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HEERLEN 26 08 T/M 04 09 2022

Volg Cultura
Nova via L1
Cultura Nova ook iedere dag

LIVEPROGRAMMA OPENINGSSPEKTAKEL

thuis beleven? Dat kan! Voor

31 jaar Cultura Nova / Openingsvoorstelling From the

het zevende jaar op rij strijkt
een team van L1 neer bij

Ashes door het Spaanse gezelschap La Fura dels

Cultura Nova! Volg het 31ste

Baus met ruim 100 breakdansers, klimmers en figu-

festival via L1 TV, radio en

ranten uit de regio / groot openluchtspektakel waarin

social media. Van vrijdag 26

Heerlen letterlijk uit haar as herrijst.

augustus t/m zondag 4

Op vrijdag 26 augustus om 21.30 uur (inclusief voor-

september besteedt L1 veel
aandacht aan Cultura Nova

uitblik in L1mburg Centraal).

met reportages, sfeerimpressies en interviews van

DAGELIJKS CNtv

Jolien Linssen en Wouter

Vanaf zaterdag 26 augustus t/m zondag 4 september

Nelissen. Geniet van de

om 17.45 uur, herhalingen om 18.45 / 19.45 / 20.45 /

belevenissen van publiek, van
verhalen van de creatieve
makers over hun passie voor

21.45 / 22.45 (m.u.v. 29 augustus) / 23.45 (en tijdens
de nachtprogrammering) bij Limburg Centraal.

kunst en theater en bekijk
hoogtepunten uit de vele

CULTUURCAFÉ RADIO LIVE

voorstellingen.

Vanaf het festivalterrein op zaterdag 27 augustus en

Naast de dagelijkse tv-uitzendingen houdt L1 iedereen in
Limburg en daarbuiten via verschillende online kanalen en
via L1 Radio op de hoogte van
wat er speelt bij Cultura Nova.

3 september van 10.00 tot 13.00 uur.

4 beeldend theater
& circus
21 hedendaagse muziek
24 theater
30 jonge makers
43 jeugd / familie
52 muziek
61 beeldende kunst
72 walks&talks & meer
77 film
80 festivalplein
83 stadmaakweek
88 programmaoverzicht
92 algemene info
ROCCO MALHERBE EN FIEDEL VAN DER HIJDEN

Flink uitpakken!

Eindelijk, we mogen er

weer vol voor gaan. En dat
doen we! 85 verschillende

gezelschappen uit binnenen buitenland presenteren
in 10 dagen tijd meer dan
350 culturele activiteiten
voor jong en oud, waaronder 14 premières, 22

coproducties in Heerlen
en Parkstad én een

uitstapje naar Aken!
Voor en achter de

schermen van het festival
doen 600 medewerkers,

onder wie een groot deel

vrijwilligers hun stinkende
best om het festival in

goede banen te leiden.

foto voorzijde: David Dimitri / L’Homme Cirque

Cultura Nova biedt een ruim palet aan
voorstellingen, concerten, exposities van
groots en meeslepend tot klein en
verfijnd. We openen met ‘From the
Ashes’ door La Fura dels Baus in
samenwerking met 100 breakdansers,
klimmers, acteurs, figuranten en krachtpatsers uit onze eigen regio. Omdat wij
veel publiek verwachten, hebben we
besloten om de openingsvoorstelling
twee avonden te laten uitvoeren. Uiteraard mogen jullie ook weer circustheatervoorstellingen verwachten van hoog
niveau. Dit jaar van Machine de Cirque
uit Canada, Gravity and other Myths
uit Australië, Yoann Bourgeois uit
Frankrijk en David Dimitri uit
Zwitserland.
Met de jeugd- en familievoorstellingen
presenteert Cultura Nova voor jonge
kinderen internationaal beeldend
theater zoals met uit België Theater De
Spiegel en Laika en het Spaanse Aracaladanza. Ouders en opa’s en oma’s zijn
ook welkom!
We zien veel nieuw werk van Limburgse
makers: Het laagland speelt Het Sterrehuis, Collectief Panda presenteert een
wandelapp op het dak van een parkeergarage en van hen gaat Antifest 2 in
première in het Maankwartier.
Compagnie Covar presenteert twee
projecten, ‘Nachtwaken’ en Café Covar.

Lieke Benders speelt met Hoge Fronten
een voorstelling die in Aken en Heerlen
tegelijk plaatsvindt. Intro in Situ brengt
een keur aan jonge hedendaagse componisten naar Parkstad. Roshanak
Morrowatian toont met ‘Sister’ een
performance in een heel bijzondere
vorm. En VIA ZUID presenteert een
aantal interessante nieuwe jonge makers
zoals Celine Daemen, Lieke van der
Vegt en de King Sisters.
We hebben een uitgebreid beeldend
kunstprogramma waarvoor we niet
alleen samenwerken met SCHUNCK,

het Bonnefantenmuseum en De
Domijnen, maar ook met de jonge
makers van ‘Pand en met een aantal
galeries.

Er is een uitgebreid muziekprogramma
met toppers als K’s Choice, Dhaffer
Youssef en Die Krupps. Uiteraard zijn
er weer de geliefde Spiegeltentconcerten,
die gratis toegankelijk zijn en een hele
week Klein Berlijn. Middelbare scholieren komen met De Kunstbende, (h)
ear presenteert geluidskunst en experimentele muziek en met Filmhuis De
Spiegel hebben we een uitgebreid filmprogramma samengesteld.
In Voerendaal, Kerkrade en Brunssum
presenteert Theater Gajes de muzikale
straattheatervoorstelling ‘Odyssee’. In
Landgraaf toveren we gedurende twee
avonden de Wilhelminaberg om tot een
feeëriek landschap - IBA Parkstad rondt
op deze wijze haar EXPOjaar af.

En als alles weer voorbij is…
Dan hopen we dat jullie als toeschouwer,
artiest, medewerker, partner, sponsor of
subsidiënt weer veel mooie, poëtische,
waardevolle en ontroerende momenten
hebben mogen meemaken. Momenten,
die iets met je doen, die je pakken of
stemmen tot nadenken; momenten
waarvan jullie hebben kunnen genieten
en die je nog een tijdje met je meedraagt
in ‘t hoofd en in ‘t hart!
Met deze wens neemt Fiedel afscheid
van Cultura Nova: “Elk vertrek is een
nieuw begin. Het geeft ruimte aan jongere
mensen om Cultura Nova opnieuw in te
kleuren, andere accenten te leggen en met
nieuwe inzichten dit prachtige festival
verder uit te bouwen! Bon voyage!”

Rocco Malherbe en
Fiedel van der Hijden

end theater & circus_ beeldend theater & circus_ beeldend theater & circus _b
OPENING 31STE FESTIVAL CULTURA NOVA + AFRONDING EXPOJAAR IBA
PARKSTAD / PREMIÈRE / LANGUAGE NO PROBLEM

VR 26 + ZA 27 AUG
21.30 UUR
BURGEMEESTER VAN GRUNSVENPLEIN, HEERLEN
GRATIS

L1
TV

copro
ductie

Concept en creatie La Fura dels Baus
Regie Pera Tantiñá
Assistent-regie: Àgata Tantiñá en Raúl Vargas
Choreografie Àgata Tantiñá, Raúl Vargas en
Jop Vermeesch
Tekst Merlijn Huntjens
Dramaturgisch advies Zorba Huisman
Storyteller en actrice Zorba Huisman
Dansers Stichting HFC Crew
Klimcoach Rachel Nilwik
Productie Pau Domingo
In samenwerking met de afdeling productie
van Cultura Nova o.l.v. Bart van Hooren
Assistent Productie: Gal·la Sabaté
Muziek La Fura dels Baus; Pau Domingo;
INpulse Produccions; Llorenç Peris; Subp Yao
Show Caller: Pau Domingo
Lichtontwerp: Noxfera Studio
Lighting Manager: Pau Vila
Chief Rigger: Pep Padrós
Rigging: Anigami
Vuurwerk en speciale effecten: Dream
Fireworks
Feniks Ontwerp: LaGamut & La Fura
dels Baus
Coördinatie figuranten en vrijwilligers Cultura
Nova: Iris van Hooren, Eric Schrijver en
Rachel Nilwik
La Fura dels Baus in coproductie met festival
Cultura Nova, in samenwerking met IBA Parkstad.

foto: La Fura dels Baus

La Fura
(ES)
dels Baus /
From the
Ashes
La Fura dels Baus laat Heerlen herrijzen
bij opening festival Cultura Nova
Het Catalaanse gezelschap La Fura
dels Baus uit Barcelona maakt speciaal
voor Cultura Nova de openingsvoorstelling. From the Ashes vertelt het
verhaal van onze regio op een
moderne manier met grote beeldende
scènes: het ontstaan van Heerlen, de
mijngeschiedenis, de donkere periode
na het sluiten van de mijnen en de
huidige renaissance; de opbloei van
Heerlen en Parkstad. Aan het openluchtspektakel werken ruim 100
breakdansers, klimmers en figuranten
uit de regio mee. Heerlen herrijst
letterlijk uit haar as en een grote feniks
spreidt zijn vleugels over het publiek!
Tijdens de spectaculaire openluchtvoorstelling brengen breakdansers van
stichting HFC Crew een moderne ode
aan de mijnwerkers. Ze doen dat op
muziek die de Heerlense Audio Architect Subp Yao speciaal hiervoor heeft
gecomponeerd: een bijzondere versie
van Gluckauf, het lijflied van de mijnwerkers. Ook verbeeldt HFC Crew de
voorspoed en welvaart die de mijnen
Heerlen en de regio Parkstad gebracht
hebben.

Ruim vijftig ervaren klimmers uit
Heerlen, Parkstad en de rest van het
land werken onder leiding van klimcoach Rachel Nilwik mee aan een
aantal spectaculaire scènes. Ze
beelden het ontstaan van Heerlen uit,
de donkere periode na de mijnsluitingen, de transitie en de geboorte van
de nieuwe tijd.
De Heerlense regisseuse en actrice
Zorba Huisman is tijdens de voorstelling niet alleen verteller, ze vertolkt
ook De Ziel van Heerlen. De tekst van
From the Ashes is geschreven door
dichter en schrijver Merlijn Huntjens,
eveneens afkomstig uit Heerlen. En
dan is er nog een team vrijwilligers van
het festival Cultura Nova, die onder
andere de transitie van de regio
uitbeelden en zorgen voor de bewegingen van een gigantische pop. Al
een week voor de voorstelling komt La
Fura dels Baus in Heerlen repeteren
met alle betrokkenen.
La Fura dels Baus staat bekend om haar
grootschalige theaterspektakels. Het
befaamde gezelschap realiseert de
openingsvoorstelling van Cultura Nova
in coproductie met het festival.
IBA rondt met Cultura Nova haar
Expojaar af.

end theater & circus_ beeldend theater & circus_ beeldend theater & circus _b
HILARISCHE CIRCUSSLAPSTICK / LANGUAGE NO PROBLEM

ZA 27 AUG + MA 29 AUG, 20.00 UUR
ZO 28 AUG, 14.00 + 20.00 UUR
THEATER HEERLEN, RABOZAAL
€ 10,- / € 17,50 / € 26,- / € 27,50 / € 30,-

Regie, concept en tekst Vincent Dubé
Tekst, regie Yohann Trépanier,
Raphaël Dubé, Maxim Laurin,
Ugo Dario & Frédéric Lebrasseur
Muziek Frédéric Lebrasseur
Circus artiesten Guillaume Larouche ,
Thibault Macé, Philippe Dupuis,
Samuel Hollis, Laurent Racicot
Musicus Frederic Lebrasseur/
Steve Hamel/Olivier Forest
Artistiek adviseurs Patrick Ouellet,
Harold Rhéaume & Martin Genest
Scenografisch adviseurs
Josée Bergeron-Proulx, Julie Lévesque
& Amélie Trépanier
Kostuumontwerp Sébastien Dionne
Lichtontwerp Bruno Matte
Geluidsontwerp René Talbot
Hijstechniek David St-Onge
Technisch producent Patrice Guertin
Le Parisien
“[...] the four virtuosos of Machine de cirque
amaze the public in an astonishing spectacle,
mixing the humor of Monty Python with
surprising acrobatics, to the rhythm of a fifth
multi-instrumentalist trickster.”

foto: St. Phane Bourgeois

Machine
(CAN)
de Cirque
“Hilarische circusslapstick met ijzingwekkende acrobatiek.” – Theaterkrant
“Deze voorstelling zuigt je vanaf de
eerste duizelingwekkende bijna-val
van een van de acrobaten mee van
ijzingwekkende spanning naar lachen
tot je kaken pijn doen”, schrijft de
Theaterkrant over Machine de Cirque
van Machine de Cirque. Dit Canadese
gezelschap verwerkt duizelingwekkende acts, krachtige emoties, poëzie
en humor in vernieuwende en originele voorstellingen.
Machine de Cirque is een circusgezelschap uit Québec dat wereldwijd
bekend staat om zijn innovatieve en
originele concepten. Zo zitten de
mannen in Machine de Cirque vast in
een wereld zonder auto’s, elektriciteit
en computers. Er zit maar één ding op:
opnieuw beginnen met alles wat ze
kunnen vinden! Ze knutselen van alles
in elkaar: een steigerbuis blijkt prima
te functioneren als Chinese paal en
een fiets kan op allerlei (on)mogelijke
manieren bereden worden. Het
podium lijkt wel een bouwplaats. Een
metershoge ijzeren stellage staat pontificaal in het midden, omgeven door
trapezes, fietsen, een wip en allerlei
percussie-instrumenten.

Met dat gereedschap zetten vier
circusartiesten en een percussionist
entertainment op letterlijk hoog niveau
neer.
De ingenieuze en diep menselijke
creaties van Machine de Cirque
verbinden het hoogste niveau van
hedendaags circus met muziek en
theater. Hun shows verblinden de
geest, raken het hart en ontroeren de
ziel.

end theater & circus_ beeldend theater & circus_ beeldend theater & circus _b
BUITENTHEATER OP HOOG NIVEAU

DI 30 AUG, 21.15 UUR, VOERENDAAL, FURENTHELA
DO 1 SEP, 21.15 UUR, KERKRADE, MARKT
ZA 3 SEP, 21.15 UUR, BRUNSSUM, LINDEPLEIN
GRATIS

Spel Albert Klein Kranenburg,
Nard Verdonschot, Luka Kooijmans,
Christiaan Bloem, Nynke Borgman,
Tabitha van den Hooff,
Maarten van den Berg, Emma Janssen,
Bas Verduijn Muziek Bas Flier,
Marjet Spook, Fleur Dikken
Idee & Concept Maartje Keijzer
Regie Maarte Keijzer & Jeroen Kriek
Muzikaal coach Dick Hauser
Tekst Nard Verdonschot
Decor Douwe Hibma
Kostuums/Rekwisieten Tessa Verbei
Lichtontwerp & Techniek
Valentijn van der Mieden
Productie Mette Bunskoek
Dankzij samenwerking van de gemeenten
Voerendaal, Kerkrade en Brunssum met
festival Cultura Nova treedt het Nederlandse
straattheatergezelschap Theater Gajes maar
liefst drie maal op in Parkstad.

foto’s: Theater Gajes

Theater Gajes
Odyssee

(NL)

/

Een Grieks meeslepend verhaal over
een held op zoek naar huis, vertaald
naar de straat en opgevoerd in 65
minuten. Bij de gedurfde voorstelling
Odyssee van Theater Gajes bevindt
het publiek zich te midden van het
spel. Met een inventief bewegend
decor, acteurs op stelten en muzikanten op grote hoogte vertelt het
gezelschap het eeuwenoude avontuur
van Odysseus, de mythische held uit
het epos van Homerus.
Odyssee is een beeldende en muzikale
voorstelling, waarbij gebruik wordt
gemaakt van grootse en innovatieve
beeldende objecten en machines. Zo
wordt Ithaka verbeeld door een toren
met weefgetouwen en gaat Circe, de
grote verleidster, op een paal 11 meter
omhoog de lucht in. Het schip
waarmee Odysseus de reis naar huis
maakt, verplaatst zich met alle bemanningsleden erop door het publiek heen.
De technische effecten zorgen voor
een adembenemend spektakel.

