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Inleiding

De bomen verliezen hun bladeren en gaan de rustperiode in. Bij de Vrienden
is leven in de brouwerij en wordt van alles ontwikkeld; op het gebied van de
samenwerking met De Domijnen, het programma voor 2023 staat
grotendeels in de steigers, kortom er is voldoende om onder jullie aandacht
te brengen.

Eindejaarsbijeenkomst
De Eindejaarsbijeenkomst vindt dit jaar plaats op zaterdag 17 december.
Het programma:
19.00 - 19.30 inloop
19.30 - 19.40 vooruitblik door Robert van Lanschot
19.40 - 19.55 performance
19.55 - 20.15 presentatie door Rannilt Pol, conservator Erfgoedcentrum en
Guus van Engelshoven, conservator museum hedendaagse kunst

20.15 - 20.35 Q&A met als thema ‘de relatie tussen de Vrienden en de beide
musea’
20.35 - ??? drankje en hapje
Jullie komen toch? Wel graag aanmelden voor 10 december a.s. op
info@vriendenvanhetdomein.nl

? Museum op zoek naar een nieuwe naam. Help jij ons mee?
Met veel enthousiasme en een gezonde spanning gaat Museum De
Domijnen op zoek naar een eigen identiteit en een nieuwe naam. In
deze zoektocht nodigen we jou, als Vriend van het Domein, uit om
ons te adviseren, vragen te stellen en om jouw perspectief op ons
voorstel met ons te delen.

Op vrijdag 2 december om 19.00 uur organiseren we samen met
vrienden, vrijwilligers, collega's, kunstenaars en andere betrokkenen
bij Museum de Domijnen een klankbordsessie. Tijdens deze sessie
zullen we ons voorstel voor die nieuwe identiteit en naam aan jullie
presenteren.  Aansluitend horen we graag jullie feedback en is er
ruimte voor reacties en suggesties.

Wil je meedoen aan de klankbordsessie? Geef je dan snel op via
kris.vleugels@dedomijnen.nl.
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2023 Programma 2023
In de steigers staan wil zeggen dat het programma nog niet klaar is. Voor
jullie is het belangrijk te weten wat op stapel staat, zeker in de eerste
maanden van 2023.
Januari: lezing over architect Jos Wielders door Luc Laudy
Februari: bezoek aan museum W in Weert
Zodra er meer bekend is over de datum, eventueel de locatie, inhoud van
het programma en het vervoer, horen jullie dat.

Terugblik Op zondag
16 oktober jl. hebben de Vrienden een verrassend bezoek gebracht aan
Helmond met de nadruk op wat de Kunsthal en het Kasteel van Helmond te
bieden hebben. Meer informatie en foto’s zijn te vinden op onze site.

Op dinsdag 15 november zijn we in onze stad gebleven voor een hele dag
Broodje Kunst. Conservator Rannilt Pol heeft de deelnemers geleid door de
expositie ‘KwANT’ waarbij ze de ins en outs, vroeger en nu, van kant heeft
toegelicht. Na de lunch was het woord aan Anne Berk, gastcurator van de
expositie ‘Autopia’. Zij ging in op de voordelen, maar zeker ook op de
nadelen van het gebruik van de auto. Een kritisch geluid en pleidooi voor
een zuiniger gebruik van de auto en consuminderen in het algemeen.

Klik hier voor de fotopagina.

Nu in Museum en Erfgoedcentrum
Nog te zien in het Erfgoedcentrum t/m 28 november 2022 ‘Wat een ramp’,
met aangrijpende en indrukwekkende verhalen uit de eigen regio.

Het Museum voor hedendaagse kunst t/m 2 april 2023: ‘Autopia’, een
tentoonstelling over onze innige relatie met de auto en de gevolgen
daarvan. Gastcurator Anne Berk verzorgt op zondag 11 december en op
zondag 8 januari een rondleiding, wel o.v. Het tijdstip is nog niet bekend;
raadpleeg hiervoor de website van het museum. De rondleiding is gratis,
voor de toegang tot de tentoonstelling gelden de reguliere tarieven.

T/m 22 januari
2023: ‘KwANT’ over de geschiedenis van kant met items uit de eigen
collectie van het Erfgoedcentrum.
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Tips
In museum van Bommel van Dam: de overzichtstentoonstelling ‘Melle’, een
schilder die wel eens vergeleken wordt met Jeroen Bosch. Nog te zien t/m
26 februari 2023.

In het
Bonnefanten: de eerste grote overzichtstentoonstelling van ‘Werner Mantz’.
Nog te zien t/m 26 februari 2023.
Schunck: op vrijdag 25 november vindt daar om 20.00 uur de Peutz-lezing
plaats.

Schunck:
de tentoonstelling ‘Parkstad Limburg prijs’, met werk van de 7
genomineerden en de winnaar, kunstenaars die allemaal een kunstzinnige
relatie hebben met Nederlands- of Belgisch Limburg. Nog te zien t/m  15
januari 2023.

[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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