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Poster design: Rick Slotboom Logo design: Janine Peeters Mediavormgeving Roermond
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Route Cultuurnacht 2018

Welkom bij de cultuurnacht Roermond 2018!!
Een avond waar meer dan 50 winkels geopend zijn om u kunst, muziek en
cultuur te laten zien. Een initiatief dat georganiseerd wordt door de
ondernemersverenigingen van de deelnemende straten.

n

lei

p
ter

s

of

ijh

d
Ab

at

tra

ms

Ha

n
Mu

Om 18.30 vindt de opening plaats in het Prinsenhof (hoek munsterstraat /
pollartstraat) een unieke kans om het schilderij “Sonata” in leven mee te
maken uitgevoerd door het Roermonds theaterkoor in kostuums uit de tijd

hrist
a
lstra

offe
t

Volg de sterren op de grond en laat u leiden naar een verrassende avond
waarbij iedere winkel een eigen programma heeft samengesteld!
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Op de site www.cultuurnachtroermond.com en
facebook(cultuurnachtroermond) vindt u meer informatie.
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Daarna kunt u de Synagoge bezichtigen rondgeleid door de gidsen van
“Rondje Roermond” of deelnemen aan een unieke rondleiding door de
munsterkerk o.l.v. Rob Merx.

tbr

r
Zwa
at

stra

oek

Veel Plezier!
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OPENING 18.30 PRINSENHOF

SONATA VAN LUYTEN
Hoor het ruisen
van de rokken
't zijn waarachtig
grote klokken
van zijde lagen
Kunstig aan elkaar
genaaid
Op een zomeravond
uitgewaaid.. Op de......
SONATA van Luyten
is het mooi zijn
als muziek
Sonata van Luyten
je bent uniek

Tentoonstelling van
(" La Reine de Fleures")
De bloemen koningin zoals
Hervry Luyten zijn vrouw noemde.
Hedwig Luyten Bannisch (1813-1963)
verbleef tot 1963 in 't godshuis.
Van de 80 voornamelijk bloemen schilderijen
die mevr. Luyten-Bannisch bij 't einde van
haar leven aan Gemeente Roermond schonk,
worden een klein deel gedeelte tijdens de
cultuurnacht in de regentenkamer van het
Godshuis tentoongesteld.

SONATA
Als een homage aan dit beroemde echtpaar
vind in deze prachtige locatie een "uitvoering
/ Tableaux Vivant" plaats van het
theaterkoor o.l.v. Max Smeets

De hele avond doorlopend uitleg door stadsgids Frans Jansen

Duik tijdens de cultuurnacht dieper in de geschiedenis van dit monumentale
gebouw en ga mee op een rondleiding onder leiding van Rob Mercx.
Hij weet als geen ander de geschiedenis tot leven te brengen en de
eeuwenoude geheimen aan deze kerk te ontfutselen…
De rondleidingen starten om 19.30, 20.30 uur 21.30. Verzamelen bij entree
munsterkerk. Maximaal 15 personen per groep.
De kerk werd gebouwd als
onderdeel van een cisterciënzer vrouwenabdij, de
Munsterabdij, gesticht rond
1218 door graaf Gerard III
van Gelre.
Met de bouw moet echter
enkele jaren daarvoor zijn
begonnen. Omdat de kerk
tevens werd bestemd als
grafkerk voor de graaf en
zijn familie diende het
gebouw meer macht uit te
stralen dan voor een
cisterciënzerkerk
gebruikelijk was.
Uiteindelijk werden alleen
Gerard III zelf en zijn vrouw
Margaretha van Brabant
in de kerk begraven; hun
praalgraf bevindt zich
onder de koepel.

ECI cultuurfabriek laat je dansen en genieten
van muziek tijdens de Cultuurnacht!
Jonge dj’s en elektronische muziekproducenten die een
cursus DJ & Producing bij ECI cultuurfabriek volgen,
brengen hun muziek tot leven tijdens de cultuurnacht.
Deze jonge talenten zijn helemaal thuis in EDM en
housemuziek en dat laten ze graag op een
echt podium voor publiek horen.
Tijdens de cursus bij ECI cultuurfabriek hebben zij afgelopen jaar
onder leiding van Imad Ahammar gewerkt aan hun dj-skills,
het produceren van eigen muziek en aan hun podiumact.
Kom luisteren, dansen en #maakhetmee!
Bij ECI krijgt creativiteit de ruimte.
Creëer. Maak iets moois.
Met je handen, je lijf of in je hoofd.
Met Film, Muziek, Dans, Theater, Beeldende kunst en
Educatie op een waanzinnig mooie plek.
#maakhetmee
www.ecicultuurfabriek.nl

www.elswonderewereld.nl

Rulkens Schoenen

Salons de Bock
Hamstraat 33

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 Europa’s
grootste gitaar-ensemble de ‘’Schwalmtaler
zupfer’’ met 500 muzikanten in de leeftijd 8 tot
70 jaar....

In zijn salon staat altijd z’n zanginstallatie op
‘’standby’’ om ieder moment iets te kunnen
nkofTreasure.com zingen of voor te dragen naar zijn klanten en
\ maakt hem bekend als de zingende figaro met
Italiaanse roots.

Buiten zullen zich via

Oldtimer en Classic
Car Club Heel

een aantal Veterancars van
voor 1950 presenteren,
beauty’s uit vervlogen
tijden en ware
kunstobjecten.
De club herbergt ook de
bekende classic cars van
40 jaar en ouder en sinds
kort ook de afdeling
Youngtimers in de leeftijd 25/tot 40 jaar oud, de klassieker van de nabije toekomst.
Ook hier zullen er een paar van aanwezig zijn vanuit een zeer aktieve club met
meer dan 300 enthousiaste leden.