Een ander belangrijk element in
Odyssee is de live muziek. De muzikanten acteren ook en worden rondgereden op fietsconstructies die soms
boven het publiek uitstijgen. Alle
muziek is speciaal gecomponeerd voor
de voorstelling.
Als toeschouwer ben je onderdeel van
de voorstelling en beweeg je letterlijk
mee met het spektakel, dat zich
afspeelt op twee niveaus. Op het
grondniveau zie je de techniek, alsof je
in de coulissen kijkt. Boven je hoofd
ontvouwt zich de theatrale werkelijkheid waarin je je kunt verliezen.

end theater & circus_ beeldend theater & circus_ beeldend theater & circus _b
MEER DAN ACROBATIEK EN CIRCUS / LANGUAGE NO PROBLEM

WO 31 AUG + DO 1 SEP
20.00 UUR
THEATER HEERLEN, RABOZAAL
€14,50 / €22,50 / € 26,- / € 29,- / € 33,-

Creative team Martin Schreiber, Lachlan
Binns, Jascha Boyce, JacobRandell, Lewie
West, Lewis Rankin, Joanne Curry,
Mieke Lizotte, Lachlan Harper, Jackson
Manson
Composers Elliot Zoerner and Shenton
Gregory
Director Darcy Grant
Stage & Lighting Designer Geoff Cobham
Creative Associate Triton Tunis-Mitchell
Backbone wordt gepresenteerd door
Cultura Nova i.s.m. Parkstad Limburg
Theaters

Gravity & Other
(AUS)
Myths
/
Backbone
“Wat Gravity & Other Myths laat zien,
grenst aan het ongelooflijke.” – de Theaterkrant
“Voorbij de grenzen van het circus”,
schrijft de Theaterkrant over Backbone. “Ze noemen zich brutaalweg
Gravity & Other Myths en na 80
minuten adembenemende acrobatiek
heb je de neiging ze nog gelijk te geven
ook: zwaartekracht is een verzinsel van
Isaac Newton. Een natuurwet die
aantrekkingskracht beschrijft? Hou
toch op. Voor wat het menselijk
lichaam vermag bestaan geen wetten,
lijken deze Aussies te willen zeggen.”
In Backbone (ruggengraat) onderzoekt
het Australische circusgezelschap
Gravity & other Myths de verschillende percepties van kracht. Waar
kracht vandaan komt, hoe het wordt
gemeten en waar de grenzen liggen:
fysiek, emotioneel, individueel en
collectief. Backbone is het derde werk
van dit geweldige circusgezelschap.
Hun laatste show A Simple Space
werd een groot internationaal succes
en is meer dan 700 keer opgevoerd op
98 festivals en in theaters in 29 landen.

foto: Marty Superman

Meer dan acrobatiek en circus
“Met het begrip acrobatiek doe je
Gravity & other Myths royaal te kort”,
vervolgt de Theaterkrant over Backbone. “Natuurlijk, er wordt door de
lucht gevlogen en er worden menselijke torens gebouwd, maar wat de
voorstelling vooral zo indrukwekkend
maakt is de schijnbare achteloosheid
en het volledige gebrek aan stoerdoenerij. Alsof het allemaal even vanzelfsprekend is: je staat ’s ochtends op,
doet wat rek- en strekoefeningen en je
gaat aan het werk. En waarom zou je
niet, als je driehoog staat (letterlijk:
een van de vrouwen staat op het hoofd
van de man onder haar die op zijn
beurt weer op een andere man staat)
doodleuk een dansje doen?”
In de pers
“Een glorieuze stroom van actie en
reactie... sensationeel.”
- The Advertiser *****
“… een perfecte combinatie van geldigheid, durf en gevaar.”
- Limelight Magazine *****
“De opwinding van circus op zijn best
gecombineerd met de gratie en choreografische lijn van dans, en de magische
onderstromen van goed theater.”
- The Sydney Morning Herald *****

end theater & circus_ beeldend theater & circus_ beeldend theater & circus _b
ONVERWACHTE VERSCHIJNINGEN VAN DE CENTAUR IN ALLEDAAGSE RUIMTEN /
LANGUAGE NO PROBLEM / NEDERLANDSE PREMIÈRE

Théâtre du
(FR)
Centaure
/ Surgissements

Soms doen wezens uit de mythologie
hun intrede in de echte wereld; in alledaagse ruimtes, waar ze niet verwacht
worden. Dus wees op je hoede, want
voor je het weet sta je oog in oog met
een verschijning van half-mens, halfpaard. De optredens van Theâtre du
Centaure zijn onverwacht, spectaculair en magisch. Op donderdag 1 en
vrijdag 2 september maken ze een
aantal tours door Heerlen-Centrum.
Mis het niet!
De centaur kan je verrassen op de
hoek van een straat, op een plein of in

Met de performance Surgissements
verkent Manolo van Théâtre du
Centaure nieuwe artistieke wegen
buiten de gebruikelijke theaters. Door
in te grijpen in de openbare ruimte
transformeert Théâtre du Centaure de
werkelijkheid. De verschillende korte
optredens van Surgissements geven
het alledaagse leven een magische,
poëtische kleur, veranderen het
perspectief van onze blik en onze
gewoonten. Laat je meevoeren door
dit bijzondere gezelschap in een
hedendaags utopia van onweerstaanbare schoonheid!

VR 2 + ZA 3 SEP
TUSSEN 21.15 EN 23.15 UUR
WILHELMINABERG, LANDGRAAF
GRATIS
(PARKEREN OP TERREIN MEGALAND,
BEREIKBAAR VIA ROTONDE TER HOOGTE
AFSLAG SNOWWORLD, HOFSTRAAT,
POORT 2)

Aérosculpture
(BE)
& Dwaallicht /
Opening
Wilhelminaberg

(FR)

Tijdens het festival zorgen de gezelschappen Aérosculpture en Dwaallicht voor een bijzondere sfeer bij de
Wilhelminaberg in Landgraaf: een
project dat in samenwerking met IBA
Parkstad en de Gemeente Landgraaf
wordt gepresenteerd.

foto: Aérosculpture

een tuin... Het beeld van half-man,
half-paard is bijna onwerkelijk. Voorbijgangers zijn verbijsterd. Het geroezemoes zwelt aan. Sommige mensen
roepen naar dit vreemde wezen,
anderen proberen de nek of de flank
van het dier te strelen. Manolo, de
mannelijke centaur, leidt beveiligers
om de tuin door een krant te lezen.
Soms kijkt hij op zijn horloge en gaat
hij in gesprek met een reiziger over de
dienstregeling van een trein. Dan
vertrekt de centaur onder de blikken
van de voorbijgangers, die zich deze
verschijning zullen herinneren als een
onverwacht intermezzo in hun dag.

foto: Francesca Todde

DO 1 SEP, 13.30 + 16.30 UUR
VR 2 SEP, 16.00 + 19.00 UUR
HEERLEN CENTRUM, START VANAF FESTIVALPLEIN
GRATIS

FEEËRIEKE SFEER OP DE BERG / LANGUAGE NO PROBLEM / NEDERLANDSE
PREMIÈRE

Aérosculpture maakt roterende lichtobjecten en zwevende vogels
(zeemeeuwen) die van binnen verlicht
zijn. Daarnaast presenteert JeanPierre David van Aérosculpture
FloWe R PoWe R; een assemblage van
digitale technologie en elektromechanica die licht, snelheid en transparantie onderzoekt.
Compagnie Dwaallicht uit België laat
tientallen kleine lampjes branden in
objecten van bamboe. Samen zorgen
ze voor een feeërieke sfeer op de voormalige mijnberg.
Onderliggende thema’s hierbij zijn de
functie van de berg, de mijngeschiedenis, de jaren na de mijnsluiting en
de nieuwe betekenissen die we geven
aan oude bestemmingen; de weg
vooruit en een venster naar de
toekomst. In het kader van IBA
Parkstad maakt Har Hollands
bovenop de Wilhelminaberg het lichtkunstwerk Berg van licht. Met ook

aandacht voor de top, de trap (508
treden!) en de aanlanding, die opnieuw
ingericht zijn. Want de Wilhelminaberg vormt de centrale plek in vele
ontwikkelingen op toeristisch gebied
in Parkstad Limburg (met o.a. een
indoor skibaan, de langste trap van
Nederland, Megaland en meer).
IBA Parkstad begon in 2013. Van
augustus 2021 tot september 2022, het

expositiejaar van IBA Parkstad, presenteert IBA de projecten die al zijn afgerond of nog worden afgerond. Deze zijn
dynamisch en gaan ook na 2022 door.
Ze helpen Parkstad zich te ontwikkelen
tot een sterkere en veerkrachtigere
regio. Met een duurzamere economie,
een belangrijke rol voor groen en hergebruik van materialen. Parkstad als een
aantrekkelijk gebied om te wonen, te
werken en te recreëren.

end theater & circus_ beeldend theater & circus_ beeldend theater & circus _b
BLOEDSTOLLENDE SHOW OP HET SNIJVLAK VAN DANS EN CIRCUS / LANGUAGE
NO PROBLEM

ZA 3 SEP, 20.00 UUR
ZO 4 SEP, 14.00 UUR
THEATER HEERLEN, RABOZAAL
€ 16,- / € 25,50 / € 28,- / € 29,50 / € 32,-

Concept, choreografie en scenografie
Yoann Bourgeois
Artistiek assistent Marie Fonte
Dansers Marie Bourgeois, Julien
Cramillet, Kerem Gelebek, Jean-Yves
Phuong, Sarah Silverblatt-Buser
Productie CCN2 – Centre chorégraphique
national de Grenoble
Coproductie Cie Yoann Bourgeois – MC2:
Grenoble – Biennale de la danse de Lyon
– Théâtre de la Ville, Paris – Maison de la
Culture de Bourges – L’hippodrome,
Scène Nationale de Douai – Le Manège
de Reims, Scène Nationale – Le Parvis,
Scène Nationale de Tarbes Pyrénées –
Théâtre du Vellein – La brèche, Pôle
national des arts du cirque de BasseNormandie / Cherbourg-Octeville et
Théâtre National de Bretagne-Rennes
Foto: Géraldine Aresteanu

foto’s: Géraldine Aresteanu

Compagnie
Yoann Bourgeois
(FR)
/ Celui qui
tombe
Yoann Bourgeois is een wereldwijde
ster in de circus- en theaterwereld.
Deze Fransman is acrobaat, jongleur,
choreograaf én danser; in 2021
creëerde hij nog een werk voor het
eerste gezelschap van het Nederlands
Dans Theater (NDT1). Met zijn eigen
Compagnie Yoann Bourgeois neemt
hij je mee in een bloedstollende circusdansvoorstelling, die zich afspeelt op
een enorme schommel. Je zit op het
puntje van je stoel.
Wie denkt dat circus een beetje duf is,
loopt hopeloos achter! Dat bewijst
Compagnie Yoann Bourgeois met
Celui qui tombe. De show toont
modern circus in een frisse en razendsnelle combinatie van acrobatiek en
dans op een grote houten vloer, die
ronddraait, stijgt en daalt, kantelt en
swingt als een enorme schommel.
Voor de artiesten is het een voortdurend balanceren op een dunne lijn van
beweging, gewicht en zwaartekracht.
Spanning is dus gegarandeerd! Tegelijk is het een prachtige voorstelling,
die toegankelijk is, licht blijft en
ruimte schept om de complexiteit van
de bewegende mens te overdenken.

iew_ interview_ interview_ interview_ interview_ interview_ interview_ inter
INTERVIEW ELS ROOBROECK (COVAR) – TEKST MEYKE HOUBEN

Na jaren Maastricht
als thuisbasis te hebben
gehad, vestigt Compagnie
COVAR zich binnenkort
in Heerlen. “De prettige
samenwerking met
Cultura Nova ligt daar
voor een groot deel aan
ten grondslag”, vertelt
artistiek leider Els
Roobroeck. Tijdens deze
editie van het festival
presenteert COVAR twee
nieuwe producties.
foto: Mirjana Vrbaski

iew_ interview_ interview_ interview_ interview_ interview_ interview_ inter

Compagnie
COVAR
kiest Heerlen
als thuisbasis

foto: Rufus Hegeman

In Cultuurhuis Heerlen presenteert
COVAR ‘Café COVAR - #Plinna’, een
performance van rapper Dookie, die
op het podium staat met twee muzikanten. Dookie woonde vijf jaar in de
Heerlense wijk GMS (Grasbroek –
Musschemig - Schandelen). Voor de
voorstelling ging hij in gesprek met
jongeren uit de wijk. “Hij installeerde
zich op het plein voor de Jumbo en
ontmoette daar jongeren die het thuis
niet altijd even gemakkelijk hebben”,
vertelt Els. “Op het plein zijn ze samen
met vrienden, die ze – anders dan hun
familie – zelf hebben gekozen. Bij hen
vinden ze warmte en geborgenheid.
Thuis hebben ze vaak met allerlei
instanties te maken, maar buiten bij
hun vrienden zijn ze meer dan alleen
een nummer of een diagnose.”
In zijn performance laat Dookie die
andere kant van de straatjongeren
zien. De tekst voor de voorstelling
maakte hij op basis van zijn
gesprekken met de jongeren.

Daarna bedacht hij samen met
Kwinten Mordijck en Stef Heeren de
bijbehorende muzikale compositie.
Els: “In zijn performance sluit Dookie
aan bij de leefwereld van de jongeren,
onder meer door straattaal te
gebruiken. Zo heeft hij het over
‘plinna’ in plaats van het plein. Maar
niemand hoeft zich daardoor te laten
afschrikken hoor, de voorstelling is
toegankelijk voor een breed publiek.”
Café COVAR is het talentontwikkelingstraject van Compagnie COVAR
voor jonge theatermakers. Daarnaast
staat het gezelschap ook op Cultura
Nova met de door Els bedachte en
geregisseerde muziektheatervoorstelling Nachtwaken. “Nachtwaken is een
tweeluik over vinden en verliezen. In
het eerste deel vertellen zeven acteurs,
allemaal leerlingen van de Acteursopleiding van Vista College, gezinsanekdotes over vroeger. Ook hier
hebben we voor de tekst gebruik
gemaakt van materiaal dat de spelers
zelf aandroegen. Wat duidelijk wordt,
is dat de meisjes een geheim delen,
waarvan pas in het tweede deel een
tipje van de sluier wordt opgelicht.”

Dat tweede deel is een integrale
opvoering van het korte verhaal
‘Esther in de nacht’ van A.M. Holmes.
Daarin spreekt een moeder (Els
Roobroeck) over haar zoon, die in
coma ligt na een ernstig ongeluk. “De
tekst is bewust gedoseerd”, legt Els uit.
“Eigenlijk wordt er door weinig te
zeggen, juist heel veel gezegd. Er is
sprake van een gemis, maar dat wordt
geduid door de schoonheid van het
leven te benadrukken. Zo biedt de
voorstelling begrip en troost.”
Nachtwaken is bestemd voor jongeren
vanaf 13 jaar en volwassenen. Anders
dan het thema misschien doet
vermoeden, wordt het geen zware zit,
meent Els. “Door te komen kijken, leer
je het leven alleen maar meer te appreciëren.”

Zowel Café COVAR als Nachtwaken
zijn coproducties van Compagnie
COVAR en Cultura Nova. Els: “Onze
samenwerking wordt steeds intenser.
Samen kijken we waar kansen liggen
om de stem van jongeren in Heerlense
buurten te laten horen. Vorig jaar
hebben we daarvoor een eerste aanzet
gedaan met Café COVAR, nu bouwen
we dat verder uit. Als gezelschap zijn
we heel blij met de steun van Cultura
Nova. Het festival is supporter van het
eerste uur. Door hier te spelen, kan
een groot publiek kennismaken met
ons werk. Dat bevalt zo goed, dat we
hebben besloten om ons permanent in
Heerlen te vestigen.”

Nachtwaken, op zaterdag 27 en zondag
28 augustus in Theater Kerkrade.
Café COVAR - # PLINNA editie GMS,
vrijdag 2 tot en met zondag 4 september
in het café van Cultuurhuis Heerlen.

hedendaagse muziek_ hedendaagse mu
WERELDPREMIÈRE

DO 1 SEP, 20.30 UUR
THEATER HEERLEN, LIMBURGZAAL
€ 15,- / € 17,50 / € 19,50 / € 22,50

copro
ductie

philharmonie
zuidnederland &
(NL)
TEMKO /
Darkness Rises
foto: Joris Buijs

Dirigent Michiel Delanghe
Ensemble TEMKO
Film Dries Alkemade
Aart Strootman Darkness Rises
Darkness Rises is een coproductie van Cultura
Nova, philharmonie zuidnederland en Parkstad
Limburg Theaters.

Op 22 januari 2003 had NASA voor
het laatst contact met de ruimtesonde
Pioneer 10, een ruimtesonde die in
1972 werd gelanceerd. Deze transmissie werd verzonden over een
afstand van maar liefst 8 miljard kilometer.
Componist en gitarist Aart Strootman
zette de dataset van de ruimtesonde
om in muziek voor philharmonie zuidnederland en zijn ensemble TEMKO.

