Nieuwsbrief begin augustus 2022
Inleiding
Hartje zomer met een kunst- en cultuuraanbod om van te smullen. Ook het
bestuur blijft bezig met het organiseren van activiteiten voor jullie en wil
jullie graag attenderen op dingen die het waard zijn te doen.

Kunstfietstocht
De organisatie van de Kunstfietstocht die plaatsvindt op zaterdag 17
september a.s. is rond. De uitnodiging is op 1 augustus verstuurd. Houd je
mailbox dus extra in de gaten.

Excursie Helmond
Helmond is een stad die rijk is aan kunst en cultuur. Voor het bestuur een
reden om in het weekend van 15/16 oktober 2022 een dagexcursie te
organiseren naar deze stad. Er wordt hard gewerkt aan een aantrekkelijk
programma, waarover meer in de volgende nieuwsbrief.

40 Jaar Orlando-festival
Het Orlando-festival bestaat dit jaar 40 jaar. En zoals in voorgaande jaren
worden ook regioconcerten georganiseerd, die verzorgd worden door jonge
internationale professionele ensembles. In het Salviuskerkje in Limbricht
treedt op zondag 14 augustus, om 15.00 uur, het Loksias Strijkkwartet
uit Den Haag op met werk van Skalkottas, Webern en van Beethoven. Voor
meer informatie zie de site van de Stichting Oude Salviuskerk Limbricht.

Cultura Nova
Cultura Nova is niet meer weg te denken uit het jaarlijkse kunst- en
cultuuraanbod in onze provincie. Bonnefanten presenteert dit jaar op Cultura
Nova in een speciaal pop-up tentoonstellingspaviljoen een filminstallatie en
performances van Melanie Bonajo. Kijk op de site voor meer informatie.

Kunstroute Stramproy
Op 27 en 28 augustus vindt in Stramproy de 2-jaarlijkse kunstroute
plaats. De organisatie heeft een loop/fietsroute van 7 km uitgezet, op deze
route exposeren 30 kunstenaars op 15 locaties. Uitgebreide informatie over
de kunstenaars is te vinden op Mooirooj.

Kunstdagen Wittem
3 t/m 25 september vindt de 35e editie van de Kunstdagen Wittem plaats.
Gedurende 3 weken wordt een gevarieerd programma geboden:
avondconcerten, middagvoorstellingen, het ene concert begeleidt een
4-gangen diner, voor het andere trekt men de wandelschoenen aan en ook
het Rampjaar 1672 wordt herdacht. Meer informatie vind je op de site van
Kunstdagen Wittem
Kascontrolecommissie
Jaarlijks controleert de kascontrole-commissie de stukken van de Vrienden.
Het is immers fijn te weten dat het bestuur de gelden van de Vrienden goed
beheert. Naast de penningmeester bestaat de commissie uit 2 Vrienden die
elk 2 jaar de controle voor hun rekening nemen. Ieder jaar is een van de
toegevoegde leden aftredend. Dit betekent dat het bestuur op zoek is naar
een Vriend die in 2023 en 2024 dit klusje mee wil klaren. Iets voor jou?
verwijderd

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