Hamstraat 44

Vanavond presenteert Rulkens Schoenen het werk van
keramiste Mien Vermeulen.
Evenals de collectie dames– en herenschoenen is het werk
van deze keramiste steeds verrassend en van hoog niveau.
Mien Vermeulen is al vanaf 1980 intensief met keramiek bezig.
Ze kreeg haar opleiding aan de Vrije Academie Roermond.
Om haar blik te verruimen studeerde ze verder aan
de Academie voor Plastische Kunsten in Genk ( België) voor
de hogere graad keramiekkunst.
Na een intensieve opleiding van vijf jaar volgde Mien Vermeulen
er de specialisatiegraad “glazuren en Raku” om haar
keramiektechniek nog verder te verfijnen.
Keramiek is het leven zelf voor Mien Vermeulen.
Ze stelt zelf haar kleisoorten samen door toevoegingen van chamotte.
Soms mengt ze de klei ook met oxides.
Haar werken realiseert ze met de hand in eigen atelier.
Mien Vermeulen is een graag geziene gaste op de
Europese Keramiekmarkt in Maaseik (België) en
de Goudse Pottenbakkers Expo in Gouda.
Bovendien organiseert ze elk jaar individuele exposities
op verschillende locaties.
Laat U verrassen door deze bijzondere keramiste Mien Vermeulen
bij Rulkens Schoenen aan de Hamstraat.

In Restaurant Geweun Angers op
de Hamstraat 24 in Roermond is
tijdens de cultuurnacht de
expositie te zien van de
kunstenares uit de Betuwe;
Amy van Tintelen bekend van RTL
woontips om haar muurschilderingen.
Tevens worden er demonstraties
gegeven in abstracte kunst en is er
live muziek aanwezig.
Geweun Angers is een onderdeel van
Stichting ExcitingDreams

Restaurant Geweun Angers
Hamstraat 24

SJOEL OF SYNAGOGE
De gidsen van Gilde-Rondje
Roermond staan tijdens de
cultuurnacht klaar om tekst en
uitleg te geven over de
voorgevel, de binnentuin en
het huidige gebouw van de
Synagoge.
Tevens komen de gebruiks
voorwerpen die er te zien zijn
aan de orde.

Synagoge
Hamstraat 20

In de Remunjse Belaeving op de Hamstraat 20b zal
tijdens cultuurnacht, in het voormalige
geboorte huis van Dr. Pierre Cuypers, nu B&B
en winkeltje, een expositie van deze
bouwmeester te bezichtigen zijn.
Wij willen u allen dan graag verwelkomen.
De Remunjse Belaeving is tevens ook een
onderdeel van Stichting ExcitingDreams

de Remunjse Belaeving
Hamstraat 20b
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Zaterdag 23 juni staat Oogwereld Leenarts op zijn

kop!!!

We bieden de gehele dag door een kunst/cultuur programma,
de complete collectie THEO-brillen is instore.
Onder deskundige begeleiding kunt U een kaartje drukken in THEO-stijl.
THEO is een prachtig belgisch design dat staat
voor kleur, bijzondere vormen, excentriek maar
zeer draagbaar, een kunstzinnige bril voor
“a special person”!!!
Het belangrijkste motto is “THEO loves you”,
alles wat zij doen staat in het teken van deze
slogan…..
Het begon ooit als een post-it op een order en is
nu de belangrijkste leidraad voor de collectie.
Zij ontwerpen enkel waar ze zelf van houden en
kiezen zo vorm & kleur, kortom elke beslissing
neemt men op basis van deze tekst.
In de avonduren is er een spetterende doorlopende show in het thema
“ART- DISCO”, muziek, dans…
Uiteraard alles onder het genot van een hapje & drankje !
Wij hopen U te mogen begroeten in deze kunstzinnige setting!!!........
TEAM LEENARTS ;-)

Ter Horst van Geel
Hamstraat 18a

Over Godelief

Over Mieke
Mieke Niessen speelt met zelfgemaakte
foto’s, zoekend naar fragmentjes, sfeer
Godelief Ceulemans heeft na haar
en licht. Alles wordt met veel gevoel
couture-opleiding aan de
afgewogen. Ze werkt vaak rond een
Kunstacademie in Arnhem mode gethema, waardoor fragmenten, sfeerdaan. Op de kunstacademie in Maasbeelden, ontstaan die iets vertellen of
mechelen heeft zij zeven jaar de oplijken te vertellen van elkaar en met
leiding schilderen gevolgd. Godelief
elkaar. Ze werkt met olie of met acryl,
vindt het een uitdaging om verf, stof
soms op groot formaat en soms juist
en garen tot een geheel te brengen.
op heel klein. Mieke heeft verschillenDit resulteert in beschilderde eigengede grafische studies gedaan en heeft
maakte kleding en in beschilderde en
de zevenjarige studie Hogere Graad
bestikte schilderijen.
Schilderen Specialisatie 2 afgerond aan
de kunstacademie in Maasmechelen.
Jose de Wijs KUNSTENARES
Ze werkt tevens als zelfstandig grafisch
ontwerpster.

JULIEN VAN DE LOO
(zang, gitaar, mondharmonica)
Zelfgeschreven Engelstalige composities, die de luisteraar meenemen
naar de wereld in de spiegel van onze ziel.
Een dynamisch, verfijnd, gerijpt en authentiek geluid,
gebracht met passie en overgave!!

Royal Theater
Hamstraat 7a

Ook Used Products Roermond doet dit
jaar mee aan de zomerse cultuurnacht
van 2018. Kom gezellig eens kijken in
onze winkel en geniet terwijl u bij ons
bent van een lekker hapje en drankje
onder het genot van gezellig
entertainment.
Wij houden onze planning nog even voor ons... maar garanderen plezier!
(Net als eigenlijk elke dag bij ons in de winkel!).