Het contact van de Pioneer 10 met de
aarde viel weg, maar de wereld draaide
door. Tijdens Cultura Nova gaat een
nieuwe versie van dit project in
wereldpremière. Strootman voegt een
nieuw muzikaal hoofdstuk toe aan zijn
muzikale tijdslijn geïnspireerd op
recente wereldwijde gebeurtenissen.
Darkness Rises wordt visueel versterkt
met ruimtebeelden van de Pioneer 10
gemaakt door cineast Dries Alkemade.

daagse muziek_ hedendaagse muziek_ hedendaagse muziek_ hedendaagse muz
FUTURISTISCH LANDSCHAPSCONCERT / PREMIÈRE

WO 31 AUG, 20.15 + 21.45 UUR
VR 2 SEP, 20.15 UUR
KELDER OUTPOET, OUDE VEEMARKSTRAAT
HEERLEN
€ 12,50
		
		

copro
ductie

AVONTUURLIJK GELUID UIT DE LAGE LANDEN / LANGUAGE NO PROBLEM

Mike Kramer &
(NL)
Jan Sluijsmans
/ Storytellers

ZA 3 SEP
OPENING: 14.00 UUR
(TOT ONG. 19.00 UUR)
SAVELBERGKLOOSTER
€ 10,-

foto’s: Mike Kramer en Jan Sluijsmans

Over Mike en Jan
Mike Kramer is geluidskunstenaar, field
recordist en componist, artistiek leider van
(h)ear en programmamaker bij de
Concertzender. Hij maakt concertregistraties voor radio-uitzendingen en is daarnaast onder namen als Core Shift en CS²
als producer actief binnen het Ambient/
Techno genre.

line-up
daniel duchamP
Floris Vanhoof
P-Art (Paul Timmermans)
Baudouin Oosterlynck
Kris Vanderstraeten
Jean D.L.
special guests
Mia Zabelka
Mike Kramer (o.v.)

Jan Sluijsmans is componist van Experimental, Drone, Soundscape, Jazz Noir en
neoklassieke muziek.
Met dank aan jongerencentrum Outpoet.

Jan Sluijsmans

Elke voorstelling vertelt een nieuw
verhaal.
Storytellers verhaalt op zeer intieme
wijze over de origine van de moderne
mens; het startpunt dat in de academische wereld als hypothese wordt
omschreven als ‘the missing link’. De
teksten zijn veelal monologen, op zichzelf staande verhalen en/of anekdotes.
Maar kloppen deze wel? Moet het
geheel eigenlijk geen dialoog zijn,
waarbij de luisteraar zelf moet zoeken
naar de context?
Afwisselend op de achter- en voorgrond ondersteunen geluid en muziek
de teksten; van subtiel tot extreem

elektronisch of live gespeeld met
akoestische instrumenten. Visueel
wordt kracht bijgezet door middel van
donkerte, dan weer subtiel wit licht en
stroboscopen, al dan niet verzengd in
een dikke laag rook. Het geheel wordt
uitgevoerd volgens de ‘cut-up’-techniek van auteur Brion Gysin, die later
door William S. Burroughs verder is
ontwikkeld en bekend is georden.
Hierbij wordt een bestaande verhaallijn opgedeeld en ontstaat door een
nieuwe rangschikking een ander
verhaal. Elke voorstelling is hierdoor
uniek
Storytellers wordt live ondersteund
door lokale muzikanten.

(h)ear is een stichting die zich richt op klankkunst en experimentele muziek en zich inzet
tot dialoog met andere kunstdisciplines om te
creëren en te stimuleren. 2022 markeert het
jaar van de twaalfde samenwerking met
Cultura Nova.
Met dank aan De Twee Gezusters.

(h)ear festival
2022
(h)ear festival biedt een actueel overzicht uit het rijk der klanken. De
2022-editie biedt tal van geluidskunstenaars die optimaal weten te reflecteren tussen het verleden en de
toekomst.
Het programma toont een fantastisch
affiche met artiesten uit voornamelijk
België. Onze landsburen hebben dan
ook een rijke traditie binnen het veld
van experimenteel en avontuurlijk
klankonderzoek. Een aantal van hen is
terug te vinden op de onlangs uitgebrachte DVD 10xOPEN, met exclusieve audio- en videowerken. Tijdens
het festival zal deze release extra onder
de aandacht worden gebracht.
Floris Vanhoof en Mia Zabelka zijn
inmiddels geen onbekende namen bij
Europese festivalorganisaties. Festivals als het Belgische Meakusma of
Rewire in Den Haag stonden al eerder
te popelen hun op de agenda te
plaatsen. Zo staat Zabelka, van
oorsprong violiste, bekend om haar
gebruik van artificiële intelligentiesoftware tijdens haar uitvoeringen.
Kris Vanderstraeten zal een bijzonder
optreden verzorgen op drums, gitaar
en objecten, geheel in de sfeer van vrije
improvisatie. Jean D.L. en P-Art
begeven zich meer op het improvisa-

tievlak waar geluid in de ruimte een
belangrijke factor speelt.
Baudouin Oosterlynck biedt een
bijzonder overzicht van de door hem
zelf ontworpen instrumenten en klankobjecten en biedt de bezoekers de
gelegenheid deze uit te proberen.
daniel duchamP verrast vriend en
vijand met zijn wel heel bijzondere
aanpak en beheersing van zijn elektronische instrumenten. En tenslotte
speelt Mike Kramer een elektronica
set.

er_ theater_ theater_ theater_ theater_ theater_ theater_ theater_ theater_ t
EEN THEATRALE ONTMOETINGSREIS TUSSEN TWEE LANDEN / PREMIÈRE

ZA 27 + ZO 28 AUG, ZA 3 + ZO 4 SEP
15.00 UUR
DUUR: ONGEVEER 3 UUR
€ 15,- (INCL HAPJE EN DRANKJE)
		
		DEZE VOORSTELLING KENT TWEE 		
		
VERTREKPUNTEN EN TALEN: DE ROUTE
		
START IN HEERLEN OP HET
		TEMPSPLEIN
(NEDERLANDSTALIG)
copro
		
EN TEGELIJKERTIJD IN AKEN OP DE 		
ductie
		UNGARNPLATZ (DUITSTALIG)

Hoge Fronten &
Studio Europa
Maastricht (NL) /
SMALLTALK

Concept/regie Lieke Benders
Regieassistent Saskia de Haas
Schrijvers Jibbe Willems,
Joke van Leeuwen en Willi Achten (D)
Muzikanten/componisten Jolle Roelofs,
Eddie Pidancet (uit Aken) en
Goya van der Heyden
Dramaturgie Peter Anthonissen
Verslaglegging Europese samenwerking
Job Zomerplaag
Met medewerking van en met dank aan alle
mensen op en rond het Tempsplein in
Heerlen en de Ungarnplatz in Aken, Quynh
Hoa en Zollmuseum Friedrichs
Smalltalk is een grensoverschrijdend Europees
locatietheaterproject van theatergezelschap
Hoge Fronten en Studio Europa Maastricht in
coproductie met Cultura Nova en wordt ondersteund door Maastricht University, Provincie
Limburg en de Gemeente Maastricht.
Studio Europa Maastricht is een expertisecentrum
voor Europa-gerelateerd debat en onderzoek,
bestaande uit drie pijlers: Academisch onderzoek
(toonaangevend centrum op het gebied van aan
Europa-gerelateerd onderzoek, met maatschappelijke impact), Europees erfgoed (nalatenschap van
het Verdrag van Maastricht tot leven brengende)
en publiek debat (waarin betrokkenheid en een
kritisch debat gestimuleerd wordt). Ook verzamelen en delen ze verhalen over Europa.
foto’s: Bjorn Frins

Een theatrale ontmoetingsreis tussen het
Tempsplein (Heerlen) en de Ungarnplatz
(Aken).
Twee pleinen, in twee steden en twee
landen. Nog geen twintig kilometer
van elkaar vandaan. Toch voelt de
afstand groter. We nemen je mee op
reis, te voet en in een bus, de grens
over. Wij tonen je het alledaagse leven
rondom deze pleinen, opgetekend
door drie bekende schrijvers. Je luistert naar een speciaal geschreven lied,
je loopt rond en luistert naar verhalen
over de bewoners via een koptelefoon.
Waarin verschillen ze van elkaar?
Welke overeenkomsten kun je
ontdekken? En waar vind je Europa in
dit verhaal?

Een flitsbezoek met een hapje en een
drankje
In een flitsbezoek nemen we je mee,
diep de buurten in. Daar waar je
normaal niet snel komt. Door grenzen
te verleggen kom je in contact met
anderen. Taalbarrières worden overbrugd. Kleine gesprekken worden
gevoerd. Deze theatrale ontmoetingsreis is een ‘ode aan smalltalk’, een
eerbetoon aan de ontmoeting van
verschillende werelden.

Niet geschikt voor mensen die slecht ter
been zijn, rolstoelgebruikers en jonge
kinderen.
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EEN LUDIEKE HANDLEIDING VOOR HEERLEN EN HEERLENAREN / PREMIÈRE

WO 31 AUG, DO 1 SEP + VR 2 SEP
20.00 UUR
MAANPLEIN 85, HEERLEN
€ 15,-

copro
ductie

MUZIEKTHEATER / PREMIÈRE

PANDA - Nina
Willems & Merlijn
(NL)
Huntjens /
Antifest II

ZA 27 + ZO 28 AUG
20.00 UUR
THEATER KERKRADE
€ 12,50

copro
ductie
Foto: Pascal Moors

Concept en uitvoering: Merlijn Huntjens
en Nina Willems
Tekst: Merlijn Huntjens
Muziek: Reggy van Bakel
PR-beeld: Pascal Moors

Met dank aan Weller.

In 2018 maakte PANDA de voorstelling Antifest. Een ludieke handleiding
voor Heerlen, om te dealen met haar
staat van crisis en hoe de Heerlenaar
zich aan het eigen haar uit het moeras
kan trekken. Dit jaar komt er een
vervolg. Over omgaan met een ander
soort crisis; een in jezelf. Er zijn
tenslotte weinig mensen die daar
tijdens deze of gene lockdown niet in
gevallen zijn… PANDA in elk geval
wel.

Wat als een persoonlijke crisis te groot,
of te onverwacht is? Wat als je niet kan
omgaan met de plotselinge of naderende dood van jezelf of een ander?
Wat als je jezelf niet aan de haren uit
het moeras kan trekken en er juist
steeds dieper en dieper wegzakt? En
wat als dat niet eens zo onbehaaglijk
voelt? Wat is daar, op de bodem, te
vinden?

Spel: Juul Bergmeijer, Meike Brouwers,
Adelaide Kashari, Charlotte Raes, Els
Roobroeck, Annely Schoonderwoerd, Jolijn
Stam, Zoya Vranovsky
Concept en regie: Els Roobroeck
Tekst: A.M. Holmes, Els Roobroeck
Compositie en muziek: Kwinten Mordijck
Scenografie: Erki de Vries
Kostuums: Ben van Buuren
Outside Eye: Michel Sluysmans (TG Maastricht)
		
‘Nachtwaken’ is een coproductie tussen COVAR
en Cultura Nova en wordt mede mogelijk
gemaakt door Provincie Limburg, Lirafonds en
Prins Bernhard Cultuurfonds.

Compagnie
Covar (BE/NL)/
Nachtwaken
Muziektheater over een gebeurtenis die
alles stopt.
In Nachtwaken nemen zeven meisjes
je mee door hun huis waar op iedere
plek een herinnering ligt. Ze vertellen
over hun broer, hun vader en moeder.
Over hun normale leven. Ze dragen
een geheim met zich mee. Een gebeurtenis die dat normale leven heeft stopgezet.
Nachtwaken is een tweeluik. Als eerste
is het een theaterbewerking van het
korte verhaal Esther in de nacht van
A.M. Holmes. Daarin spreekt een
moeder (gespeeld door Els Roobroeck)
over haar zoon die een ernstig
auto-ongeluk heeft gehad. Hij ligt in
coma en wordt door machines in leven
gehouden. Daarnaast is Nachtwaken
een muziektheatervoorstelling voor
jongeren, gespeeld door zeven
studenten van de acteursopleiding van
Vista College in regie van Els
Roobroeck. Beide delen van het tweeluik worden geflankeerd door de muzikale compositie van de Vlaamse
componist en muzikant Kwinten
Mordijck.
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INDRINGEND THEATER BIJ ZONSOPGANG EN ZONSONDERGANG

DO 1 SEP, 19.30 UUR
VR 2 SEP, 05.45 + 20.15 UUR
TUIN HUIZE DE BERG, GASTHUISSTRAAT 45,
HEERLEN
€ 21,50 / JONGEREN T/M 25 JAAR € 16,50

Concept, tekst, spel: Willem de Bruin
Regie: Eva Line de Boer
Vormgeving: Theun Mosk (Ruimtetijd)
Muziek: Willem de Bruin, Morien van der
Tang, Stephan Boers, Jheynner Argote
Dramaturgie: Liet Lenshoek
Geluidsontwerp: Harpo ’t Hart
Spuug van God is een voorstelling van
Likeminds en wordt gepresenteerd door
Cultura Nova i.s.m. Parkstad Limburg
Theaters.
Met dank aan De Lenferinkgroep en de
Kleine Zusters van de heilige Joseph.

foto: Keng Pereira

Willem de Bruin (NL)
Likeminds /
Spuug van God
Mijn naam is Willem Arnold de Bruin.
Ik bezit dezelfde initialen als onze koning.
De kleur van onze achternamen vertelt
het contrast tussen ons.
Mijn moeder is Nederlands en mijn vader
komt van Curaçao.
Ik voel me geen van beide.
Willem de Bruin (1985) is muzikant
en acteur, bekend van The Opposites.
In Spuug van God confronteert hij ons
met de vraag wat het betekent om als
gekleurde jongen op te groeien in een
oer-Hollands dorp in de polder. Zelf
valt hij in heel veel identiteiten uit
elkaar. Van hem zijn er veel versies,
want hij is niet anders gewend dan
zich aan te passen aan de situatie. Voor
elk gezelschap filtert hij een stukje
Willem weg of voegt hij de juiste
elementen toe. Van zijn vader heeft hij
geleerd te lachen naar de wereld en
wat van binnen zit, binnen te houden.
Alleen, een kameleon die van kleur
verandert, is nog steeds een kameleon.
Willem komt ook in verschillende
kleuren. Maar wie Willem is weet
niemand. Zelfs Willem niet.

Willem speelt Spuug van God tijdens
Cultura Nova twee maal bij zonsondergang en één maal om 05.45 uur
bij zonsopgang in de tuin van Huize
de Berg. Een unieke belevenis.
Over Willem de Bruin + Likeminds
Willem brak door met The Opposites.
In 2018 bracht hij zijn soloalbum Man
in nood uit en maakte hij zijn speelfilmdebuut in Catacombe. Bij Likeminds maakt Willem nu zijn eerste
theatervoorstelling Spuug van God.
Likeminds is een ontwikkelplek voor
meerstemmige theatermakers uit
verschillende disciplines. Artistieke
diversiteit is hierbij het uitgangspunt.
De gemene deler van makers en voorstellingen is eigenzinnig, fluïde, divers,
activistisch, rafelig en kwetsbaar.

onge makers_ jonge makers_ jonge makers_ jonge makers_ jonge makers_ jon
TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

ZA 27 AUG T/M ZO 4 SEP
DIVERSE TIJDEN
AKERSTRAAT 15, HEERLEN
GRATIS

copro
ductie

Intro in Situ /
Pop-up muziekpodium en klankkunstexpositie

Tekst/spel/muziek/concept Joske, Annelie
en Marthe Koning
Eindregie Jessie L’Herminez
Dramaturgie Elowise Vandenbroecke
Componist Janne Piksen
Kostuum Akelei Loos
Licht en geluidsontwerp Neal Groot

DOORLOPEND TE BEZOEKEN KLANKKUNST EN
VIDEOKUNST VAN PENSIVE VIVIFIER,
MARIEKE VAN DE VEN, GOYA VAN DER HEIJDEN EN
CHRISTY WESTHOVENS.
ZA 27, ZO 28 AUG + ZA 3 SEP,
12.00-22.30 UUR
MA 29 AUG T/M VR 2 SEP,
15.00-22.30 UUR
ZO 4 SEP (AFSLUITING), 12.00-17.00 UUR.

In samenwerking met Festival Cement en
VIA ZUID.

Concerten

ZA 27 AUG, 15.00 + 20.30 UUR - PENSIVE VIVIFIER
ZO 28 AUG, 15.00 UUR - AURA BOUW & SJORS VAN
DER MARK
MA 29 AUG, 20.30 UUR - TRIANA Y LUCA
DI 30 AUG, 20.30 UUR - DIFFERENCE AND
REPETITION
WO 31 AUG, 20.30 UUR - .FREE TREES.
DO 1 SEP, 20.30 UUR - MATHILDE NOBEL
VR 2 SEP, 20.30 UUR - MARTHE KONING
ZA 3 SEP, 15.00 UUR - GERMAINE SIJSTERMANS
ZA 3 SEP, 20.30 UUR - KATHARINA PFEIFER
ZO 4 SEP, 15.00 UUR - MARIEKE VAN DE VEN
Met dank aan VOC Vastgoed.

