
Nieuwsbrief januari 2023

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om u van mailings van de
Stichting af te melden

Inleiding

Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief van dit jaar en het wordt een
uitgebreide, gelet op het lijstje van onderwerpen. Maar daarover meer.

Het bestuur wenst alle Vrienden een goed 2023 toe; een goede gezondheid,
veel animo om deel te nemen aan de activiteiten die dit jaar georganiseerd
worden (klik hier voor het -voorlopige- jaarprogramma) en waarvan jullie
globaal al op de hoogte zijn. Want alle activiteiten zijn van de Vrienden en
voor de Vrienden en graag met introducés die op deze manier kunnen
proeven van ons aanbod dat hen hopelijk ertoe verleidt zich aan te sluiten
bij de Vrienden.

Begunstigersbijdrage

Verleden jaar hebben we geen begunstigersbijdrage hoeven te betalen.
Lekker is echter maar één vinger lang; jullie hebben al een aparte mail, met
daarin het verzoek de bijdrage voor 2023 over te maken, ontvangen. En het
goede nieuws is dat het bedrag € 7,50 blijft.

Mens en Maas

Op zondag 5 februari wordt deze tentoonstelling, die vanaf dan te zien is in
het Erfgoedcentrum, geopend. De expositie loopt t/m 2 juli.

Het bestuur is op dit moment bezig om i.s.m. Rannilt Pol, de conservator
van het Erfgoedcentrum een of meerdere activiteiten op te zetten voor de
Vrienden. Zodra meer bekend is, informeren we jullie.
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https://app.yamm.com/unsubscribe
https://www.vriendenvanhetdomein.nl/?page_id=3966
https://www.dedomijnen.nl/tentoonstellingen/expositie/mensenmaas/


Architectuur in de Mijnstreek

Jullie hebben al de uitnodiging en een herinnering ontvangen voor een lezing
over architectuur in de Mijnstreek op 28 januari.

Luc Laudy neemt ons in zijn lezing mee in de ontwikkeling van de
architectuur in de Mijnstreek. De nadruk ligt op de Westelijke Mijnstreek,
meer nog op onze stad Sittard-Geleen, in de periode tussen de 1e en de 2e

Wereldoorlog.

Museum W

Op 3 mei 2022 opende museum W in Weert opnieuw de deuren na een
ingrijpende verbouwing. Hoog tijd dus dat wij, Vrienden, er een kijkje gaan
nemen om te  genieten van alles  dat het museum te bieden heeft.

Er staat een activiteit in de steigers; deze vindt  in de eerste helft van
maart. Meer informatie volgt z.s.m.

Nationaal Theaterweekend

Van 27 t/m 29 januari a.s.  staat het Nationaal Theaterweekend in veel
theaters op het programma. Het Nationaal Theaterweekend is voor iedereen.
Jong, oud, vaste of nieuwe bezoeker. Iedereen kan kennismaken met
theater en zien hoe mooi, ontroerend, grappig, fijn waardevol of leuk theater
is. En: alle voorstellingen voor de spotprijs van € 10,00, ook het Toon
Hermans Theater.

Filmhuis

Het is kort dag, maar op woensdag 25 januari wordt de film “All the Beauty
and the Bloodshed” getoond met een inleiding door Guus van Engelshoven.
Deze docu won de Gouden Leeuw in Venetië ( Beste Film)

Fotomuseum aan het Vrijthof

Op 4 februari opent het museum de tentoonstelling 'Stars Only' van de
Britse celebrity-fotograaf Terry O'Neill (1938-2019) geniet wereldwijd
bekendheid met zijn portretten van artiesten, filmsterren en mode-iconen uit
met name de jaren ’60 en ‘70. Ook leden van de koninklijke familie en
prominente politici stonden voor zijn camera. Kenmerkend voor zijn
levenslustige portretten zijn beroemdheden in natuurlijke settings.

https://www.vriendenvanhetdomein.nl/?p=3975
https://www.vriendenvanhetdomein.nl/?p=3975
https://www.museumw.nl/
http://www.nationaaltheaterweekend.nl/
https://www.dedomijnen.nl/podium/film/all-the-beauty-and-the-bloodshed/
https://www.dedomijnen.nl/podium/film/all-the-beauty-and-the-bloodshed/


Jaarprogramma

Wat zijn we in 2023 van plan? Het jaarprogramma is op onze website te
vinden, klik hier.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent ingeschreven bij de stichting “Vrienden van het Domein” als begunstiger of relatie. Om het verzenden
van deze Nieuwsbrief en de financiële registratie van uw Begunstigers Bijdrage mogelijk te maken beheert de Stichting “Vrienden van het Domein”
een registratie met uw naam- en adresgegevens, telefoonnummers en uw IBAN-nummer.  Reacties op deze nieuwsbrief:
info@vriendenvanhetdomein.nl.
Klik hier om u van mailings van de Stichting af te melden
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