Used Products Roermond
Kruisherenstraat 7

Tijdens
de Cultuurnacht 2018
zullen bij Kings & Queens
olieverfschilderijen van
Ria de Beer te zien zijn.
Ria begon op jeugdige leeftijd al
met schilderen en andere
creatieve uitingen.
Ze schildert vooral om te
ontspannen;
het hoofd even leeg te maken.
Dingen die haar inspireren
weet ze haar eigendraai
te geven.

Enkele van haar werken zijn te zien bij

Kings & Queens
Stationsplein 1

Boeken PLus.
Graaf Gerardstraat 37

De wijze oude man zei: “Ga gewoon deze kant op, waar het licht invalt
De wind zal in je gezicht blazen.
Terwijl de jaren aan je voorbijgaan.
Hoor deze stem diep uit je binnenste, het is het roepen van je hart.
Sluit je ogen en je zult de weg die wegloopt van het donker vinden”
Hier ben ik, zul je me een engel sturen?
Hier ben ik, in het land van de ochtendster.
Wat hier boven staat is een stukje vertaalde tekst van het lied
‘’Send me an angel’’ van de Scorpions.
De wijze Oude man of vrouw zit in iedereen.
Alleen willen de meeste mensen niet meer luisteren naar die wijze man of
vrouw. Luister wat meer naar de wijze persoon in je en je levenspad zal een stuk
lichter gaan verlopen.
Tijdens de cultuurnacht kunt u bij Boeken Plus
terecht voor een spirituele reading van
Spirit-Iwan, hij zal u helpen de wijze man
of vrouw in u terug te vinden.
Boeken Plus is een boekhandel
met net iets meer.
Wij hebben een breed assortiment,
vakbekwame medewerkers die klantgericht te werk gaan.
Buiten ons aanbod van recent gepubliceerde boeken hebben
wij een koopjeskelder, hier vindt u boeken voor een
verrassend prijsje!

Wij hopen u graag terug te zijn bij Boeken Plus!

Blinxzz
Hamstraat 12
‘’Art is not what you see, but what other see’’
Bij Blinxzz Roermond hebben wij met de cultuurnacht de eer om By Etie te verwelkomen in onze
winkel.
By Etie, opgezet door Etie Vis, heeft de afgelopen
maanden onze winkel mogen decoreren met haar
prachtige kunstwerken.
Etie heeft een enorme passie voor keramiek en met
haar zelfgemaakte bloem boeketten, rozen en vissen
heeft zij van onze winkel een échte eyecatcher gemaakt!
Meer van haar keramiekwerk en hoe haar werk tot
stand is gekomen zal zij laten zien op de cultuurnacht.
Team Blinxzz staat deze avond klaar met een hapje
en een drankje en heet u welkom in de wereld van
tassen, sieraden en accessoires. Onze unieke collectie maakt het leuk om regelmatig binnen te stappen
en om zo de nieuwste trends te volgen
iXXXi, Melano, Josh, Zag Bijoux, Imotionals, Kyboe,
ikki, Biba, Burkely, Mi Moneda zijn een van de vele
merken die bij Blinxzz te vinden zijn.
In onze winkel staat kwaliteit, service en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel!
Tot 23 juni bij Blinxzz Roermond!

Scaya Damesmode
Kloosterwandstraat 319

Bij Scaya , het kleine gezellige dames boetiekje gelegen aan
de Kloosterwandstraat.
Is Elly Steijvers te zien met haar mooie beelden.
Elly Steijvers uit Weert heeft in 2006 een aantal workshops
keramiek gevolgd waarbij het resultaat haar zo aansprak dat
ze heeft besloten zich daar meer op toe te leggen.
Ze is zich gaan verdiepen in verschillende technieken
en volgde lessen bij Reny van Gemert te Stramproy,
die haar stimuleerde om door te gaan.

Amici Art is een groep van 7 vriendinnen die schilderen , het is begonnen 6 jaar
geleden tijdens het volgen van een workshop , en men volgt nog steeds les , er
wordt geschilderd in Acryl en Olie en iedereen heeft haar eigen stijl en handschrift dus er is behoorlijk wat variatie aanwezig in het aanbod .
Sinds 2 jaar staat men regelmatig op diverse kunstmarkten en dit jaar is men
aanwezig bij de cultuurnacht in Roermond bij TUI

TUI Roermond
Kloosterwandstraat 217

Gaandeweg heeft Elly een eigen stijl ontwikkeld, waarbij ze
zich vooral laat inspireren door Afrikaanse vrouwen.
De gelaatsuitdrukkingen en kleding van deze vrouwen geven steeds nieuwe ideeën voor haar beelden van keramiek.
Werken van Elly Steijvers zijn regelmatig te vinden op
keramiek, en kunstmarkten.

The white rabbit tattoo is al 2 jaar een
culturele aanwinst voor roermond en
iedereen is welkom om eens kijkje te
nemen.
Rond 19:00/20:00 zal de cover-band Lucky
Chain onze avond opvullen met
live muziek.

Met visie, vakkennis en vooral creativiteit realiseert CCC design samen met u
een mooi object, of een super mooi en
bijzonder interieur.
Persoonlijk maatwerk ontworpen vanuit uw smaak, uw gewenste functionaliteit en uw budget, het interieur zal u
passen als een jas.

U ziet u bijzonder werk van beeldend kunstenaar Marie-Thérèse Schlösser en
hoort u live jazz en blues van Joost Janssen

CCC design
Zwartbroekstraat 12

Schilderijen van
Guido van Buuren
in beeld en taal.

Zwartbroekstraat 21

Robuuste
mensbeelden,
opvliegende vogels
en wenteltrapjes die
tot in de hemel
reiken van
Godelieve Geurts.

THE WHITE RABBIT TATTOO

‘Wie daar zegt: mooi
schept tegelijk: niet mooi.

BOWKI
KAPPERS
Bakkerstraat 6
Lida Arendsen, Angeline Arendsen en Marjan
Bardoul schilderen zowel figuratief als abstract.
Zij werken met acryl, olieverf en ook met
gemengde technieken waarbij o.a. ecoline en
waskrijt wordt toegepast.