ZA 27 AUG ,14.00 + 20.00 UUR
ZO 28 AUG, 14.00 UUR
CULTUURHUIS HEERLEN
€ 12,50

Laat je meevoeren door (nu nog)
onbekend muzikaal talent met een
rijkdom aan multidisciplinaire
verhalen. Ontdek werelden waarin
traditionele, inheemse muziek en pop
hand in hand gaan, beeldende kunst
deel uitmaakt van de performance, en
visuals en elektronische ambient
scapes versmelten met klassieke
muziek.
Negen dagen lang presenteert Intro in
Situ, productiehuis voor pioniers van
klank en muziek, het werk van twaalf
jonge makers. Beluister de concerten

op het pop-up podium en onderga de
doorlopende installaties in de klankkunstexpositie. Voor hun composities
hebben de makers zich laten inspireren
door het begrip ‘tijd’ of door klimaatverandering. Er wordt onder andere
gebruik gemaakt van geluiden uit
verschillende culturen in Mexico en
Brazilië.

King Sisters (NL)/
Rebuilding
a Voice
“Een fascinerend a-capella-theaterconcert waarin het spanningsveld tussen
uniformiteit en het individu centraal
staat.” – Theaterkrant
In Rebuilding a Voice deconstrueren
drie zussen de stem, op zoek naar
meerstemmigheid. Via klank en fysiek
spel breken de King Sisters nieuwe
vormen open, geïnspireerd door
hedendaagse muziekgenres, van klassiek, jazz tot pop. Zo leggen ze de
veelkleurigheid van de menselijke
stem bloot.
Met hun voorstellingen begeven de
King Sisters zich op het snijvlak van
concert en performance. Hun muzikale chemie valt naadloos samen met
hun zussen-dynamiek. Een monoloog
wordt onderbroken door een zangstuk, een zangstuk onderuitgehaald
door een performance. Centraal staat
het onderzoek naar het individu te
midden van het collectief. In Rebuilding a Voice grijpen de King Sisters
de vrouwelijke stem bij de lurven,
ontkrachten ze de prestatiemaatschappij en bevragen ze de vrijheid
van een underground cultuur. Is het
mogelijk je eigen stem te hebben
binnen een bestaande mal?

Vanuit een scala aan transformaties
doen ze een voorstel voor een utopische, meerstemmige maatschappij.
De King Sisters maakten eerder Song
of the Sisters (2018) en Talking Songs
(2020/21). Naast hun collectieve werk
maken de zussen ook individueel
werk: Joske als actrice en theatermaker, Annelie als vocalist en componist en Marthe als beeldend
kunstenaar en performer. In hun
collectieve werk is de stem de verbindende factor.

Foto: Marc Bosch

Expositie

A CAPELLA THEATERCONCERT

onge makers_ jonge makers_ jonge makers_ jonge makers_ jonge makers_ jon
EEN VIRTUAL REALITY OPERA VOL POËZIE EN BETOVERENDE MUZIEK

ZO 28 AUG, MA 29 AUG + DI 30 AUG
DE PERFORMANCE START ELK HALF UUR TUSSEN
14.30 – 22.00 UUR
JE LEGT DE ROUTE INDIVIDUEEL AF
DUUR: 30 MINUTEN
THEATER HEERLEN, INGZAAL
€ 12,50
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Celine Daemen
/ Eurydice, een
afdaling in
oneindigheid

EEN MEDITATIEVE PERFORMANCE, ODE AAN GEVLUCHTE KINDEREN

(NL)

ZO 28 AUG + MA 29 AUG
16.00 + 19.30 UUR
KAPEL SAVELBERGKLOOSTER, HEERLEN
€ 12,50

Deze VR opera is ontwikkeld binnen de
Nieuwe Makers regeling van Fonds Podiumkunsten in samenwerking met Silbersee en
VIA ZUID.

We mijmeren al eeuwen over de oneindigheid van onze ziel, die ons lichaam
na de dood als een tijdelijke huls
achterlaat en blijft ronddolen, reïncarneert of in een hemel geniet van het
eeuwige leven. Sinds kort is daar een
nieuw geloof bijgekomen: met behulp
van artificiële intelligentie zouden we
onze geest als het ware kunnen
uploaden.
Eurydice, een afdaling in oneindigheid, is een virtual reality opera,
waarin je je als toeschouwer onderdompelt. Een hypnotiserende en individuele reis, geïnspireerd op de aloude
mythe van Orpheus en Eurydice. Een
strijd tussen de stoffelijke wereld en de
eeuwigheid, waarin tijd vervaagt en de

wetten van ruimte komen te vervallen.
Waar hoor jij thuis? Tussen dolende,
lichaamloze zielen of toch met je
voeten in de klei?
Regisseur Celine Daemen ziet zichzelf
als een maker van transdisciplinair
werk, waarbij de gecombineerde disciplines samen tot een nieuw medium
leiden en nieuwe werelden verbeelden.
Ze daagt je uit een VR-bril op te zetten
en te verdwalen in een doolhof van
gangen, ruïnes en balustrades, waarachter zich duizelingwekkende dieptes
en vergezichten openen. Jouw nieuwsgierigheid is het beste kompas in deze
fascinerende tussenruimte vol VR,
poëzie en betoverende muziek.

Concept en regie Roshanak Morrowatian
Samenwerkingspartner Mami Izumi
Productie/design/set Julina Vanille Bezold
en Fabian von Spreckelsen
Video Laisvie Andrea Ochoa Gaevska
Lichtontwerp Jean-Lou Caglar
Geluid Rutger Zuydervelt
Productie Rover
Coproductie Nederlands Dansdagen,
schrit_tmacher just dance!, SALLY
Dansgezelschap Maastricht en VIA
ZUID.
Met steun van Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds, Brand Cultuurfonds,
Elisabeth Strouven Fonds, We Are Public
Fonds en NORMA Corona fonds
Hide & Seek: extra expositie

In het Savelbergklooster is ook de fototentoonstelling Hide & Seek van beeldend kunstenaar Afagh Morrowatian
te zien. De tentoonstelling – een
samenwerking tussen dans en fotografie – omhult het verlangen naar een
thuis en naar geborgenheid vanuit het
ontheemde lichaam van een kind.
Geïnspireerd door de thema’s van
Roshanak Morrowatian’s dansvoorstelling Kites en de performance Sister
gebruikt Afagh Morrowatian het spel
verstoppertje als concept en leidraad
voor haar foto’s; verstoppen en zoeken
om te overleven.

Choreograaf Roshanak Morrowatian
(Iran, 1989) van Rover presenteert
haar performance Sister in de kapel
van het Savelbergklooster, waar
vroeger De Kleine Zusters van de
Heilige Joseph waren gevestigd. Hun
lijfspreuk was ‘helpen waar niemand
helpt’. Sister sluit daarop aan door op
een meditatieve manier stil te staan bij
het lot van kinderen uit oorlogsgebieden en plekken van politieke en
sociale onrust.
Een levensgrote waxsculptuur van een
smeltend meisje staat symbool voor
aanpassingsvermogen en verlies van
kinderlijke onschuld. Het transformerende beeld en de omringende sounden videoscape laten je naar binnen
keren, naar een gevoel van solidariteit
met de miljoenen kinderen die wereldwijd op de vlucht zijn vanwege
conflicten of geweld. Ze hebben hun
huis, familie en alles wat vertrouwd
was achtergelaten.
Sister creëert een intieme ontmoeting
met één meisje, één kind. Het geeft
woorden als vluchteling en immigrant
een gezicht. Achter de mooie glimlach
ligt een zee van trauma en verlies, die
enorme buigzaamheid en transformatiekracht vraagt om te overleven.

foto: Luc Lodder

foto: Bowie Verschuuren

Concept en regie Celine Daemen
Compositie Kate Moore
Sound design Wouter Snoei
Virtual Art Direction Aron Fels
Libretto Charlotte Van den Broeck
Zang Sterre Konijn
Vormgeving fysieke ruimte Scott Robin Jun
Modelbouw assets Yannick Verweij

Rover-Roshanak
(IR/NL)
Morrowatian
/
Sister

Choreografisch verkent dit werk de
onvoorspelbare bewegingskwaliteit
van smelten. Waar onze maatschappij
soliditeit gelijk lijkt te stellen aan
kracht, laat smelten juist telkens
nieuwe vormen toe.

makers_ jonge makers_ jonge makers_ jonge makers_ jonge makers_ jonge te
BEELDENDE LOCATIEVOORSTELLING

MA 29 AUG + DI 30 AUG
22.00 UUR
WELTERVIJVER, TER HOOGTE VAN
WELTERKERKSTRAAT 2, HEERLEN
€ 12,50

DANSVOORSTELLING / PREMIÈRE

Just van Bommel, Laila
Claessen en Lieke van
der Vegt (NL)/ THE MID-

ZA 3 SEP, 20.00 UUR
ZO 4 SEP, 15.00 UUR
CULTUURHUIS HEERLEN
€ 12,50

NIGHT SPECIAL

copro
ductie

Grondslag maakt onderdeel uit van Playground Heerlen en wordt mogelijk gemaakt
door Cultura Nova, Cultuurhuis Heerlen,
Gemeente Heerlen en VIA ZUID

Als de dag in de nacht verandert, ondergaan we een magistrale metamorfose.
Door de aantrekkingskracht die de
duisternis uitoefent, transformeren
drie performers in hun grootste angst.
Een figuur schuifelt door het bos,
vindt op de tast een touw en begint
eraan te trekken. Uit een stinkende
rivier stijgt een spontaan ontbrandende kroonluchter op. De figuur
glimlacht goedkeurend. “Welkom bij
THE MIDNIGHT SPECIAL.”
THE MIDNIGHT SPECIAL is een
beeldende locatievoorstelling over de
duisternis, geïnspireerd op sprookjes,
mythen en ander werk van kunste-

naars die obscuriteit romantiseren. In
een hyper gestileerd en fragmentarisch
theatraal toverspel krijgt de duisternis
een stem. Samen proberen we de duisternis in de wereld, maar ook in
onszelf, te omarmen.
THE MIDNIGHT SPECIAL wordt
gemaakt en gespeeld door Just van
Bommel, Laila Claessen en Lieke van
der Vegt. In 2019 ontmoetten zij
elkaar op de performanceopleiding
van de Toneelacademie Maastricht.
Nu is het moment daar om zichzelf als
jong collectief te introduceren in het
theaterlandschap onder de vlag van
VIA ZUID – Talentontwikkeling
podiumkunsten Limburg.

foto: Floris Mentink

foto: Lieke van de Vegt

Choreografie Sharon Wesseling
Kostuumdesign Ella Siekman
Muziek Amsterdam Beats
Productie Floris Mentink
Dansers Anggun Musri, Dennis Massar,
Fauve Doudouce, Gaby Berger, Sharon
Wesseling, Saskia Neuen

Sharon Wesseling - 20Hertz
(NL)
Company /
Grondslag
Urban dansstijlen versmelten met het
mijnverleden van Heerlen.
Hoe ben jij geworden wie je bent? Voor
de dansers van 20Hertz Company
was het moment dat zij verliefd werden
op een bepaalde dansstijl heel belangrijk: dit was het begin van een professionele danscarrière. Voor Heerlen was
een veel groter moment tekenend: de
bouw van de kolenmijnen die de
complete stad hebben gevormd.
Tijdens Cultura Nova maakt 20Hertz
in vijf dagen een nieuw stuk, Grondslag, dat op zaterdag 3 september in
première gaat. Het gezelschap onder
leiding van Sharon Wesseling duikt
tijdens het maakproces in het verleden
en onderzoekt wat hen gevormd heeft
tot wie zij zijn. Ze laten zich hierbij
inspireren door het mijnverleden dat
Heerlen heeft gevormd tot de stad die
we kennen en zoeken de raakvlakken
op tussen de stad en het dansgezelschap.
Met Grondslag gaat 20Hertz terug
naar de basis van het dansgezelschap.
Alle dansers hebben een achtergrond
in de urban dansstijlen. Deze stijlen
zijn rauw en ondergronds, en zijn de
fundering voor het danslandschap
zoals we dat op dit moment kennen.

Elementen uit deze stijlen versmelten
met het mijnverleden van Heerlen op
het podium. Verwacht explosieve
energie, visuele elementen, maar
vooral een dansvoorstelling die je niet
snel vergeet.

makers_jonge makers_jonge makers_jonge makers_jonge makers_jonge maker
PERFORMANCE OVER GMS WIJK / PREMIÈRE

VR 2 + ZA 3 SEP
14.00, 16.00 + 19.00 UUR
ZO 4 SEP
12.00, 14.00 + 16.00 UUR
CULTUURHUIS HEERLEN , CAFÉ
€ 7,50

copro
ductie

PODIUM AAN TALENT IN DE VRIJE KUNSTEN

Compagnie
COVAR & Dookie/
Café COVAR #Plinna

Café COVAR -#Plinnais een coproductie
tussen Compagnie COVAR en Cultura
Nova. Mede mogelijk gemaakt door
Provincie Limburg, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB fonds en JANIVO stichting.

Met dank aan Cultuurhuis Heerlen.

Voor Café COVAR - #Plinna is rapper
Dookie teruggekeerd naar de Heerlense wijk GMS, waar hij vijf jaar heeft
gewoond. Tijdens een wandeling door
de spreekwoordelijke ‘velden’ en
‘blokken’ van Grasbroek, Musschemig

copro
ductie

en Schandelen is hij in gesprek gegaan
met jongeren. Hun verhalen hebben
geleid tot een performance over de
wijk, waarmee Dookie het podium van
Café COVAR betreedt.
Café COVAR is het talentontwikkelingstraject van Compagnie COVAR.
Jonge theatermakers onderzoeken
onder begeleiding van artistiek leider
Els Roobroeck de belevingswereld van
jongeren en hun verhaal om te kijken
hoe ze daar muziektheater van kunnen
maken.

‘PAND i.s.m.

Toneelacademie
Maastricht,
SCHUNCK e.a.

ZA 27 AUG, 19.00 UUR
MAANPLEIN 51

foto: Compagnie Covar

Performers Dookie, Kwinten Mordijck
en Stef Heeren
Tekst Dookie
Compositie en muziek Kwinten Mordijck
en Stef Heeren
Concept, dramaturgie en coaching
Els Roobroeck
Productie Sarah-Faye Lombré 		
Zakelijke leiding Carla Leurs

Café COVAR is een pop-up concert
met één performer en twee muzikanten. Op basis van verhalen van
jongeren uit de Heerlense wijk GMS –
Grasbroek/Musschemig/Schandelen –
schetst de voorstelling een universeel
portret over familiebanden en de plek
waar iemand opgroeit.

ZA 27 AUG T/M ZO 4 SEP
DIVERSE LOCATIES EN TIJDSTIPPEN
GRATIS

Gesprek Hicham Khalidi x Michiel
Lieuwma - ‘TALK
In samenwerking met SCHUNCK
initieert ‘PAND een gesprek tussen
podcastmaker Michiel Lieuwma van
Boze Geesten Podcast en Hicham
Khalidi, directeur van de Jan van Eyck
Academie in Maastricht. De twee
praten over inclusie en diversiteit in de
kunstwereld.

De presentatie-instelling ‘PAND biedt
een podium aan talent in de vrije
kunsten. Kunstenaars worden
gevraagd om op verrassende manieren
vragen te stellen over de wereld.
Tijdens Cultura Nova presenteert
‘PAND een theatervoorstelling, optredens van leden van het ‘PAND collectief, een poëzieavond, een
singer-songwriter-avond en een
gesprek.
Met dank aan Weller.

ZO 28 AUG, 19.30 UUR
ZAAK A/21/03978 – TONEELACADEMIE MAASTRICHT
MAANPLEIN 51
Een cliënt wacht samen met zijn advocaat tot ze worden opgeroepen voor hun
zitting. De cliënt moet vertrouwen op
de advocaat, maar die lijkt voortdurend
afgeleid. Bovendien komt een derde
figuur te pas en te onpas binnenlopen.
Judith Engelen maakte deze voorstelling, geïnspireerd door Samuel Beckett
en Het Proces van Franz Kafka.

MA 29 AUG, 19.30 UUR
MAANPLEIN 51
Man op de Maan. Jan, Viktor en Wim
zijn geen typische theaterschrijvers,
maar dichters. Dat blijkt ook uit deze
voorstelling.

DI 30 AUG, 15.30 - 21.30 UUR
SCHELMENHOFJE
KLEIN BERLIJN - ‘PAND
15.30 – 16.00 uur Optredens van
leden van het ‘PAND collectief met
o.a.: Pete Polito, Scott Elt, LDH en
Sonny van der Hoeven a.k.a. Saint
17.30 – 18.00 uur: ‘CYPHER
18.30 uur: Poëzie
19.00 uur: Paul Devens
20.30 – 21.30 uur: Outkraaij

WO 31 AUG, 19.30 - 22.30 UUR
MAANPLEIN 51
Poëzieavond - ‘LITMet achtereenvolgens Sonny van der Hoeven, Sven Vek,
Jan Widdershoven, Amber-Helena
Reisig, Roy Voragen, Michelle
Bracke, LDH en afsluiting.

