
Nieuwsbrief maart 2023

Inleiding
Het ontluikende voorjaar geeft energie en dat is te merken aan alles wat het
bestuur op het bordje heeft: de organisatie van activiteiten, de samenwerking
met de musea, communicatie intern maar ook extern om Vrienden te werven,
het is weer tijd dat de kascontrolecommissie haar licht laat schijnen over de
financiële stukken enzovoort.

Transitie Vrienden en museum
We zijn druk in gesprek met De Domijnen over onze samenwerking. De
verwachting is dat we hier na de bekendmaking van een andere naam voor
de musea van De Domijnen hier meer over kunnen zeggen, in de volgende
nieuwsbrief, of in een extra aankondiging.

Terugblik bezoek museum W
27 vrienden brachten met trein of auto een verrassend bezoek aan Weert.
Museum W: timmert aan de weg met een spectaculaire nieuwe entree, en
maakt dat ook in het museum waar. Interessant is de combinatie van erfgoed
en moderne kunst in één museum. Tijd tekort om alles goed te bekijken, een
reden om nog eens terug te gaan. Na een prima lunch volgde een
stadswandeling met een gids, een mooie afsluiting van de dag. Klik hier voor de
foto’s (wachtwoord staat als laatste in deze nieuwsbrief).

Mens en Maas: excursie Grensmaasconsortium
Op 9 maart was het maximum aantal aanmeldingen al bereikt. Vanaf die
datum werken we met een wachtlijst voor degenen die aangeven te willen
deelnemen aan deze excursie.
Aan degenen die met de auto naar Schipperskerk komen het verzoek de auto
niet voor de woningen rond het plein te parkeren, maar op de parkeerplaats
komende van Born over de sluis, 400 m voorbij Schipperskerk.

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


Wordt verwacht
Op zaterdag 29 april a.s. gaan we naar België, voor een bezoek aan de
Verbeke Foundation in Stekene (op de grens met Zeeuws-Vlaanderen).

Op 2e Pinksterdag,maandag 29 mei, gaan we er per fiets op uit voor de
traditionele Kunstfietstocht.

Eind juni staat een middagexcursie naar Heerlen op het programma. Daar
krijgen we een rondleiding langs een aantal murals die Heerlen rijk is. De
uitnodigingen met relevante informatie volgen. Let dus op je mailbox.

In de regio
Het Bonnefanten pakt uit, hier volgt een selectie.
Rembrandts Vaandeldrager is tot en met 30 maart te zien, een must see
voor kunstliefhebbers. En op woensdag 29 maart gratis toegankelijk. Voor
iedereen.
Tot en met 7 januari 2024 zet Bonnefanten vrouwelijke kunstenaars in de
spotlight met de expositie ‘A room of one’s own’.
Ook tot en met 7 januari 2024 : Piet Killaars 100 jaar, een overzicht van
sculpturen en voorstudies.
Schunck verrast ons tot en met 2 april met het Schrit_macher festival.

Op naar Venlo : In Van Bommel van Dam is van 18 maart tot en met 3
september 2023 de tentoonstelling Armando: door de ogen van een
vriend te zien, en van 8 april tot en met 11 juni: Zilveren camera.
Van 10 juni 2023 tot en met 7 januari 2024 in het Limburgs Museum: De
Zonnekoning en Oranje. In 2023 is het 350 jaar geleden dat de Franse
Zonnekoning Lodewijk XIV in dertien dagen tijd Maastricht heeft
veroverd.

Nu in Museum en Erfgoedcentrum
Museum moderne Kunst en het Erfgoedcentrum: nog tot en met 2 april:
‘Autopia’, de tentoonstelling ‘Mens en Maas’ loopt nog tot en met 2 juli.
En niet te vergeten ZAF (de Zittesje Art Fair), een kunstbeurs voor de kleine beurs
in onze stad.

https://www.bonnefanten.nl/nl
https://www.schunck.nl/nl/museum/agenda/schrit_tmacher-festival-bij-schunck
https://www.vanbommelvandam.nl/tentoonstellingen/armando/
https://www.dedomijnen.nl/tentoonstellingen/expositie/autopia/
https://www.dedomijnen.nl/tentoonstellingen/expositie/mensenmaas/


Alain Hiver zingt Georges Moustaki: soirée Musicale
Op zaterdag 22 april geeft Alain Hiver een concert in het gemeenschapshuis in
Broeksittard. Dit concert is niet alleen toegankelijk voor cursisten van mevrouw
Lodder; ook andere liefhebbers van het chanson zijn van harte welkom. Je
meldt je aan door € 15.- te storten op rekeningnummer NL51 INGB 0002 4572
76 t.n.v. MHC Lodder-Franssen, voor 12 april.

Dicht bij Vermeer
Als u Amsterdam te ver vindt dan nog dicht bij huis: De film Dicht bij Vermeer,
die ons een blik gunt achter de schermen, draait nog op woensdag 22 maart
om 16.15 uur in ons filmhuis de Domijnen.

Het wachtwoord voor de fotopagina en de toegang tot documenten, o.a. het
koersdocument is S1tt8rD. Tweede teken is het cijfer 1. Je kunt het ook opvragen
bij info@vriendenvanhetdomein.nl.
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