Wie daar zegt: goed
schept tegelijk: niet goed.
Bestaan bepaalt:
niet bestaan
verward bepaalt: eenvoud
hoog bepaalt: laag
luid bepaalt: zacht.
bepaald bepaalt:
onbepaald,
nu bepaalt: eens
Aldus de verlichte:
Hij is werkzaam, zonder te
werken,
hij spreekt, zonder te
praten.

er is PLEK
Bakkerstraat 16

‘er is PLEK’
Annemiek van Duin.
Annemiek van Duin omschrijft zichzelf
liever niet als kunstenares, maar als creatief persoon.

Hij draagt alle dingen in
zich
in eenheid vervat.

Ze is dan ook van vele markten thuis.
Annemiek maakt draagbare kunst in de
vorm van handgeschilderde en handgemaakte tassen.

Hij brengt voort, maar
bezit niet,
hij voltooit zijn even,
eist geen welslagen.

Haar doel is om kunst toegankelijker te
maken en mensen te verrassen in het
dagelijkse leven.

Omdat hij niet eist,
lijdt hij nooit verlies.’
Laotse

Algemene Muziek informatie

De Häörepaert met als thuisbasis Nieuwstadt is een zevenkoppige formatie
die van de eerste tot de laatste minuut van haar optredens live speelt. Dat het
publiek dit uitermate waardeert, is ook gebleken uit de zeer vele positieve
reacties tijdens enkele recente optredens in Kaprun in Oostenrijk. Voor de juiste
sfeer zorgen twee zangeressen, een accordeoniste, twee gitaristen, een bassist
en een drummer. Het repertoire beslaat een halve eeuw aan liedjes: van schlager, smartlap, rock and roll, country tot feestmuziek met soms een eigen draai
en invulling aan de muziek en de tekst.
Voor De Häörepaert is een optreden pas echt geslaagd als er gedanst wordt.

Ze neemt tijdens de Cultuurnacht haar
tassen mee, die niet alleen te bewonderen, maar ook te koop zijn!
SKAambeien.
Ska met een vette knipoog. De heren van
de SKAambeien weten er altijd weer een
feestje van te maken.
Bekende ska nummers worden gecoverd
en passeren de revue.
Gegarandeerd dat je niet stil kan blijven
staan!
Dat wordt gezellig in de Bakkerstraat
tijdens de cultuurnacht.

John Creusen - TEL; 0657242774 - E-mail; creusenmooren@gmail.com

Einstein
mode
Bakkerstraat 9
Bij Einstein mode exposeert John Creusen
De veelzijdige niet conceptionele noch traditionele kunstenaar R. Tjoen Tak
Seu met passie voor de schilderkunst in zijn totaliteit.
Deze schilder gebruikt de meest uiteenlopende technieken en stromingen en
aspecten zoals Ruimte, Licht, Vorm, Kleur, Compositie, Lijn en Textuur in èèn
schilderij waardoor men niet precies een techniek in zijn schilderijen vindt.
Na de kunstacademie te hebben afgerond deed hij mee aan verschilende
exposities waaronder met Dr. Alphons Winters en andere kunstenaars.
Hij heeft tevens verschillende prijzen gewonnen in het buitenland met zijn werk.
Tussen die periode heeft hij de lerarenopleiding Tekenen Handvaardigheid
gedaan en liet even het schilderen rusten tot een aantal jaren terug waar hij
zich weer volledig heeft ingezet in de schilderwereld waar hij nu bezig is een
nieuwe manier van het presenteren van zijn schilderijen.
Deze noemt hij beelden in beweging en is nog nooit eerder tentoongesteld.
Ze zijn speciaal voor “ De Cultuurnacht”
NU TE BEWONDEREN BIJ ROZELY DOG&CAT BROTIQUE.

Rozely Brotique Dog & Cat
Bakkerstraat 3

John is 68 jaar oud, al bijna 47 jaar getrouwd met Els, vader van 2 kinderen en
opa van 6 kleinkinderen.
Ontwikkeling;
Hij tekent al vanaf zijn vroege jeugd en mede door zijn creativiteit is ook het
boetseren van beelden en het restaureren en stofferen van oude meubels hem
niet vreemd.
Zijn passie voor het schilderen is ruim 25 jaar geleden ontstaan toen hij voor
Kerst een schilderdoos cadeau kreeg.
Schilderde hij in het begin landschappen, bloemen, stillevens, portretten in
olieverf, aquarel en Oost-Indische inkt steeds realistisch, tegenwoordig gaat zijn
voorkeur meer uit naar abstracte acrylwerkstukken.
John is autodidact en hij heeft, door middel van zelfstudie, het verzamelen van
zoveel mogelijk informatie over zowel de “Grote Meesters” als ook andere schilders, in de loop der jaren een eigen stijl weten te ontwikkelen.
Deze ontwikkeling probeert hij tot uitdrukking te laten komen door ook steeds
een of meerdere van zijn werkstukken uit de jaren 90 te tonen bij zijn
exposities.
Eerdere exposities;
In het Limburgse heeft hij in het verleden al enkele malen geëxposeerd en
werd een van zijn werkstukken in 1994 uitgekozen om de ZOL-kalender te illustreren.
Ook in het Zeeuwse heef hij geëxposeerd.
2009; Bibliotheek Terneuzen
2010; Catharinakerk tijdens internationaal Kunstweekend te Hengstdijk.
2013; Stichting Warmande te Oostburg tijdens de Stellexpo.
2014; Scheldetheater Terneuzen
2015; Huisartsenpost te Oostburg
Tevens heeft hij al diverse keren deelgenomen aan de schilderwedstrijd bij
Artists Materials Galerie De Twaalf Apostelen te Sluis, Talens Palet, evenals de
expositie van Oostkust Kunst te Knokke.
Voor zowel positieve als ook negatieve reacties mag u John altijd mailen of
bellen.
Hij hoopt dat u veel plezier zult beleven met het bekijken van zijn werkstukken tijdens de expositie bij Einstein herenmode van Jan en Jolanda.