VR 2 SEP, 19.00 UUR
MAANPLEIN 51
Singer-songwriter avond - ‘REC
Met Scott Elt, Pete Polito en Andrés.

ZO 4 SEP, 14.00 - 18.00 UUR
LOCATIE N.T.B.
Feestelijke afsluiting met voordrachten
en gezelligheid.
Meer informatie op www.culturanova.nl
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INTERVIEW ANNET BREMEN (HET LAAGLAND) / TEKST MEYKE HOUBEN

Als de moeder van
Laagland-huisschrijver
Annet Bremen vroeger niet
luisterde, kreeg ze te horen:
‘Ik breng je naar het
Sterrehuis’. Annet raakte
gefascineerd door die
uitspraak en ging op
onderzoek uit naar dit
Heerlense kindertehuis. Het
resultaat: de theatertekst
‘Het Sterrehuis’, die Het
Laagland tijdens
Cultura Nova op de
planken brengt.

iew_ interview_ interview_ interview_ interview_ interview_ interview_ inter

Een moedige
zoektocht naar
geborgenheid
Het Sterrehuis bestond van 1945 tot
1983. Toen Annet Bremen met haar
onderzoek begon, kwam ze erachter
dat het archief van de instelling is
vernietigd. “Ik las een artikel met
reacties van oud-bewoners, waarin
opviel dat zij zich eigenlijk vrij weinig
herinnerden van hun tijd in het
kindertehuis. Om recht te kunnen
doen aan hun beleving, ben ik allerlei
archieven ingedoken en heb ik voormalige bewoners en medewerkers
geïnterviewd. Op basis van hun
verhalen heb ik vier personages
gemaakt, die in de voorstelling een rol
spelen: Peet die zijn moeder mist, Mea
die het liefst naar een pleeggezin zou
gaan, Frenkie die zijn familie zoekt en
Summer die nooit meer terug naar
huis wil.”

Eenzaamheid
In de wereld van de vier kinderen
maakt de harde werkelijkheid telkens
weer korte metten met hun verbeelding. Annet: “Het gaat er niet om of
dit stuk de echte waarheid over het
Sterrehuis vertelt. Ik heb er een
verhaal van gemaakt waar iedereen
zich in kan herkennen. Als kind ben je
in de basis overgeleverd aan de grillen
van volwassenen. Hoe ga je daar mee
om? De kinderen uit het Sterrehuis
hebben goede en minder goede herinneringen, maar de gemene deler is hun
eenzaamheid. Bij wie hoor je als je niet
opgroeit bij je familie? De moedige
zoektocht naar geborgenheid en het
vinden van je eigen plek; daarover gaat
deze voorstelling.”

Humor en speelsheid
Het Sterrehuis wordt – toepasselijkgespeeld in een leegstaande ruimte in
het Heerlense Maankwartier. “Herinneringen vormen de basis van de
tekst”, vertelt Annet. “Vanuit het
geheugen van de oud-bewoners is de
voorstelling ontstaan. Regisseur Silke
van Kamp zocht daarom naar een
ruimte die zowel een hangplek kon zijn
als een niemandsland. Dus een spannende plek, waar je als kind zou
hebben kunnen inbreken om buiten
het zicht van volwassenen op te gaan
in je fantasie of spellen. Maar ook een
onbestemde ruimte, die elke mogelijke
vorm (van je herinneringen) kan
aannemen. Die meegaat in het
verhaal, zonder er zijn eigen betekenis
op te drukken. Want het stuk neemt je
mee door ruimte en tijd en gaat daar
soepel en lenig mee om. Deze ruimte
kan daarin meebewegen.”

De voorstelling is geschikt voor
kinderen vanaf tien jaar en volwassenen. “Als schrijver verplaats ik me
in de manier waarop kinderen
omgaan met de situatie waarin ze
verkeren. Daarbij probeer ik de
nodige humor en speelsheid op te
zoeken. Bij het maken van de tekst
dacht ik meteen aan Cultura Nova als
geschikte partner. Het festival trekt
zowel een jong als een wat ouder
publiek en deze voorstelling is
geschikt voor alle generaties. Bovendien vertelt Het Sterrehuis een verhaal
van Heerlen, dus waar zou je dat beter
kunnen laten horen dan in de stad
zelf?”

Het Sterrehuis, vrijdag 26 augustus t/m
zondag 4 september op locatie, Stationsplein 8 in Heerlen.

jeugd/familie_ jeugd/familie_ jeugd/f
10+

VR 26 AUG (TRY-OUT) + DI 30 AUG, 19.30 UUR
ZA 27 (PREMIÈRE), ZO 28 AUG + WO 31 AUG T/M
ZA 3 SEP, 14.30 + 19.30 UUR
ZO 4 SEP, 14.30 UUR
STATIONSPLEIN 8 (TEGENOVER ROYAL THEATER)
JONGEREN T/M 18 JAAR: € 8,VOLWASSENEN: € 16,-

INDRINGENDE VOORSTELLING VOOR JONG EN OUD / PREMIÈRE

Het Laagland /
Het Sterrehuis
(NL)
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Exclusief, voor ons allemaal

foto: Wietger Mosch

www.hotelheerlen.nl

Concept & tekst Annet Bremen
Regie Silke van Kamp
Spel Jantien Fick, Adina Macpherson,
Scott Robin Jun en Marie-Mae van Zuilen
Het Sterrehuis is een co-productie van Het
Laagland en Cultura Nova.
Met dank aan Weller.

Puur fietsplezier. Eigenwijze (elektrische)
fietsen. Überhippe hoeden, petten en caps.
Coole shirts en méér. It’s a way of living.
Ja fietsen, zijn onze passie. Van functioneel
elektrisch tot urban cruiser.
Vakmanschap bindt ons. Kom kijken in onze
spiksplinternieuwe fiets-life-style-winkel,
in het voormalig Stockhouse Dumpshop
pand, Willemstraat 21. Dat is aan de
centrumzijde vlakbij de overweg en parking
De Klomp in Heerlen. We zijn zeven dagen
per week open, 045 549 1894.

Een actueel verhaal over de moedige
zoektocht naar geborgenheid en het
vinden van je eigen plek.

Loop eens binnen, we adviseren (en wij
onderhouden) fietsen graag.

Fietstempel.nl

Foto: Luc Lodder

Vier kinderen groeien samen op in
‘Het Sterrehuis’. Peet mist zijn
moeder, Mea wil niets liever dan naar
een pleeggezin. Frenkie zoekt zijn
familie en Summer wil nooit meer
terug naar huis. We gaan mee in hun
wereld waarin de fantasie steeds weer
wordt doorbroken door de harde
werkelijkheid. In dit dromerig
niemandsland bloeit een verhaal op
van ongemakkelijke eenzaamheid en
voorzichtige vriendschap.

Het Sterrehuis
Het Heerlense kindertehuis Het Sterrehuis (1945-1983) zit diep in het
geheugen van de regio verankerd.
Laagland-huisschrijver Annet Bremen
(Heerlen, 1986) liet zich inspireren
door interviews met voormalig Sterrehuis-kinderen en -medewerkers. Hun
herinneringen vormen de basis voor
deze even indringende als lichte voorstelling voor jong en oud.

/familie_ jeugd/familie_ jeugd/familie_ jeugd/familie_ jeugd/familie_ jeugd/
VANAF 4 JAAR

ZA 27 AUG, 19.00 UUR
ZO 28 AUG, 15.00 UUR
THEATER HEERLEN, LIMBURGZAAL
€ 10,50

/

ZO 28 AUG
11.00 + 15.00 UUR
SLOT SCHAESBERG
€ 10,00 (INCL TOEGANG AAN HET PARK SLOT
SCHAESBERG)

ONVERGETELIJKE THEATERBELEVENIS / NEDERLANDSE PREMIÈRE

4Hoog (BE) /
STOK PAARD
PRINS
foto: Michiel de Vijver

LOOP is een productie van Aracaladanza, in
co-productie met het Grec Festival Barcelona
en in samenwerking met de Diputación de
Albacete en het Teatro del Bosque in Madrid.
Met de steun van INAEM – Ministerie van
Cultuur en Sport van Spanje.

Aracaladanza
LOOP

(ES)

VANAF 3 JAAR

foto: Pedro Arnay

Idee en regie Enrique Cabrera
Choreografie Aracaladanza
Dansers Carolina Arija, Jorge Brea, Raquel
de la Plaza, Jonatan de Luis, Aleix
Rodríguez, Jimena Trueba
Regie assistent Raquel de la Plaza
Muzikale compositie Luis Miguel Cobo
Extra muziek A. Vivaldi
Scenische ruimte en kostuumontwerp
Elisa Sanz (AAPEE )
Lichtontwerp Pedro Yagüe (AAI)
Video ontwerp Álvaro Luna (AAI)
Rekwisieten Ricardo Vergne (AAPEE)
Kostuumontwerp Verónica Expósito en
Mer Lacostu
Decorontwerp Mambo Decorados
Fotografie Pedro Arnay
Techniek Enrique Chueca / Edu Berja /
Oscar Alonso / Miguel Ángel Guisado
Productieontwerp Javier Torres
Uitvoerende productie Patricia Torrero en
Enrique Cabrera
Nationale distributie Alberto Muyo
Internationale distributie
Ana Sala – Ikebanah Performing Arts

BEELDENDE DANSVOORSTELLING / NEDERLANDSE PREMIÈRE / LANGUAGE NO
PROBLEM

Tekst Raf Walschaerts en
Lander Severins
Regie Raf Walschaerts
Spel Lander Severins of
Myrthe Van Velden of Loes Carrette
of Thomas Van Caeneghem
Stem Raf Walschaerts
Muziek Thomas Van Caeneghem
Kostuums Jana Roos
In samenwerking met Historische Huizen
Gent en Stad Gent

Een ode aan de podiumkunsten en aan
het theater.
LOOP is de nieuwste voorstelling van
het Spaanse gezelschap Aracaladanza.
Deze hedendaagse dansvoorstelling
begint zoals hij eindigt, namelijk met
het applaus. Wat blijft er over na het
applaus als het doek valt en het werklicht aan gaat? Als er niemand meer in
de coulissen staat? Hoe ziet een leeg
podium er uit? Daar gaat LOOP over.

Theater is een magisch proces, zelfs
wanneer er geen publiek is. LOOP laat
het publiek achter met een blijvende
magische herinnering aan de podiumkunsten. Theater in het theater. Dans
binnen de dans. Scenario binnen
scenario.
Een beeldende voorstelling met een
fijn gevoel voor humor en het theater
als decor.

Een onvergetelijke theaterbelevenis op een
unieke locatie voor iedereen vanaf 3 jaar.
Tromgeroffel! Klaroengeschal! Heldhaftige gevechten!
Gigantische kastelen! Prinsessen
wakker kussen! Bruidsjurken!
Ware liefde! Romantiek!

Welkom in de zoete dromen van
STOK PAARD PRINS. En dan ook
nog eens in de ruïne van het echte Slot
Schaesberg. Het Vlaamse jeugdtheatergezelschap speelt hier een sprookjesachtige en humoristische
voorstelling over avonturen beleven,
proberen, falen en opnieuw proberen.
Over zoeken naar liefde. En die vinden
op een plek waar je het eerst niet had
verwacht.

/familie_ jeugd/familie_ jeugd/familie_ jeugd/familie_ jeugd/familie_ jeugd/
VANAF 8 JAAR

DO 1 T/M ZA 3 SEP, 19.00 UUR
ZO 4 SEP, 15.00 UUR
FESTIVALPLEIN
€ 15,FAMILIEPRIJS: 4 TICKETS VOOR € 45,-

SPEKTAKEL VOOR DE HELE FAMILIE / LANGUAGE NO PROBLEM

David Dimitri (CH) /
L’Homme Cirque

Regie Inez Derksen & Annelies van Wieringen
Tekst Benny Lindelauf
Spel Kiki van Aubel, Ilse Geilen, Quincy Grootjans, Ad van Iersel, Peter Schaap, Martijn van der
Veen, Mandy Verboeket e.a.
Vormgeving & kostuums Jorine van Beek
Cinema Royal is een theatrale route door deze
gelijknamige prachtige bioscoop. Deze erfgoedlocatie heeft geen lift en mede hierdoor is de voorstelling helaas niet geschikt voor mindervaliden.
Cinema Royal is een coproductie i.s.m.
Cultura Nova.
Met dank aan Royal Theater en Filmhuis
De Spiegel.

L’Homme Cirque is een complete
circusvoorstelling, uitgevoerd door
slechts één man: de beroemde Zwitserse circusartiest David Dimitri, ook
wel bekend als de ‘Lord of the Wire’
(New York Times). Deze circusvirtuoos reist solo over de hele wereld met
een innovatieve combinatie van acrobatiek, muziek en dans.
Alles in deze voorstelling is authentiek
en wordt alleen door David uitgevoerd. Zijn stunts zijn ongelooflijk
gedurfd en kunnen elk moment fout
gaan, waardoor hij in een aantal zeer
precaire situaties terechtkomt. Maar
hij is wonderbaarlijk bekwaam en
slaagt erin om keer op keer te
zegevieren.

Foto: Martin Pelikan

De show is soms poëtisch, soms hilarisch en grappig, maar vooral ongelooflijk aangrijpend. Probeer je
zenuwen maar eens in bedwang te
houden wanneer hij zichzelf katapulteert met een echt kanon!
Allround artiest
David Dimitri was in het verleden een
virtuoos bij Cirque du Soleil. Nu
presenteert hij solo spannende en
aangrijpende voorstellingen en oogst
daarmee niets dan lof. Door een opleiding aan de State Academy for Circus
Arts in Boedapest te combineren met
intensieve dansstudies aan de
beroemde Julliard School in New
York, wordt vooral zijn koorddansen
gevierd in circussen, kunstfestivals en
concertzalen over de hele wereld.

jeugd/familie_ jeugd/familie_ jeugd/f
VANAF 4 JAAR

ZO 4 SEP
13.00 + 16.00 UUR
THEATER HEERLEN, LIMBURGZAAL
€ 10,50

LANGUAGE NO PROBLEM / NEDERLANDSE PREMIÈRE

Laika (BE) /
LUCHT

foto: Kathleen Michiels

Een woordeloze en dansante voorstelling
over alles en niets
Wat is lucht?
Twee wezentjes zoeken het uit.
Van ademen, fluiten tot een scheetje.
Maar tot wie behoort de lucht eigenlijk? En is die te vangen?
Dan komt de eerder onzichtbare lucht
plots heel tastbaar tussen hen in te
staan, en is het ieder voor zich.
LUCHT gaat over van niets iets
maken en de wereld laten geloven dat

1-4 JAAR

het waarde heeft. Het is een woordeloze en dansante voorstelling over alles
en niets. Twee montere wezens
proberen lucht te vangen, te houden,
te koesteren. Totdat ze zich eraan gaan
hechten, en zij zelf de speelbal worden
van de krachten van LUCHT.
Maker Merel Denie werd in 2017 genomineerd voor de Henriette Hustinxprijs. Met
LUCHT studeert ze af als Master in Theatre
aan de Toneelacademie Maastricht.

LANGUAGE NO PROBLEM

Vt

5t

Verzorgt de massages tijdens
Cultura Nova.

Informeer naar de mogelijkheden;

www.zen-fire.nl

info@zen-fire.nl

WO 31 AUG
11.00 + 15.00 UUR
THEATER HEERLEN, LIMBURGZAAL
€ 8,-

'fll

foto: Senne van Loock
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Theater De
(BE)
Spiegel /ImpulZ
Een maffe creatie waarin van alles kan,
maar niets moet
Als muziek geluid is, is geluid dan ook
muziek?
Als dans beweging is, is beweging dan
ook dans?
Wie geeft het startsignaal en wie
reageert op wat of wie?
En wat gebeurt er als er niemand
duwt?
ImpulZ is een interactieve dans- en
muziekvoorstelling met de allerjong-

sten aan de knoppen. Op het toneel
verschijnen een danser en een geluidsdokter. Achter hen staat een bijzondere verzameling aan geluidsuitvindingen; klankknutsels die
worden bestuurd van een afstand, ook
door de kleine toeschouwers. In deze
maffe creatie waarin van alles kan (en
niets moet) is het samen creëren het
uitgangspunt.
Zo ontstaat een gedurfde en leuke
voorstelling voor kinderen van 1 tot 4
jaar.

