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Corona heeft het bestuur er niet van weerhouden actief bezig te zijn en
te blijven. Voortdurend hebben we gezocht naar mogelijkheden om het
kunst- en cultuuraanbod onder de aandacht te brengen, en de
organisatie van fysieke activiteiten weer op te pakken. En ook de
ontwikkelingen bij de De Domijnen en de mogelijkheden die dit biedt
voor de Vrienden staan hoog op het prioriteitenlijstje. Deze nieuwsbrief
getuigt daarvan.

Onze geplande activiteiten

● Fietstocht op zaterdag 11 september, de uitnodiging komt begin
augustus

● Een bezoek aan Koen van Mechelen in Genk,
● Een bezoek aan de tentoonstelling Aad de Haas in

Schunck/Heerlen, eventueel gecombineerd met een bezoek aan
het kerkje in Wahlwiller,

● Een extra activiteit aan het einde van het jaar.

Van het
bestuur

Koersdocument

In de laatste nieuwsbrief heeft het bestuur jullie gevraagd te reageren
op het koersdocument, het document waarin we met z’n allen en voor
ons allen bepalen welke organisatie we willen zijn en hoe we dat willen
invullen. De ontvangen reacties zijn binnen het bestuur besproken en
worden verwerkt in het document.

Bij De Domijnen staan veranderingen op stapel, belangrijk dus voor de
Vrienden om in het Koersdocument duidelijk aan te geven hoe we de
samenwerking met De Domijnen vorm willen geven.

Preview ‘200 Jaar dochters van de Goddelijke Voorzienigheid’

Speciaal voor de Vrienden van het Domein vindt in het Erfgoedcentrum
op donderdag 23 september om 11:00 uur een preview plaats bij de
expositie over de zusters van het ziekenhuis.

Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen aan deze bijeenkomst die
wordt verzorgd door Kitty Jansen. We versturen begin augustus de
uitnodiging. Reserveer deze datum alvast in je agenda.

http://www.vriendenvanhetdomein.nl/?page_id=22


NIEUW: ELEMENTS

ELEMENTS is een reeks programma’s, kunst- en design
tentoonstellingen die plaatsvindt in 2021. Het is een pilot, met als doel
een duurzame samenwerking te realiseren tussen kunst- en culturele
instellingen in Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg en Luik.

Op een verrassende manier wordt het aanbod onder de aandacht
gebracht. De website is al een uitdaging op zich!

Biënnale Venetië 2022

Dit jaar steekt Corona een spaak in het wiel, maar in 2022 is als
vanouds een Biënnale en wordt ook een reis naar Venetië
georganiseerd. Nederland wordt vertegenwoordigd door Melanie Bonajo,
een bekende kunstenares die ook in Bonnefanten heeft geëxposeerd. De
inhoudelijke organisatie van de reis is in handen van Ko van Dun. Zodra
meer bekend is delen we de informatie met jullie via onze nieuwsbrief.

Een reis het overwegen waard.

Zomer

Over een week of 7 vindt de eerste activiteit, de kunstfietstocht, plaats.
Het bestuur wenst iedereen zonnige weken, veel moois om van te
genieten en hoopt op een vol peloton op 11 september.

Het wachtwoord voor de fotopagina en de toegang tot documenten,
o.a. het koersdocument, is in de nieuwsbrief per mail vermeld. Je kunt
het ook opvragen bij info@vriendenvanhetdomein.nl
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