Spaanse temperaturen tijdens de
“Cultuurnacht Roermond” bij

Kunsthandel
Neo
Bakkerstraat 7a

Wat is er nou mooier dan onder het
genot van een zomers drankje en
live muziek je te wanen in een
andere wereld?
Een verrassende avond vol
bijzondere ontmoetingen met
lokale en regionale kunstenaars in
de winkel-straten van Roermond.
Bij NEO kunt u deze avond genieten
van de werken van de Spaanse
kunstenares Angeles Nieto.
Een gevestigd kunstenares die
eerder werkzaam was al illustratrice
voor o.a. de Bijenkorf, die zich later
als succesvol vrij kunstenaar vestigde. Bij het bekijken van haar werk wordt u
direct meegenomen naar het warme zuiden. Daarbij tovert haar levendige en
kleurrijke werk een glimlach op ieders gezicht. Komt u mee genieten?
Galerie en Lijstenmakerij NEO. Bakkerstraat 7a, Roermond.
www.kunsthandelneo.nl
Nieuwe openingstijden
De veranderingen zitten hem in de dinsdag – en woensdag ochtend
en de zaterdag middag.

Dinsdag
12.00 – 18.00
Woensdag 12.00 – 18.00
Donderdag 10.00 – 18.00
Vrijdag
10.00 – 18.00
Zaterdag
10.00 – 16.00
Zondag
gesloten
Maandag
gesloten
Wij zien u graag!

Friture ‘t Gouden Haantje
Bakkerstraat 13

De veelzijdige Roermondse kunstenares Anna Goriup-Geurts (1946) is bekend
om haar krachtige abstracte schilderijen, die intussen bij veel bedrijven, instellingen en kunstminnende particulieren de wanden sieren.
De afgelopen vier jaar verdiepte ze zich in
keramiek, een oude liefde.
Enerzijds heeft ze de basisvorm van de
pot vanuit de materie en de
functionaliteit verkend.
Het resultaat is een reeks verrassend
elegante vormen die uitstekend passen
in elk interieur.
Met deze unieke potten breidt ze haar
schilderkunst uit naar de ruimte.
Daarnaast ontstond onverwacht een
volkje wonderlijke
wezens, van wie ze de hoofden nu voor
het eerst exposeert.
“Het zijn archaïsche beelden die in deze
tijd kijken”, zegt ze er zelf over.
Het zijn in elk geval hoofden met een
eigen karakter, waar je nooit op
uitgekeken raakt.

Algemene Muziek informatie
De jonge, Duitse cover-band “Sharp Dressed
Men” staat voor eerlijke muziek in de puurste
vorm. Het repertoire omvat rock-klassiekers
zoals “Wish you were here” en “Hey Joe!” die in
de akoestische stijl omgezet worden. Hun liefde
voor muziek zorgt ervoor, dat het publiek wordt
meegezogen in hun vreugde en passie om te
musiceren.

Camac-Machi
Schuitenberg 17
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.

Filarte

Kloosterwandstraat 4
Handwerkstudio Filarte – Cultuurnacht

Slenders
Schuitenberg 17

Tijdens de cultuurnacht op zaterdag 23 juni
presenteren zich tussen 19.00 en 23.00 uur bij ons in de zaak
Dennis Wolters, Harrie Knoors en Jozz Schuren.

Dennis tekent portretten en Harry gaat kalligraferen.
Fotograaf Jozz Schuren exposeert een deel van zijn werk.

In de buitenlucht, vóór onze winkel worden piano-recitals verzorgd
door leerlingen van pianoschool Agnes van Dijk uit Melick.

Van harte uitgenodigd om onder het genot van een drankje

Spinnen, breien, kantklossen, haken en weven zijn
de meest bekende technieken die behoren tot een
oud ambacht met als doel het verwerken van garens van uiteenlopende materialen tot gebruiks- en
siervoorwerpen.
Dit ambacht is al heel oud. Al 4000 jaar v.C. werd het
beoefend in onder meer Egypte en Mesopotamië.
Het waren in die tijd veelal de herders die als ze met
hun schapenkuddes onderweg waren, zich hiermee
bezig hielden. In de Middeleeuwen werd het echt
een beroep.
Aan de koninklijke hoeven in Engeland en Frankrijk
waren meesterbreiers bij Gilden werkzaam die van
hele dunne garens onder meer zijden kantkousen
voor de adellijke dames breiden.
Tegenwoordig is het meer een hobby geworden die
tevens zeer rustgevend en ontspannend is.

kennis te maken met de geboden vaardigheden.

Slenders, kantoorvakhandel

Veur alles waat sjrief.
Kloosterwandstraat 2, 6041 HJ Roermond
www.slendersroermond.nl

Tijdens de Cultuurnacht tonen wij u een aantal
producten, materialen, technieken en mogelijkheden door:
Lisette Geraeds
Miranda Smals
Christian Huijs

taat mot ich aan ……


Theaterhotel
de Oranjerie



Zaterdag 23 juni

Cultuurnacht
Roermond 2018
Liszt, Skrjabin, Stoffels en
Ravel
Toon Ijzerman, student
conservatorium Tilburg, op piano.
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“Moving”
Dansstuk gemaakt door Kiba
Grotenhuis met dansers van
balletschool Petra.

“May we toast our way up?”
Duet gemaakt door Iuri Costa en
Karlijn Roest, dansers van de
Amsterdamse Hogeschool voor de
Kunsten.