/familie_ jeugd/familie_ jeugd/familie_ jeugd/familie_ jeugd/familie_ jeugd/
FILMPROGRAMMA VOOR DE JEUGD / FILMHUIS DE SPIEGEL

MA 29 AUG + DO 1 SEP, 14.00 UUR
FESTIVALPLEIN, BURG. VAN GRUNSVENPLEIN
AL
GRATIS

De Grote Boze Vos &
Andere Verhalen
Regie: Patrick Imbert & Benjamin Renner
Wie is er bang voor de grote boze vos?
Niemand lijkt het wel. Op en rond een
boerderij spelen zich drie hilarische
verhalen af, die de dieren voor grote
uitdagingen stellen. Zo verschijnt er
een vleugellamme ooievaar op het erf.
Een eend en een konijn komen een
baby afleveren. En de listige vos lust
wel een eitje, maar moet hij ook de kuikens grootbrengen?

DI 30 AUG + VR 2 SEP, 14.00 UUR
FESTIVALPLEIN, BURG. VAN GRUNSVENPLEIN
AL
GRATIS

THEATRAAL SPELEN OP HET HET FESTIVALPLEIN

ZA 27 AUG T/M ZO 4 SEP
12.00-17.00 UUR
FESTIVALPLEIN, BURG. VAN GRUNSVENPLEIN
GRATIS

En wie bezorgt de dieren met kerst een
cadeautje?
“De beste kinderfilms zijn leeftijdloos. Dat
bewijst deze uitbundige animatiekomedie
waarin naar hartenlust gestoeid wordt met
stereotypen en de dingen nooit gaan zoals
je verwacht.” - de Filmkrant

MA 29 AUG T/M ZO 4 SEP
DAGELIJKS 12.00-13.30 UUR + 14.30-16.00 UUR
FESTIVALPLEIN
GRATIS / 2-12 JAAR

Ergens op een rustige open plek
vormen de haastig achtergelaten spullen van een picknick de inzet van een
oorlog tussen twee rivaliserende bendes
mieren. In het midden van dit strijdgewoel sluit een jong lieveheersbeestje
vriendschap met een zwarte mier.

Het lieveheersbeestje helpt hem zijn
mierenheuvel te beschermen tegen de
verschrikkelijke rode mierenkrijgers.
Een groot avontuur op microniveau.

“Deze film blinkt uit in geestige details,
liefde voor het landschap en zeer bijzondere
vondsten [...]” - de Volkskrant ****

Contact

EspectacleSpectacular
0034 644 40 21 62
Dit
jaar tovert het Spaanse street artespectaclespectacular@gmail.com
www.espectaclespectacular.com
en
jeugdtheatergezelschap Katakrak
het
festivalplein
Contact
for France om in een interactief
Silvia Cannata
speelparadijs
voor alle leeftijden. Bij
production.fr@katakrak.com
0033
678
37
98
04
l’Animalada en Andròmina gaat het om
Company
Info. creativiteit, recycling drie
dingen:
Sandra Sardà
want
elk spel is gecreëerd van hergeinfo@katakrak.com
0034 646 25 50 79
bruikte
materialen - en spel.
Photographies @marta__prat
Bij l’Animalada neemt een bijzondere

Minuscule
Regie: Hélène Giraud & Thomas Szabo

Katakrak

(ES)

Compagnie des
Quatre Saisons (BE)
Hij is deels mobiel, deels draaimolen,
de L’Arbre Nomade van Compagnie
des Quatre Saisons. Alleen al om naar
te kijken is deze ‘boom’ met zijn bijzondere boomdieren uit alle continenten
een sensatie.
Van maandag 29 augustus t/m zondag
4 september draait hij en kun je je laten

DI 30 AUG T/M ZA 3 SEP
12.00 - 14.00 UUR + 15.00 - 17.00 UUR
FESTIVALPLEIN
GRATIS
AL

collectie dieren, gemaakt van industriële en huishoudelijke toepassingen, het
festivalplein over. Welke dieren (her)
ken je? En hoe krijg je ze in beweging?
Bij Andròmina ervaar je hoe leuk en
spannend het is om zelf of samen met
vriendjes en vriendinnetjes van afgeschreven spullen een spel te bedenken
en te maken.

meevoeren in Blanche des Clochers
(de uil), Mimi Strella (de vleermuis),
opa Léon (de vlinder), Miss Black (de
spin), Doudou en Dam Dam Doudou
(de apen), admiraal Belle (de panter),
Sigismond (de slang) plus een nest, een
pijnappel en haar kleine worm... Lulu.

De Machienerie (BE) /
Les Tortues Géantes
De Machienerie vertelt verhalen over
onze wereld met poëtische theatrale
installaties. Dit unieke Vlaamse gezelschap brengt met Les Tortues Géantes
des Galapagos twee reusachtige schildpadden naar het festivalplein. Ooit
waren ze met duizenden, deze geweldige
reuzen... Traag maar zeker wandelden

de monsters over de eindeloze vlaktes
van de Galapagos... Niemand kon hen
deren... Tot de mens kwam.
Kruip op de rug van deze logge
planteneters, ervaar hun adembenemende traagheid en bedenk intussen
wat wij kunnen doen om deze reuzen te
redden.

k_ muziek_ muziek_ muziek_ muziek_ muziek_ muziek_ muziek_ muziek_ mu
POPPODIUM NIEUWE NOR PRESENTEERT

VR 26 AUG / 22.00-04.00 UUR
POPPODIUM NIEUWE NOR: GULPENER GROTE ZAAL
GRATIS

DE MUZIEKCONCERTEN IN DE SPIEGELTENT / FESTIVALPLEIN, BURG. VAN GRUNSVENPLEIN / I.S.M. PARKSTAD
LIMBURG THEATERS EN POPPODIUM NIEUWE NOR

Cultura
Novacane

copro
ductie

Cultura Novacane is inmiddels een
mooie dance-traditie tijdens de openingsavond van Cultura Nova. Na het
grote openingsspektakel volgt een hete
afterparty in poppodium Nieuwe Nor,
helemaal gratis én dus altijd beregezellig en volle bak. Dit jaar nodigt Boscha
Nova zijn vrienden uit heel Nederland
uit om je mee te nemen op een zes uur
durende reis vol r&b/hiphop/housetunes van nu, van vroeger én van de
toekomst.

foto: Bas van der Wel

ZA 3 SEP / 23.00-04.00 UUR
POPPODIUM NIEUWE NOR: KLEINE ZAAL
€ 13,- VVK

Jarreau Vandal

VR 26 AUG / 22.30 UUR
SPIEGELTENT / FESTIVALPLEIN
GRATIS

Temperamentvolle electro melting-pot
Na 15 jaar kriskras door de wereld te
hebben gereisd met verrassende bands
als C-Mon & Kypski, Nobody Beats
The Drum en Skip&Die heeft de
Nederlandse producer Collignon zijn
rust gevonden in Palmela, Portugal. Hij
maakte er een plaats van inspiratie van
en nodigt er bevriende muzikanten uit.
Een van hen is de Heerlense percussio-

ZA 27 AUG / 22.30 UUR
SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN
GRATIS

(NL)

ZO 28 AUG / 15.30 UUR
SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN
GRATIS

nist Gino Bombrini met wie hij ook in
Skip&Die schitterde. Collignon brengt
een wirwar aan Zuid-Amerikaanse,
Afrikaanse en Arabische stijlen samen
met zowel akoestische als elektronische
instrumenten. Het resultaat klinkt even
futuristisch als vertrouwd, barst uiteen
van vitaliteit en positiviteit, en wordt op
het podium verbluffend opzwepend en
enorm dansbaar gebracht door het duo.
Dansen maar!

Borokov Borokov (BE)
De beste muzikale grap in tijden
Is Borokov Borokov een grap of niet?
Dat is misschien niet eens een vraag
maar eerder een constatering. Als je
klaar bent voor een potje al dan niet
ironisch absurdisme zit je goed bij dit
Antwerpse trio. Hun muziek weerspiegelt op griezelige wijze het poplandschap. De teksten zijn vaak vlijmscherp

powered by Nocroni
Geboren in Maastricht, maar groot
geworden in Amsterdam: Jarreau
Vandal, één van de meest authentieke
DJ’s en producers van Nederland, doet
Heerlen aan tijdens Cultura Nova.
Vandal groeide op met ouders die professioneel dansten in Amsterdamse
nachtclubs én een opa die producer
was. Deze mix van muzikaliteit, dance,
jazz, hiphop en wereldmuziek maakt
hem mega-veelzijdig. Tel daarbij zijn
energieke shows op en je hebt een
avond om je vingers bij af te likken.
Deze zwoele dansavond is powered
door Nocroni: een collectief uit Venlo
met eigen vodka, kunst, een eigen helasaus, kortom: If they like it, they like it.

Collignon

(NL)

en hun aanpak is op zijn minst gezegd
fascinerend. Ontdek dat vooral in
levende lijve; dat wil zeggen, laat ze je
op een podium overrompelen. Over
hun laatste album met als titel De Verkeerde Fout (wat een titel!) schreef
webzine Dansende Beren: “Dit is het
perfecte popalbum voor wie liever één
oog dichthoudt en vervolgens zijn middelvinger in de lucht werpt.”

Roda da Holanda
Roda da Holanda staat voor Braziliaanse samba, dansen en connectie
maken met de muziek en elkaar. De
muzikanten zitten rondom een tafel, jij
staat erbij samen met al die anderen die
zijn afgekomen op de opzwepende
ritmes en melancholische klanken. Te
midden van de dansende, lachende,
zingende en klappende menigte zit er
maar één ding op: meedoen!

(ES)

Toen Roda da Holanda vijf jaar geleden
met dit unieke live-concept begon, had
de band nooit durven dromen van wat
het nu is; een onweerstaanbaar feest
met een geweldig enthousiast publiek
dat alsmaar blijft groeien. Het dak gaat
er af…

k_ muziek_ muziek_ muziek_ muziek_ muziek_ muziek_ muziek_ muziek_ mu
DE MUZIEKCONCERTEN IN DE SPIEGELTENT / FESTIVALPLEIN, BURG. VAN GRUNSVENPLEIN / I.S.M. PARKSTAD
LIMBURG THEATERS EN POPPODIUM NIEUWE NOR

ZO 28 AUG / 21.30 UUR
SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN
GRATIS

WIES

(NL)

Het gaat goed met WIES, het Nederlandstalige poptrio uit Amsterdam van
Jeanne Rouwendaal, Tobias Kolk en
Dan Huijser. Naast invloeden van
alternatieve rock en elektronica kenmerkt de muziek van WIES zich door
een onmiskenbare Do It Yourself-mentaliteit. De liedjes zijn gedachtespinsels
over zowel de grote vragen in het leven

MA 29 AUG / 21.30 UUR
SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN
GRATIS

DI 30 AUG / 21.00 UUR
SPIEGELTENT / FESTIVALPLEIN
GRATIS

ZO 28 AUG
19.00 UUR
POPPODIUM NIEUWE NOR
€ 30,- / STUDENTEN € 25,als de kleine dingen die een jongvolwassene bezighouden. In 2020 won
WIES de 3FM talent Award, een jaar
later volgde het debuutalbum Het Is
Een Wies met daarop de singles Soms
Is Het Te Laat, Barman, Meisje en
Radiostilte. Ze speelden op Pinkpop,
Best Kept Secret, Concert at SEA én
nu dus ook op Cultura Nova.

Roxeanne Hazes
Met haar debuutalbum In Mijn Bloed
(2017) sloot Roxeanne een periode af;
ongelukkig, zoekend, boos. Het maakproces was haar therapie. Haar kwetsbaarheid en eerlijkheid werden beloond
met lovende reacties, een hit en een
Edison. “Onze monden vielen open”,
luidde het juryrapport. “Hazes vindt
zichzelf opnieuw uit als kwetsbare popdiva die put uit rock, pop, levenslied,

R&B en dance.” Dit jaar presenteert
Roxeanne Hazes – intussen moeder en
in een compleet andere fase van haar
leven – haar tweede album met elektronische, soms eclectische donkere popgeluiden met een nostalgisch levensliedrandje in een modern jasje: “Ik zal altijd
die melancholie in me houden. Dat zal
in mijn Hazes-DNA zitten. Laat mij
daar af en toe maar in zwelgen.”

VLAMP x HFC is een playground
waar muzikanten en dansers op elkaar
reageren en elkaar uitdagen. De breakers van HFC dansen niet alleen op de

muziek van VLAMP, zij sturen de
muzikanten ook aan en andersom. Dit
leidt tot één grote interactieve improvisatie waarin beide disciplines in elkaar
verstrikt raken met gewaagde dansmoves. VLAMP x HFC legt de lat hoog en
springt er overheen óf kruipt er lachend
onder door.

Front Line Assembly
(CAN)
(DE)
+ Die Krupps
Supportact: Tension Control
De machinisten van het Canadese
Front Line Assembly en de DuitsAmerikaanse samenwerking Die
Krupps zijn herenigd. Tijdens Cultura
Nova stoppen de twee Industrial/EBM
pioniers in Heerlen voor een exclusieve
Nederlandse show in de Nieuwe Nor.

(NL)

Vlamp & friends
X HFC (NL)
B-boy crew meets funky few in een
dikke show met een hiphop & funk
state of mind.

TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

Front Line Assembly werd opgericht
in 1986 en heeft 18 studio-albums op
haar naam staan. De sound van de
band varieerde in de loop der tijd

DI 30 AUG / 20.30 UUR
THEATER HEERLEN, LIMBURGZAAL
€ 20,-

tussen EBM en industrial metal. Op
hun album Echogenetic (2013) is zelfs
dubstep te horen. Die Krupps bestaan
al sinds 1980 en hebben met hun
vroege werk een onmiskenbare invloed
gehad op bands als Front 242 en
Nitzer Ebb. Op hun laatste album
Songs From The Dark Side Of
Heaven (2021) voorzien ze nummers
van o.a. Queen, Sparks en The
Stranglers van een EBM-saus.

JFDR x Kieran Brunt
x Benjamin Glorieux
(ISL/UK/BEL)
/The End of
Supportact:
Infinity Sarah Neutkens
Een song cycle over onze omgang met
thema’s als oneindigheid, onzekerheid,
leven en dood.
De IJslandse singer-songwriter/
producer Jofridur Akadotir (JFDR),
Britse zanger/componist Kieran
Brunt en Belgische cellist/componist
Benjamin Glorieux gaan een
gezamenlijk avontuur aan, op zoek
naar nieuwe verbindingen tussen
klassieke en elektronische muziek.
Niet zo heel raar als je bedenkt dat

Glorieux met behulp van live
electronics Bachs beroemde cellosuites
een nieuw perspectief gaf. Brunt
werkte eerder ook al samen met
artiesten zoals Nils Frahm.
Met The End of Infinity maakt het
trio 'n één uur durende song cycle met
zinnenprikkelende visuals van Noralie,
die vertelt over onze omgang met
thema’s als oneindigheid, onzekerheid,
leven en dood.
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Shishani & Miss
(NA/BE/NL)
Catharsis
Shishani betekent ‘kroon’ in een van de
moedertalen van Namibië. Ze is singer-songwriter met roots in Namibië en
Belgie, maar groeide voornamelijk op
in Nederland. In haar werk brengt ze
deze werelden samen. Shishani heeft
verscheidene prijzen gewonnen voor
haar werk in het binnen- en buitenland
en tourt internationaal.

DO 1 SEP / 21.30 UUR
SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN
GRATIS

Dragonfruit is één van de best kept
secrets van Nederlandse bodem. Of je
nu wilt wegdromen op hazy synths en
de lush vocals van zangeres Danique
(ook de zangers van Kuzko!), of je wilt
moves oefenen op dansbare beats;

VR 2 SEP / 21.45 UUR
SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN
GRATIS

Dragonfruit has the best of both worlds!
De groep jonge Rotterdammers trekt
aandacht met hun mix van
KAYTRA-esque club-bangers, Dilla-like beats en dromerige vocalen à la
Mahalia. Eind 2021 brachten ze hun
debuutalbum Gears of the Giant
Machine. Ze staan te popelen om dit
werk eindelijk ook live te brengen.

Moonlight Benjamin
(HT/FR)
Moonlight Benjamin – dit is haar echte
naam en geen artiestennaam! – groeide
op in een weeshuis in Haïti. Het kerkgezang dat zij daar veel hoorde, inspireerde haar om zelf te gaan zingen.
Later raakte zij in de ban van de intrigerende klanken van voodoomuzikanten en in haar nieuwe thuisland
Frankrijk leerde zij de westerse rock en
jazz kennen.

K’s Choice (BE)

Ze is geliefd om haar rustgevende en
krachtige stem. Haar vocale geluid
heeft zowel een mystieke lichtheid als
de kracht om de ziel te doorboren. Ze
treedt op met Miss Catharsis, een
unieke band van vrouwen van kleur,
waar de expressie van het vrouwelijke,
in al haar facetten, centraal staat.

Dragonfruit (NL)
Born out of a love for sample-hiphop and
neo-soul.

