
Nieuwsbrief oktober 2022

Inleiding
De herfst laat zich zien met al haar pracht en schoonheid en is een bron van
inspiratie voor velen, zo ook voor het Bestuur van de Vrienden. Er gebeurt
heel veel; de organisatie van activiteiten voor het resterende gedeelte van
dit jaar, het programma voor 2023, de samenwerking met het museum en
het erfgoedcentrum. Kort maar krachtig komt de informatie tot je, en wil je
meer weten bel, mail of app gerust met een van de bestuursleden.

Excursie Helmond
De inschrijvingstermijn is weliswaar gesloten. Maar heb je de uitnodiging
gemist en zou je graag willen deelnemen, een mailtje naar Herman van
Lieshout hermanvanlieshout@hotmail.com is zo gestuurd. Misschien is er
nog een plekje vrij voor deze veelbelovende activiteit.

Broodje Kunst
Op dinsdag 15 november a.s. vindt weer een Broodje Kunst plaats; deze
keer is er een hele dag voor ingeruimd. Gastcurator Anne Berk heeft een
belangrijk aandeel in de invulling van deze dag. De uitnodiging volgt z.s.m.

Eindejaarsbijeenkomst
Hiervoor kunnen jullie vrijdagavond 16 december vrijhouden. We zijn te gast
in het museum, waar Kris Vleugels (hoofd van het museum en het
erfgoedcentrum) en Guus van Engelshoven en Rannilt Pol (de curatoren)
zich voorstellen aan de Vrienden. Ook worden die avond de resultaten van
de gesprekken tussen de Vrienden en de medewerkers van museum en
erfgoedcentrum gepresenteerd.

Brainstorm
Op een tweetal momenten hebben het bestuur en de medewerkers van de
musea van gedachten gewisseld over de wederzijdse relatie, de
verwachtingen over en weer. Voor de Vrienden is het belangrijk te weten
welke plek ze gaat innemen binnen De Domijnen, hoe kunnen we elkaar
door onze activiteiten ondersteunen enz. De resultaten van deze gesprekken
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en de gemaakte afspraken over een gezamenlijk vervolg worden tijdens de
eindejaarsbijeenkomst aan jullie voorgelegd.

Jaarprogramma 2023
De activiteiten voor het komend jaar zijn bekend. Een belangrijke wijziging
is het moment waarop de Kunstfietstocht plaatsvindt; deze is weer terug
naar zijn oude stek: 2e Pinksterdag (29 mei 2023). En verder staat het
volgende op het menu:
- januari: lezing over de architect Wielders
- februari: bezoek aan museum W in Weert
- maart: BK rondleiding Maas
- april: bezoek aan de Verbeke foundation (B)
- mei: de Kunstfietstocht
- juni: rondleiding langs de murals in Heerlen
- juli/aug.: Etzenrade met bezoek aan de kasteeltuin
- september: van Gogh in Nuenen
- oktober: La Biomista in Maasmechelen
- november BK i.s.m. de Salon ‘Bodytalk’
- december: eindejaarsbijeenkomst

Nu in Museum en Erfgoedcentrum
Erfgoedcentrum: nog t/m 31 oktober “Wat een ramp” in het kader van de
maand van de geschiedenis en vanaf 1 oktober 2022 t/m 22 januari 2023
“KwANT: jonge ontwerpers en de eigen collectie”.
Museum voor hedendaagse kunst: “ Uit het leven van een vlinder”, nog t/m
30 oktober.

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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