Samba, chacha, rumba en
jive!
Latindans door Kevin ten Braak en
Kiba Grotenhuis.
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de Kiosk

Sint Christoffelstraat 4
Ingrid de Rooij-Swillens
Schilderes.

de Kiosk

Sint Christoffelstraat 4
Gabriela Graff -Klapp

Tekenen en schilderen is sinds mijn jeugd altijd een passie geweest. Ik was altijd
bezig met schetsen en kleuren. Oude schoolschriften en boeken werden standaard voorzien van kleinere en grotere kunstwerkjes.

In 1965 ben ik geboren in Buenos Aires, Argentinië
Als kind tekende ik dubbel zo graag als andere kinderen. Ik tekende met twee
handen. Ondanks dat tekenen mijn grote passie was, duurde het meer dan 30
jaar voordat ik weer met tekenen en schilderen begon.

In 1992 ben ik bij het Centrum voor de Kunsten in Roermond begonnen met
een cursus tekenen- en schilderen. Na een aantal jaren les te hebben gevolgd
bij diverse docenten ben ik begonnen met exposeren bij o.a. het Boshotel in
Vlodrop.

Het kleur en lichtspel dat mij als kind reeds fascineerde heeft geresulteerd in
mijn studie als Diplomada en Óptica (Esp.) (universitair gediplomeerd opticien).
Na het afronden van de studie tot opticien in Argentinië, leidde de liefde mij
naar Wachtberg, Nordrhein-Westfalen, Duitsland.

In 2003 en 2004 heb ik geëxposeerd bij galerie Bernice in Luyksgestel.
Verder heb ik o.a. geëxposeerd bij galerie Artroom, Zorgcentrum Auxiliatrix in
Venlo, Eet-en koffiehuis de Kiosk in Roermond en Kunst Eindhoven.

In 2008 heb ik het schilderen weer intensief opgepakt. Bij de thema’s “Licht en
Kleur” is het element “Toekijken” toegevoegd.

In 2012 ben ik begonnen met portretschilderen. Mijn streven is om mijn schilderijen en portretten anders dan anderen te maken waardoor een geheel eigen
stijl wordt gecreëerd. Ik vind het belangrijk om het karakter van de persoon te
benadrukken waardoor de gelijkenis vanzelf komt.
Mijn schilderijen bestaan voornamelijk uit vrouwenfiguren zowel abstract als
figuratief. Kleur en beweging staan centraal in mijn werk.
Het werk ontstaat uit een vulkanische explosie van creatieve energie, waarna
bij stabilisatie hiervan, een unieke harmonisatie van deze hyperactiviteit en
emotie op het doek plaats vindt, kenmerkend voor mijn stijl.
Felix Ruttenstraat 32
6074 EA Melick
06 41 81 33 62
www.artcornerinternational.com

Hiermee nodig ik iedereen uit om de omgeving bewuster waar te nemen en de
in het zachte licht staande natuur in haar grote verscheidenheid en schoonheid
in onze innerlijke harmonie te absorberen.
Van grandioze natuurindrukken tot kleine optische dwalingen die de wereld
om ons heen biedt, op mijn website www.ggk-kunst.de vindt u mijn blik op de
wereld verbeeld in mijn kunst.
Gabriela Graff-Klapp
Auf dem ‚rosenberg 2
D-53343 Wachtberg
tel 0049 228 915 69 342
mail: info@ggk-kunst-de

Lo-Len Couture

Algemene Muziek informatie
Joey Bossenbroek
Ik maak loops en zing en speel gitaar! Ik ben singer song writer en mijn stijlen
zijn John Mayer, ed sheeran, taylor swift, Tom odel, James bay. Ik wil graag een
mooie show maken ergens en mensen de liefde en energie van mijn muziek en
lyrics laten horen/voelen! I

Sint Christoffelstraat 16
Outlet Weddingdress
In de zaak van Lo-Len Couture waar Leni Baars-Lowis haar Outlet Weddingdress
gevestigd heeft stelt zij tijdens de Cultuurnacht twee podiums beschikbaar.
Wij zijn Helmy van de Venne en Mieke Pennings en samen geven wij workshops
in diverse kunstvormen. In onze workshopruimte op de Groenstraat 43 in
Melick kunt u onder onze deskundige leiding een vrolijk
schilderij komen maken. Of is een beeld van klei meer
uw ding?
Door diverse opleidingen te volgen, hebben wij in de
loop van zes jaar een breed aanbod van workshops gemaakt. Zo hebben wij bijvoorbeeld door een tweedaagse opleiding in Den Helder te volgen, de rechten verkregen om in onze regio de workshop glas beschilderen
van G’art à Vous te mogen geven. Ook werken wij graag
met Powertex waarmee wij onder andere leuke beelden
maken onder andere dikke dames. Als u liever niet zelf
met uw handen in de klei of in de verf wilt, dan kunt u al
deze kunstvormen ook bij ons kopen.
Voor meer info zie ook www.workshops4more.nl of
www.zeep-kado-enzo.nl

Proeflokaal De Graaf
Abdijhof 3

Op korte termijn openen wij onze nieuwe zaak in Roermond.
In het pand op de Abdijhof 3 komt Proeflokaal De Graaf
(www.degraafroermond.nl).
In dit proeflokaal kun je terecht voor een hapje en een drankje.
Met circa 30 open wijnen, 25 speciaalbieren, goede koffie, een uitgebreide delicatessenkaart, lunch en diner kun je hier op elk moment van de dag terecht om lekker
wat te drinken en te eten.
Aspasia-entertainment (www.aspasia-entertainment.nl ) biedt
Living Statue Acts in originele thema’s.
Vaak voorzien van een grap en/of toevoegingen van geluid, rook of andere effecten.
zal op zaterdag 23 Juni het beeld “Meesterdief”, naar een verhaal van de
gebroeders Grimm, neerzetten tijdens de Cultuurnacht van Roermond.
Graag zouden we dit doen op de binnenplaats van de Abdijhof

Wij zijn Enny en Ton.
Een jaar of 10 geleden kreeg ik van mijn man een zangles cadeau. Mijn man
ging voor de gezelligheid mee naar de eerste proefles. Nadat we de eerste
onzekerheden achter ons hadden gelaten zijn we samen blijven hangen en
doorgegaan met zingen. We houden ervan om meerstemmig te zingen, maar
schromen ons niet om ook solo nummers ten gehore te brengen.
Ons repertoire is zeer veelzijdig. Het gaat van C.S.N.Y. tot Norah Jones of Sting.

