
Nieuwsbrief maart 2022

Inleiding
De meteorologische lente is begonnen met dagen op rij uitzonderlijk mooi weer. Een
goede reden om te genieten van alles dat op ons pad komt, maar ook een reden om
erbij te stil te staan dat kunnen genieten niet vanzelfsprekend is.

En om dat genieten van kunst en cultuur als Vrienden van het Domein mogelijk te
maken wordt hard gewerkt aan een aantal zaken.

Uit het bestuur
Na een informerend gesprek met enkele bestuursleden heeft Elly Rademakers besloten
als penningmeester de financiële handel en wandel van de Vrienden te gaan beheren
en bewaken. Zodra de kascontrolecommissie haar werk over het jaar 2021 heeft
gedaan zal de formele overdracht plaatsvinden.

Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaat uit Peter van der Ham en Francine Somers.Zodra de
commissie haar werk heeft gedaan worden jullie in een nieuwsbrief bijgepraat over de
bevindingen van de commissie.

Activiteiten
Afgetrapt wordt op zaterdagmiddag 2 april a.s. met een Broodje Kunst in het museum.
We brengen een bezoek aan de tentoonstelling Ieder-Een: Het Portret Voorbij. De
curator Frank van de Stok leidt ons door de expositie heen. De uitnodiging is inmiddels
verstuurd, en ben er vlug bij want het maximum aantal deelnemers is 23.

Jaarprogramma 2022
Op donderdag 24 maart a.s., van 15.00 – 17.00 uur, vindt een bijeenkomst plaats in de
Stijlkamer van de bibliotheek. Er is een voorzet die verder ingevuld wordt met als doel
een aantrekkelijk programma voor de rest van het jaar. Let op: datum kan nog
veranderen!

Mocht je een toontje mee willen blazen, heb je ideeën of wil je betrokken worden bij de
organisatie van activiteiten, je bent van harte welkom. Je kunt je aanmelden bij de
coördinator: Francine Arts, fmjarts@kpnmail.nl / 046 4753401.

https://www.dedomijnen.nl/tentoonstellingen/expositie/ieder-een-het-portret-voorbij/


Om niet te vergeten
Museum Valkenburg is als een feniks uit de as herrezen na de
overstromingen verleden jaar juli. Het museum komt met maar liefst 5
tentoonstellingen voor de dag.

Podium Babel
Na bijna twee jaar gedwongen stilte is er een nieuwsbrief met informatie
over de activiteiten in maart en april. Vanaf 1 maart is Babel te gast
bij 'de soos' van de KBO in het oude politiebureau aan de
Kennedysingel.
Klik hier voor de nieuwsbrief.

SCHUNCK Heerlen
presenteert met trots de tentoonstelling Keith Haring: Grace House Mural,
waarin de focus ligt op het vroege werk van Keith Haring uit de periode
1980-1984, en het spontane en performatieve karakter van Harings oeuvre.
09 maart t/m 25 september 2022, Heerlen

Graag willen wij deze uitnodiging voor een reis naar Documenta 2022 in
Kassel onder de aandacht brengen. De reis wordt georganiseerd door
reisbureau Globus.

Klik hier voor meer informatie, meer informatie en aanmelden verloopt
verder rechtstreeks met Globus.

[verwijderd] 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

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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