VR 2 SEP / 20.30 UUR
THEATER HEERLEN, LIMBURGZAAL
ZITPLAATSEN: € 42,50 / STAPLAATSEN: € 37,50
LANGUAGE NO PROBLEM

foto: Bas van der Wel

WO 31 AUG / 21.20 UUR
SPIEGELTENT / FESTIVALPLEIN,
GRATIS

ENIGE LIVE-CONCERT IN NEDERLAND! / ENIGE LIVE-CONCERT IN NEDERLAND! / ENIGE LIVE-CONCERT IN NEDERLAND!

Zie hier alle ingrediënten die samenkomen in de geweldige voodoo-trance,
waarmee de ‘Punky Voodo Queen’
Moonlight Benjamin publiek over de
hele wereld bezweert. In 2020 bracht ze
haar vierde album Simido uit. Laat je
meevoeren door deze originele fusie
tussen Caribische voodoo-melodieën
en ritmes, jaren 70 Amerikaanse bluesrock en de diepe, rebelse stem van
Moonlight Benjamin.

K’s Choice viert in 2023 zijn 30ste verjaardag. De band rond Sam en Gert
Bettens is na die drie decennia nog
altijd springlevend. Nieuw materiaal en
exclusieve releases staan op stapel,
maar eerst houdt de band tijdens

VR 2 SEP / 18.00 UUR
SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN
€ 5,-

Cultura Nova halt in Heerlen voor hun
eerste concert op Hollandse bodem
sinds 2019.
K’s Choice werd in 1993 in Antwerpen
opgericht door Sam en Gert Bettens en
geldt nog steeds als één van de grootste
namen uit de Belgische pop- en rockgeschiedenis. In de loop der jaren scoorde
de band talrijke top 10-albumposities,
met o.a. Paradise In Me, Cocoon
Crash, Echo Mountain en The Phantom Cowboy. Maar, hun grote doorbraak kwam in 1995 met Not An
Addict. Deze single doorbrak heel wat
grenzen en bracht K’s Choice internationale faam. Zelfs drie decennia later is
het nummer nog steeds niet uit de
internationale playlists weg te denken.
Festival Cultura Nova en Parkstad Limburg
Theaters presenteren dit concert samen.

Not An Addict
Sing-Along met
K’s Choice
Ook zo’n fan van K’s Choice en hun
wereldhit Not An Addict? Dan hebben
we goed nieuws. Een paar uurtjes vóór
het optreden van Gert en Sam Bettens
in de LIMBURGzaal van Theater
Heerlen kun je samen met andere fans
meerstemmig helemaal los gaan op dit
nummer.

Vanaf 18.00 uur studeren we het liedje
onder leiding van dirigent Frank de
Vreeze in. Ervaring met zingen is leuk
maar niet noodzakelijk, noten lezen ook
niet. Om 19.00 uur zing je het nummer
met al die andere fans én Gert en Sam.
Kippenvel gegarandeerd!
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Dhafer Youssef
Sounds Of Mirrors

(TUN)

ZA 3 SEP / 21.30 UUR
SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN
GRATIS

“Blu Samu is hard op weg de Belgische
Lauryn Hill te worden”, kopte Focus
Knack. In Nederland speelde ze haar
eerste shows met verve op festivals als

ZO 4 SEP / 11.00 UUR
SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN
GRATIS

Op zijn negentiende ontdekte Youssef
in Wenen de Indiase muziek. Hij werd
gegrepen door de diepe, sonore Hindoe-klanken en was ervan overtuigd
dat hij ooit samen zou spelen met

ZO 4 SEP / 13.30 UUR
SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN
GRATIS

voelde ik duidelijk dat we verwante
geesten waren die elkaar weerspiegelden. Vandaar de titel van het album:
Sounds Of Mirrors. Zie het album en
ook het gelijknamige concert gerust als
een ode aan vriendschap en broederschap.”
Dhafer Youssef brengt zijn muzikale
alchemie naar Heerlen met Raffaele
Casarano op sax en Adriano Dos
Santos op percussie.

Best Kept Secret en So What’s Next.
Eind mei 2022 was er na een lange
stilte eindelijk nieuw werk. Op de EP 7
laat ze horen een heel palet aan muzikale stijlen te beheersen en haar eigen
vorm te kunnen geven: een mix van
soul, jazz, Portugese fado en Kaapverdische morna, waarbij de melancholie
van de noten druipt. Verwacht een
sterke show vol hiphop, rap, funk, jazz
en soul. Maar bovenal energie,
oprechte emotie en authenticiteit.

Matteo Myderwyk (NL)
Matteo Myderwyk bracht als eerste
Nederlandse pianist ooit een soloalbum
– Notes of Longing – uit bij het gerenommeerde label Warner Classics. Dit
album markeert een kantelpunt in de
carrière van deze klassiek geschoolde
pianist. Hij besloot de muziek van zijn
helden Bach, Liszt en Messiaen en ook
alle klassieke regels achter zich te laten
en zijn eigen muzikale taal te vinden,
met als doel in het moment muziek te

foto: Lisa Hussaarts

De van oorsprong Tunesische componist, zanger en ud-speler Dhafer Youssef maakt grenzeloze muziek. Hij
schrijft zelfs muziekgeschiedenis als dé
componist die de ud introduceert in
de jazz.

legendarische Indiase muzikanten.
Sommige dromen hebben tijd nodig
om te rijpen. Want pas dertig jaar en
negen albums later is het zo ver als
Youssef zijn match made in heaven
ontdekt in tabla-legende Zakir Hussain en de Turkse klarinettist Hüsnü
Senlendirici. Samen makten zij
Sounds Of Mirrors (release 2018).
Dhafer: “De Indiase muziek was het
uitgangspunt op dit album maar tijdens de opnames die plaatsvonden in
Mumbai en Istanbul ontstond iets universelers. Tijdens het samenspelen

foto: Tessa Posthuma de Boer

A match made in heaven

Blu Samu (BE)
Middenin de Brusselse hiphopscene
ontpopte Salomé Dos Santos, beter
bekend als Blu Samu, zich vlak voor de
corona-break als ware belofte. In België
en Frankrijk luisterden ze massaal naar
haar eerste EP Moka, uitgebracht in
2018.

foto: Ramona Deckers

ZA 3 SEP
20.30 UUR
THEATER HEERLEN, LIMBURGZAAL
€ 30, / € 35,- / € 39,50

maken. Dit was gelijk de belangrijkste
les die hij leerde in deze experimentele
periode; muziek staat niet op papier
maar wordt in het moment gemaakt.
Nu is er geïnspireerd door zijn nieuwe
woonplek en Debussy’s Suite Bergamasque een nieuw album, Veluwe
Suite; een sfeervolle collectie pianocomposities gewijd aan dit prachtige
natuurgebied. Hoe heerlijk kan een festivalzondag beginnen.

Amsterdam
Klezmer Band (NL)
Neem een dosis klezmer, voeg een
snufje jazz, een shotje balkan en een
scheutje gipsy toe, en voilá; je hebt het
recept voor de Amsterdam Klezmer
Band! Het verhaal van deze zevenkoppige band uit Amsterdam begint in
1996 letterlijk op straat met traditionele
Jiddische muziek.

Ruim een kwart eeuw, negentien
albums en 1.500 concerten verder
hoort de onorthodoxe, vernieuwende
en aanstekelijke klezmer van de AKB
thuis in de wereldtop van de klezmeren balkanscene. Ze stonden op North
Sea Jazz, Lowlands en Sziget en zijn nu
de feestelijke afsluiter van Cultura
Nova 2022.

beeldende kunst_ beeldende kunst_ be
TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN
FILMINSTALLATIE
BEPERKING
EN PERFORMANCE

Volg na Cultura
Nova het KomPas!
Vernieuwend theater valt gelukkig ook na cultura
nova te ondekken. Met de KomPas wijst Parkstad
Limburg Theaters graag de weg! Voor € 165,- heeft u
komend jaar toegang tot meer dan 70 voorstellingen.

Meer informatie: www.plt.nl/kompas

Het Bonnefanten Pop-up museum presenteert een permanente installatie van
de film Night Soil #1/Fake Paradise
(2014-2016) van melanie bonajo (hen/
hun). In dit eerste deel van de trilogie
Night Soil volgt bonajo groepen
mensen in hun zoektocht naar manieren om te vechten tegen gevoelens van
vervreemding, versnippering en isolement. Door nieuwe rituelen te creëren,
proberen deze groepen een diepe band
met elkaar en met de aarde tot uitdrukking te brengen. In Night Soil #1/Fake
Paradise onderzoekt bonajo het helende
effect van de hallucinogene illegale
drug ayahuasca. Als je die inneemt,
krijg je nieuwe inzichten in je plek in de
wereld en je relatie met de natuur. De
film toont de dunne lijn tussen deel uitmaken van een hechte alternatieve
gemeenschap en eenzaam escapisme.
Tijdens het weekend van 3 en 4 september komt het Bonnefanten Pop-up
museum tot leven met diverse dynamische performances door bonajo en
Skinship. Zij zetten een Pleasure Positive Somatic Art Camp op, een op aanraking gebaseerde plek om onze
skinship te ontdekken. Skinship is een
collectief gericht op queer/trans/
non-binair/genderfluïde/a-gender/genderexpansief en femme, dat het lichaam
ziet als een instrument voor verbinding

foto: Gert-Jan van Rooij

Voorstellingen van jong talent, vernieuwende makers en
internationaal theater. De voorstellingen op de vlakkevloer,
festivals, cross-overs, zelfs films in het theater. Het zijn de
(vaak onbekende) pareltjes in ons programma, die verrassen,
verbazen, bevragen en uw blik op de wereld verbreden.
We wensen u een geweldig festival en een prachtige theaterseizoen!

BONNEFANTEN
POP-UP
MUSEUM

FILMINSTALLATIE: VR 26 AUG T/M ZO 4 SEP
VR 26 AUG, 19.00-21.00 UUR
ZA 27, ZO 28 AUG + ZA 3 SEP, 12.00-22.00 UUR
MA 29 AUG T/M VR 2 SEP, 14.00-22.00 UUR
ZO 4 SEP, 12.00-17.00 UUR
PERFORMANCES: ZA 3 SEP + ZO 4 SEP,
		TIJDEN N.T.B.			
		FESTIVALPLEIN,
copro
		
ductie BURG. VAN GRUNSVENPLEIN
		GRATIS

en veiligheid. Skinship cultiveert aanraking, plezier, seksualiteit, speelsheid,
instemming, grenzen en vriendschap
als een vorm van activisme.
In het Bonnefanten Pop-up museum
bieden melanie bonajo en Skinship
workshops aan en voeren ze acties met
publieksdeelname, gericht op manieren
om verbinding te maken met onze
eigen huid en die van anderen. Via
diverse aanrakingstutorials, gratis seksen intimiteitsbegeleiding en educatielessen voor queers wordt teruggegaan
naar een plek waar we onze onderlinge

verwantschap voelen.
Buiten het Pop-up museum, op het festivalterrein, kun je meedoen aan een
reeks evenementen, zoals een Drag
Race, Boundary Boss, een consentworkshop, Fuck Like you Dance – een
bekkenbodemparade, All you can eat
Ass buffet en Under your skin.
Hou voor meer details de social media
van het Bonnefanten in de gaten!
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TENTOONSTELLING
TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

ZA + ZO, TOT 24 OKT, 12.00-20.00 UUR
Q-PARK PUTGRAAF HEERLEN
(INGANG PLAARSTRAAT)
GRATIS

The Heerlen
Rooftop Project

foto: Bas van der Wel

MA 29 AUG T/M VR 2 SEP
19.00 UUR
SCHELMENHOFJE (KLEIN BERLIJN)
GRATIS

van het dak biedt een concreet antwoord op een complex en dringend
vraagstuk voor de toekomst: ons klimaat! The Heerlen Rooftop Project
maakt onderdeel uit van het expojaar
van IBA Parkstad. Je vindt het groene
terras op de zevende verdieping van
Q-Park Putgraaf, te bereiken via de
ingang aan de Plaarstraat.

Het Genootschap
meets Keith Haring
Elke avond een nieuwe performance.

Over Het Genootschap

Keith Haring is in SCHUNCK! Of
nou ja, zijn kunst dan. Het Belangrijk
Genootschap Met Een Nog Onduidelijke En Steeds Wisselende Maar
Immer Literaire Inhoud is door Cultura Nova gevraagd om zich door
Keith’s kunst te laten inspireren. In de
week van 29 augustus t/m vrijdag 2
september presenteren verschillende
leden van het Genootschap daarvan het
resultaat op het podium van Klein Berlijn. Elke avond zie je hier performances met verse teksten, geschreven over,
voor of tegen het werk van Keith
Haring.

Het Genootschap is een groep jonge
literaire talenten onder begeleiding van
PANDA (Merlijn Huntjens) en
SCHUNCK (Eugene van Loo). Zij
komen maandelijks samen om te
werken aan teksten en om te praten
over het verschrikkelijke literaire landschap en het onzekere schrijversbestaan.

Bij SCHUNCK is tot en met 25 september ‘Keith Haring: Grace House
Mural’ te zien. De expositie focust op
het vroege werk van Keith Haring uit
de periode 1980-1984 en op het spontane karakter van zijn oeuvre. Haring is
vooral bekend van zijn kleurrijke figuren, maar deed veel meer. Je ziet de
dertiendelige muurschildering die hij in
de jaren ’80 maakte in jongerencentrum Grace House (New York). De
wandstukken zijn in 2016 op archeologische wijze uit het pand gehaald en
zijn nu voor het eerst in Europa te zien.
Naast de murals toont de expositie ook
een deel van de 5000 (!) subway drawings die Keith Haring maakte. Dankzij de getoonde foto’s van vriend en
fotograaf Tseng Kwong Chi, krijg je
een kijkje in het leven van Haring en de
daarbij behorende clubscene van New
York in de jaren ’80. Daarnaast is er de
serie tekeningen die Haring maakte
voor de dansvoorstelling Epochal
Songs (1982) van danser en choreograaf Muna Tseng. Voor de tentoonstelling in SCHUNCK is de
dansvoorstelling opnieuw tot leven
gewekt via een installatie.
Gedurende de week worden er extra
rondleidingen gegeven. Kijk voor de
exacte data en tijden op schunck.nl/
keith-haring.

Keith Haring /
Grace House
Mural
foto: Keith Haring - Figure XI_Keith Haring © Keith Haring Foundation

Geniet op het parkeerdek van Q-Park
Heerlen van bloemetjes, bijtjes, een
drankje bij de Rooftop Bar én het beste
uitzicht van de stad. Architectencollectief Selvatico creëerde hier samen met
SCHUNCK, IBA Parkstad, Q-Park en
VOC-vastgoed een daktuin als resultaat van de ideeënwedstrijd The Heerlen Rooftop Project. De vergroening

DI T/M ZO 11.00-17.00 UUR, T/M 25 SEP 2022
TIJDENS CULTURA NOVA OOK GEOPEND
OP MA 29 AUG, 11.00-17.00 UUR
SCHUNCK MUSEUM
€ 12,50
€ 4,- VOOR MUSEUMJAARKAARTHOUDERS
JONGEREN TOT 18 JAAR GRATIS
TICKETS: SCHUNCK.NL

de kunst_ beeldende kunst_ beeldende kunst_ beeldende kunst_ beeldende kun
POP-UP GALERIE

VR 26 AUG 17.00 -19.00 UUR
ZA 27 + ZO 28 AUG 10.30 -13.00 UUR
MA 29 AUG T/M ZO 4 SEP, 11.00-13.00 +
17.00-19.00 UUR
NOBELSTRAAT 6, HEERLEN
GRATIS

werk van Diederik (Dicky) Vlayen

In een voormalig kantoor/winkelpand
opent tijdens Cultura Nova een pop-up
galerie met grafiekkunst van drie Belgische kunstenaars.

Grafiekkunst /
Aimé Put –
Olivier Martens –
Diederik Vlayen
Aimé Put presenteert een serie monotypes. Kierkegaard’s notie van
Wiederholung is een belangrijk
element in zijn werk. Herbekijken en
herinterpreteren in de artistieke sfeer
is voor mij een levensconditie, noodzakelijk om de beheersing te hebben over
mijn gedachten, innerlijke onrust en
ongedurigheid.”
Diederik (Dicky) Vlayen is fotograaf,
regisseur, graficus. Grafische kunst en
fotografie lopen naadloos in elkaar

DO 26 AUG T/M 9 OKT, MA 12.00 - 18.00 UUR
DI T/M VR 10.00 - 18.00 UUR
ZA 10.00 - 17.00 UUR, ZO 12.00 - 17.00 UUR
BOEKHANDEL VAN DER VELDEN - VAN DAM
GRATIS

BEELDEND KUNSTENAAR ONTMOET VIRTUOZE BLAASMUZIEKCOMPONIST

ZA 27 AUG + MA 29 AUG T/M DI 18 OKT
12.00-17.00 UUR
ST. ANDREASKERK, PALESTINASTRAAT 326, HEERLEN
GRATIS
KIJK VOOR OPENINGSTIJDEN NA CULTURA NOVA OP
WWW.CULTURANOVA.NL

In de bijzondere St. Andreaskerk van
architect Laurens Bisscheroux kun je
getuige zijn van de ontmoeting tussen
de Kroatische beeldend kunstenaar
Slavko Dujic en de virtuoze blaasmuziekcomponist Hardy Mertens. Slavko,
die Joegoslavië ontvluchtte en al vele
jaren in Parkstad woont, legde zijn
levensverhaal vast in bij de keel
pakkende kunst.

over in zijn fotopolymeer creaties, er is
altijd ruimte voor een experimentele
aanpak.
Olivier Martens buigt zich in zijn werk
vaak over de relatie tussen de kunst en
de liefde. Vooral over de tragedie van
de liefde, altijd op zoek naar troost en
het verlangen naar ontroostbaarheid.
Olivier: “Als kunstenaar moet je jezelf
telkens opnieuw heruitvinden. Jezelf
steeds weer herscheppen in naam van
de liefde.