Caffè e Vino

Sint Christoffelstraat 6
Tijdens de Cultuurnacht van Roermond verwelkomen we u graag bij
Caffè e Vino aan de St. Christoffelstraat op een steenworp afstand van het
Munsterplein. Wij presenteren daar tijdens de Cultuurnacht een aantal kunstwerken van Thijs Heijnen.
“Het leven is een feestje” geeft volgens ons het beste weer wat Thijs op het doek
wil laten zien. Daar kunnen wij ons wel in vinden en daarom vroegen wij Thijs
om onze geklimatiseerde wijnkamer te voorzien van een levensgroot wijnfestijn
op de muur.
Bij het zien van deze muurschildering verschijnt er gegarandeerd een glimlach
op uw gezicht! Thijs laat zich inspireren door de Bourgondische levensstijl van
de Limburgers, wat goed reflecteert met wat we u bij Caffè e Vino ook graag
willen bieden.
Van lekker borrelen op ons zonnige tuinterras tot uitgebreid dineren in ons
sfeervolle restaurant. Genieten van het goede leven, dat doen we bij Caffè e
Vino maar al te graag!

Regalino & Cantina Piemonte
Munsterplein 7-A

Bij Regalino luxe geschenken en woonaccessoires en Cantina Piemonte
wijnimport aan het Munsterplein kunt u zélf een kunstwerk maken
tijdens de cultuurnacht.
Er staan doeken en plakkaatverf klaar voor wie de
penseel ter hand wil nemen.
Wie weet wordt er op deze avond een echt kunstwerk gecreëerd
door de bezoekers.
We gaan ervan uit dat dit sowieso gaat gebeuren,
want de creativiteit spat er elk jaar van af.
Terwijl u schildert kunt u een proefbeetje wijn proberen van
wijnimporteur Cantina Piemonte.
Veel plezier toegewenst op de cultuurnacht.

C’est Bon

Munsterplein 7

C’estbon Roermond de Notenspeciaalzaak in de regio, groot assortiment in
verse noten, zuidvruchten, heerlijke bonbons.

HetSchoenmakersstraat
Hobbelpaardje
20
Game of Thrones
Daar waar de kunst van Cor de Ree en bordspellen geïnspireerd op een fantasiewereld elkaar raken kom je al snel uit in de wereld van Game of Thrones.
Cor de Ree maakt toegepaste kunst met invloeden vanuit de neo-gotiek,
Moorse en oriëntaalse stromingen.
Uiteraard is de Roermondse architect Pierre Cuypers ook een
grote inspiratiebron.
Cor maakt van koper, zink en glas en lood de meest mooie tronen, stoelen,
tafels, lampen, torens en nog veel meer….
Tijdens de cultuurnacht is het werk van Cor de Ree te zien bij
Het Hobbelpaardje.
Hier is tevens de mogelijkheden om op echte tronen je in de wereld van Game
of Thrones te storten.
Meerdere titels van Game of Thrones zijn op deze avond te spelen.

Our Favourite Shop, Enjoy Yourself, it’s Later than You think!
Our Favourite Shop is een winkel voor dames en heren kleding met een
knipoog naar de jaren 60’,70’, 80’.
Als je de zaak binnenloopt dan waan je je in Carnaby London.
De cultuurnacht bij Our Favourite Shop betekent feest en gezelligheid!
Vanaf ca.17.00 zal Internationale DJ Thomas Döhr uit Mönchengladbach en
andere, Our Favourite Shop voorzien van oa. Northern Soul Muziek op vinyl!
Deze tunes verspreiden de sfeer en uitstraling van de jaren 60’,70’, 80’. Wie kan
dan nog stil zitten!
Daarnaast geeft Tobi Dahmen een lezing over zijn (cartoon)boek ‘De Fietsmod’.
Hij heeft zijn jeugd in cartoonvorm vastgelegd in zijn boek.
Hoe hij dit heeft gedaan legt hij tijdens deze lezing uit, begeleidt door de
muziek van de band The Smalltownmods. (Tobi Dahmen is ook te zien op de
Stripdagen Haarlem, Comic Salon Erlangen, Comic Salon E-Werk…)
Hapjes en drankjes staan klaar.
Dit alles vindt je bij Maurice en Esther van Our Favourite Shop
op de Schoenmakersstraat.
Wacht niet en kom nu al langs!
Our Favourite Shop
Schoenmakersstraat 24
6041 EZ Roermond
Tel. +31 (0)475 580 433
Kunst Design Poppen van Andrea Bardoel
Volg op Facebook: Andrea Bardoel en Instagram: A Bardoel

Johnn van Dijk Couture
Heilige Geeststraat 5

Tiffany
Shop Wim
Heilige Geeststraat 8
Wij zijn een speciaal zaak op het gebied van glas in lood en Tiffany

Marianne Bongers-Ross
Als kind (jong) volwassene werd mijn schilder ambitie
door mijn ouders beteugeld.
Ik moest aan andere verwachtingen voldoen.
Pas op latere leeftijd koos ik mijn eigen weg.
Schilderen voelde voor mij als een eerste levensbehoefte,
dus ik kón niet anders dan toegeven.
Ik studeerde aan de Stedelijke Academie voor Kunsten in Genk.
Het is alsof mijn penseelstreken eindelijk hun kans zien, rechtstreeks van mijn
hart naar het doek. Zonder interrupties, vrij en onbegrensd.
Mijn signatuur zijn krachtige expressieve uitingen.
Mijn werk bestaat uit, acryl op doek, porselein en art on metal.
De natuur en vooral de mens met zijn lichaamsvormen en zijn vloeiende bewegingen blijft me altijd boeien.
De kleuren vormen en gebruikte materialen vertellen elk hun eigen verhaal. Dat
maakt het zo persoonlijk. Vraag mij ernaar, als je wilt.
Inmiddels exposeer ik in binnen- en buitenland en ben ik eigenaar van
Galerie-Atelier “Honest-Art”

