet vergeten de Heiligegeeststraat

Roermond