In ons atelier/winkel vervaardigen wij:
al uw glas in lood ramen of tiffany ontwerpen op maat.
Ook voor uw materialen kunt u bij ons terecht in de hobby shop.
Tiffany Shop Wim
Heilige Geeststraat 8
6041 GB Roermond
Parkeer door de week van 10:00 tot 12:00 voor de deur, laden en lossen.
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
Eerste zondag van de maand 13:00 tot 17:00
Buiten deze tijden geen probleem, wij helpen u graag.
Bel: 0475 322 691 of 06 55872862
Of mail info@tiffanyshopwim.nl
www.tiffanyshopwim.nl
www.facebook.com/TiffanyShopWim

Stijl
Haarkreatie
Heilige Geeststraat 15

Klei en co exposeert mooie
handgemaakte keramische
werkstukken bij Stijl Haarkreatie
aan de H. Geeststr. 15.
Klei en co is een keramisch atelier waar werken in opdracht
worden uitgevoerd. Er wordt gewerkt met keramiek en/of
mozaïek.
Daarnaast worden er in het atelier lessen en workshops
verzorgd.
Meer informatie kunt u lezen op de site www.kleienco.nl
Het is pas bijzonder als het AF is


BeauGarde
Brugstraat 8a
Vele exclusieve merken,
veranderingen in eigen atelier en klaar terwijl u wacht,
onderanderen gespecialiseerd in trouwpakken,
altijd vernieuwend en creatief.
Bij ons spelen deze avond de band Elstar en het duo Geeke & Fenna.

ITEMS

Brugstraat 13
Ontmoet de makers
ITEMS is de winkel waar je de leukste Gifts & Goodies kunt shoppen.
Het assortiment bestaat voor een groot deel uit handgemaakte artikelen.
Tijdens de Cultuurnacht zullen een aantal makers in de shop aan het
werk gaan met hun eigen producten!
Kom dus zien hoe de ontwerpen gemaakt worden en ontmoet de
personen achter de merken.
ITEMS concept store
Brugstraat 13

Murrayfield’s Regiment

Murrayfield’s Regiment is een muziekgezelschap dat zich bezig houdt met het
bespelen van traditionele schotse muziek. Er wordt gespeeld op de great
highland bagpipe en op de karakteristiek schotse drums.
Murrayfields Regiment beschikt over een drietal uniformen. Bij alle drie de uniformen wordt de kilt gedragen met de Black Watch ruit.

kom
het maken

Het meest hedendaagse uniform is het d-dress uniform. Dit is de Black Watch
kilt met een zwart jasje, een zwart vest, een zwarte glen garry (hoofddeksel) en
witte of zwarte kousen.
Ook dragen we het uniform dat gedragen werd door het 42ste regiment “the
Black Watch” ten tijde van de Slag bij Waterloo in 1815. Dit prachtige uniform
bestaat uit een rode jas met witte patroonbanden, de kenmerkende kilt met
plaid, rood-witte sokken en een “humble bonnet”. Een hoofddeksel met zwarte
veren dat de voorloper was van de victoriaanse “feather bonnet”.

De Cultuurnachtposter is ontworpen door studenten van het

Gilde Creatie & Design College

gildeopleidingen.nl

het echte werk.

Hallo!
Tijdens de cultuurnacht dit jaar gaan we ( Ash en Poelie ) samen op verschillende
locaties langs de route van cultuurnacht Roermond 2018 live akoestisch muziek
maken..
We brengen oude bekenden, eigen werk, en vernieuwingen..
met:
1 Bass
1 Gitaar,
en de zang verdelen we samen..
Luister mee.. swing mee en geniet mee!
Wel even zoeken waar we staan..... !!!
Veel plezier! Gaan wij ook hebben!!!!

piano locatie slenders, pianoschool Agnes van Dijk uit Melick
samen met gastoptreden van
Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Guus, geboren in 1992, en kom uit Limburg.
Toen ik 14 jaar oud was begon ik met piano spelen.
In die tijd stond onze piano nog eenzaam in een hoekje van de woonkamer.
Totdat ik een tutorial op internet tegen kwam en ik dacht: “Dat kan ik ook, even
proberen voor de fun.”.
Echter bleef het daar niet bij.
Het ene na het andere nummer dat ik wilde leren kwam ik op het
internet tegen. Het werd een soort van verslaving.
Pianoles zag ik niet zitten, en bladmuziek lezen was ook niet
voor mij weggelegd.
Echter wist ik binnen korte tijd door goed te luisteren wanneer muzieknoten
goed of verkeerd waren.
Na drie jaar heb ik toch besloten pianolessen te nemen. Hierdoor zou ik ook
muziek leren spelen waarvan geen tutorials te vinden waren.
Na enkele lessen begreep ik de basis onderdelen van de theorie.
Dit hielp mij voor het schrijven van eigen muziek.
Op 19 jarige leeftijd werd mij voor het eerst gevraagd of ik voor achtergrondmuziek wilde zorgen in een restaurant.
Dit leek mij wel wat: geld verdienen met je hobby, een leuk bijbaantje!
Al gauw kwam ik op meerdere gelegenheden te spelen, met nu en dan een
optreden.
Dit ben ik tot op heden blijven doen, het is iets dat me nooit is gaan vervelen...

Promotie voor Ondernemers
Online & Offline
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