Picto Benelux
Oude technieken,
hedendaagse kunst

Picto Benelux is een in Brussel gevestigde groep van fotografen uit de
Benelux. Zij richten zich op de ‘edele’
fotografische technieken uit de begintijd van de fotografie, tot en met de
zilvergelatine-fotografie op barietpapier. Tijdens Cultura Nova toont Picto
een representatief overzicht van het
werk van de leden. Er is ter plekke een
folder beschikbaar, waarin de door de
exposanten gebruikte technieken
worden beschreven. Ook zijn leden
van Picto aanwezig om vragen beantwoorden.

Slavko Dujic
ontmoet
Hardy Mertens

Bouwkundig vertoont de St. Andreaskerk, die deels onder en deels boven de
grond ligt, een sterke verbondenheid
met de aarde. Het is niet toevallig dat

WO 31 AUG + ZO 4 SEP, 14.00-16.15 UUR
TWEE STARTPUNTEN
GEZIN: FESTIVALPLEIN, BURG. VAN GRUNSVENPLEIN
(OPENLUCHTBIOSCOOP) / VOLWASSENEN: TUIN VAN DE
TWEE GEZUSTERS, PUTGRAAF 3, HEERLEN

€ 7,50

Slavko Dujic juist hier exposeert. In
zijn huidige woonomgeving werd hij
diep getroffen door de impact van het
mijnverleden en raakte hij bevriend met
de wereldvermaarde blaasmuziekcomponist Hardy Mertens, eveneens een
kind uit de voormalige Oostelijke Mijnstreek. Hardy Mertens’ muziek en die
van andere grote componisten hebben
een zeer inspirerende invloed op zijn
kunstzinnige creaties. Het is te zien en
muzikaal te beleven in deze bijzondere
expositie, waar Slavko een aantal grote
en kleinere werken van het afgelopen
decennium toont.

Door de ogen van
Stefan Cools
Ontdek de wondere wereld van de
natuur door de ogen van kunstenaar
Stefan Cools. Zijn uitgangspunt is
ondubbelzinnig: als natuur en landschap al zoveel eeuwen onderwerp van
de kunst zijn, en als we al zo lang met
de ogen van kunst naar de natuur
kijken, is het dan niet tijd dat natuur,
landschap en vlinders zelf een stem
krijgen?

Cools en Sandra van Beuken, hun
verwondering en het besef hoe desastreus het ingrijpen van de mens in de
natuur kan zijn. Bij de workshop in het
interactieve kunstwerk het Observatorium leer je over de natuur in de stad en
speel je Vogel Bingo.

In de documentaire ‘Een zee van vlinders’ zie je de persoonlijke ontwikkeling en strijd van kunstenaars Stefan

Gepresenteerd i.s.m. De Domijnen
Sittard, waar momenteel een solotentoonstelling van Stefan Cools te zien is.

Let op: er is een versie voor volwassenen
en een versie voor gezinnen met kinderen.
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FOTOTENTOONSTELLINGEN

Jongeren uit het azc Heerlen tonen een
frisse blik op Heerlen en op Cultura Nova
op groot formaat.
De Vrolijkheid is een netwerk van professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders.
Samen realiseren zij 100 kunstprojecten
in 25 azc’s in ons land. Beeld//Formers
richt zich op jongeren; immers, één op
de twee mensen die naar Nederland
komt is jonger dan 25 jaar. Met Beeld//
Formers nemen deze jongeren het heft
in eigen hand. In co-creatie met kunstenaars en leeftijdsgenoten verbeelden zij
door middel van zelfgekozen disciplines

ZA 27 + ZO 28 AUG, 10.00-18.00 UUR
MA 29, DI 30 + WO 31 AUG, 13.00-18.00 UUR
MOCKUS/MLAB, WILLEMSTRAAT 91A, HEERLEN
DEELNAME € 15,- / BEPERKTE BESCHIKBAARHEID, DUS RESERVEER OP TIJD

copro
ductie

een verhaal. Zo worden de jongeren en
hun talenten zichtbaar voor zichzelf,
elkaar en de Nederlandse samenleving.
Vóór Cultura Nova hebben de jonge
kunstenaars die verblijven in het azc
Heerlen in een artistieke fotografieworkshop van Anastasia Zolkina hun perspectieven op Heerlen vastgelegd. Deze
foto’s worden bij de opening van het festival in het bijzijn van de makers tentoongesteld. Tijdens het festival groeit
de tentoonstelling verder, want de jongeren zullen Heerlen ook tijdens Cultura
Nova in beeld vangen. Zij exposeren
hun werk op groot formaat in en op het
kopgebouw van de Promenade.

Mockus (NL)/ Analoge
Foto Safari
Snap snap snap. Heel veel foto’s maken.
De helft meteen weggooien. De beste
nog wat bewerken en op social media
gooien. Directe voldoening. En als je
onvoldoende likes krijgt, haal je hem er
weer af.
Hoe anders is het als je maar 36 kansen
hebt om de wereld om je heen vast te
leggen? Als je door een klein zoekertje
je kader moet bepalen? En dat je een
paar dagen moet wachten voor je het
resultaat kunt bekijken?
Om deze ouderwetse manier van beeld
vangen te ontdekken of herontdekken,
kun je op Analoge Foto Safari.

Heerlen is een stad vol diversiteit. Sinds
de opkomst van de mijnen tot nu
hebben vele niet-Heerlenaren zich
gevestigd om hier te werken en de stad
mede vorm te geven. Met de fotoportretten en verhalen van Eerlijk gezegd
willen wij de verbinding tussen Heerlenaren vergroten. De diverse ervaringen

VR 26 AUG T/M ZO 4 SEP
CENTRUM HEERLEN
GRATIS

Van zaterdag tot en met woensdag haal
je een camera op, ontvang je een bingokaart en krijg je een korte instructie.
Je levert de camera weer in en Mockus
ontwikkelt de beelden. Ondertussen
kun je de groeiende expositie bezoeken.
Bezoekers en een vakjury kiezen de
beste foto’s uit, die een maand lang op
groot formaat worden geëxposeerd.

EXPOSITIE
DO 1 + VR 2 SEP, 13.00-18.00 UUR
ZA 3 + ZO 4 SEP, 10.00-18.00 UUR
GRATIS

Eerlijk gezegd
Gemeente Heerlen, Black Lives Matter
Parkstad en de Antidiscriminatievoorziening Limburg slaan de handen ineen
om discriminatie tegen te gaan en
bespreekbaar te maken. In de fototentoonstelling Eerlijk gezegd vertellen
Heerlenaren die racisme en discriminatie ervaren hun persoonlijke verhalen.

foto: Raenys Martis

De Vrolijkheid /
Beeld//Formers

ZO 28 AUG T/M ZO 4 SEP
13.00-18.00 UUR
OPENING: 27 AUG, 19.00 UUR
PROMENADE 7, HEERLEN
GRATIS

laten een ander perspectief zien. Kijk
de geportretteerde mensen in hun
ogen, luister naar hun verhalen en laten
we Eerlijk gezegd in dialoog met elkaar
gaan. Heerlen is een kleurrijke stad en
dat maakt ons en onze mooie stad
alleen maar sterker!
Extra programma
Tijdens Cultura Nova is de expositie
dagelijks van 13.00 tot 18.00 uur geopend. Daarna is de tentoonstelling nog
tot 22 oktober te zien. Behalve de
foto-expositie zijn er ook lezingen en
onderwijsprojecten in samenwerking
met regionale basisscholen.

Greylight Projects
/ What The Flag?!
Vlaggenparade in Heerlen en de Euregio
gemaakt door internationale kunstenaars.

Bas van
der Wel
werk vanfoto:
Kristina
Benjocki

ZA 27 AUG T/M ZO 4 SEP, 24/7
KOPGEBOUW C PROMENADE, HEERLEN
GRATIS

EXPOSITIES

De nieuwste editie van de vlaggenparade What the Flag?! van het platform
voor kunst en cultuur Greylight Projects toont werk van internationale
kunstenaars op vlaggen in de stad en
omgeving.
De vlag heeft een lange traditie van verschillende gebruiken en betekenissen.
Vlaggen zijn er om signalen door te
geven, om landen, regio’s of steden te
identificeren, of om een territorium
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visueel af te bakenen. Ook worden vlaggen veelvuldig gebruikt om politieke
ideeën en overtuigingen te representeren. De kunstenaars die deelnemen aan
What the Flag?! reageren vanuit hun
eigen werk en visie op het medium
‘vlag’. Daarbij laten ze zich leiden door
de locatie waar de vlaggen dag en nacht
te zien zijn. Die locaties bevinden zich
in en rond de binnenstad van Heerlen.
Een kaart met alle locaties staat op
#mappingheerlen en https://greylightprojects.org.

iew_ interview_ interview_ interview_ interview_ interview_ interview_ inter
INTERVIEW YOANN BOURGEOIS / TEKST ANNETTE EMBRECHTS

Zes performers moeten zich
meer dan een uur staande zien
te houden op een gevaarlijk
draaiend en schommelend vlak.
De associaties zijn legio: van
volwassenen in een speeltuin tot
vluchtelingen op een vlot en van
abseilers in een film tot minimensjes op een mega-elpee. De
Franse choreograaf, acrobaat,
danser en jongleur Yoann Bourgeois (40) wil hen juist tot
speelbal maken van fysieke
natuurkrachten. ‘Om te laten
zien dat de wereld niet om de
mens draait.’
foto: Pascale Cholette

iew_ interview_ interview_ interview_ interview_ interview_ interview_ inter
Franse
dansers en
acrobaten
worden
speelbal van
de elementen
Het draait en
duizelt in celui
qui tombe.

Een spel met gewichtsloosheid
Het is een even simpel als gouden idee:
zet je performers op een draaiplateau
en kijk wat er gebeurt als tempo en
hellingshoek veranderen. Zwiepend
worden ze een speelbal van natuurkundige elementen. Continu moeten
ze duizeligmakende rondjes rennen
om zich overeind te houden. Tegelijk
gebruiken ze het krachtenspel ook om
acrobatische capriolen uit te halen. Zo
hangen ze tegen de middelpuntvliedende kracht in, om een ander als vlag
aan een mast te laten wapperen. Of
maken ze speels gebruik van de collectieve bestorming van de
megaschommel. Echt gevaarlijk,
zeggen de performers, wordt het als ze
onder het zwiepende plankier door
moeten rollen.
Zeven jaar lang (met een paar tussenpozen) werkte de Franse choreograaf,
danser, acrobaat en jongleur Yoann
Bourgeois (Grenoble, 7 september
1981) aan zijn verbluffende voorstelling Celui qui tombe (Hij die valt). In
2014 begon hij met een idee voor een
circusvoorstelling waarin het drama
puur voortkomt uit een fysiek spel met
natuurkrachten, vertelt hij vanuit zijn

foto: Géraldine Aresteanu

Vier jaar lang was hij vaste danser bij
het beroemde dansgezelschap van
choreografe Maguy Marin, dat ook in
Heerlen te gast is geweest. Bourgeois
danste onder meer in de internationale
hit May B. Maar altijd is hij trouw
gebleven aan de voor hem vanzelfsprekende en speelse combinatie van dans
en circus, beweging en acrobatiek.

loosheid, centripetale krachten,
klimmen, hangen en balanceren. In
2010 groeide hieruit zijn eigen gezelschap, Compagnie Yoann Bourgeois.
Daarin zitten zowel acteurs, dansers
als acrobaten. Ook zijn vrouw, actrice
Marie Fonte, doet mee. Samen
hebben ze sinds kort ook een kindje.
“Het maakt mij niet uit of mijn handlangers dansers, circusartiesten of
acteurs zijn, als ze maar een voorliefde
hebben voor performen en een sterke
fysieke betrokkenheid.” Wat heet, het
zestal – volgens Bourgeois een soort
‘minivertolking van de mensheid’geeft zich in Celui qui tombe volledig
over aan het krachtenspel, waar ze
geen invloed op lijken te hebben. “Dat
staat voor mij symbool voor de nederige plek van de mens in deze wereld.
We denken dat de aarde om ons draait,
maar dat is grootheidswaan. Kijk maar
als we overgeleverd worden aan de
elementen. We leven in een wankel
evenwicht.”

Het wankel evenwicht van de mens
In 2008 richtte hij zijn nomadisch
atelier op, getiteld ‘l’atelier du jouer’,
om te onderzoeken hoe performers
kunnen spelen met massa, gewichts-

Wat het creatieproces zo lang maakte,
was het pionieren met het onvoorspelbare krachtenveld van de schommel,
licht hij toe. ‘‘Omdat het een prototype
was, bestonden er geen methoden om

woonplaats Grenoble, waar hij sinds
2016 de leiding heeft over het Centre
Choréographique National de
Grenoble (CCNG). Bourgeois is de
eerste circusacrobaat die in Frankrijk
de scepter mag zwaaien bij één van de
19 gerenommeerde, landelijke choreografiecentra. Geen wonder, Bourgeois
was ook de enige die tegelijk als danser
en jongleur afstudeerde aan de wereldberoemde circusopleiding Centre
National des Arts du Cirque (CNAC)
in Châlons-en-Champagne én de
Centre National de Danse Contemporaine (CNDC) in Angers.

ermee te werken. We hadden een
empirische benadering. Dat is ook wat
ik leuk vind: het creatieve proces
wordt een speelse plek van fysiek leren.
Het gevaarlijkst is het gewicht van het
bord”, zegt Bourgeois. “Met een
massa van meer dan twee ton verhoogt
de schommel zijn eigen kracht enorm.
Het ding is onmetelijk machtiger dan
een mens. Het is daarom noodzakelijk
om heel precies met het gevaarte te
experimenteren en te componeren. De
performers mogen geen seconde te laat
te zijn. Het vereist grote waakzaamheid.”
De geboorte van een ecologisch geweten
Het muziekrepertoire in Celui qui
tombe, variërend van Beethoven tot
Frank Sinatra en van vrolijke melodietjes tot schurende elektronica, is
bewust heterogeen gekozen. “Ik wilde
dat ons verhaal op een bepaalde
manier ‘alle verhalen’ zou kunnen
vertellen. Ik hou van variaties in
klanken, die een besluiteloos gevoel
creëren, een zekere opschorting, alsof
het drama telkens nog wordt uitgesteld. Alle muziekstukken fungeren als
contrapunt, soms afwijkend van de
verwachte betekenis.”

Hoe hij het internationale succes
verklaart van de wereldwijd toerende
voorstelling? “We zijn allemaal onderhevig aan de zwaartekracht en de
voorstelling is woordeloos, dus je hoeft
geen taal te beheersen om mee te
voelen. We leven in een tijd van verandering. Al onze normen en waarden
worden flink door elkaar geschud. Ik
denk dat toeschouwers daarom empathie hebben voor alle vormen van
onbalans, zoals in deze voorstelling.”
Daarnaast hoopt Bourgeois ook dat
mensen er meer in zien. “Diegene die
valt laat zien dat onze mensheid niet
almachtig is en constant in interactie
staat met haar omgeving. Daar moeten
we een betere balans in zoeken.
Misschien wordt nu eindelijk een
ecologisch geweten geboren.”

Celui qui tombe, zaterdag 3 september om
20.00 u en zondag 4 september om
14.00 uur in Theater Heerlen

&talks & meer_ walks&talks & meer_ walks&talks & meer_ walks&talks & mee
PREMIÈRE

ZO 28 AUG / 8.00 UUR
ROOFTOP HEERLEN, Q-PARK DE PUTGRAAF,
INGANG VIA PLAARSTRAAT
€ 17,50 INCLUSIEF ONTBIJT
LET OP: NEEM VOOR DE WANDELING JE
(OPGELADEN) SMARTPHONE EN OORDOPJES /
KOPTELEFOON MEE

PANDA /
De Natuurlijke
Gids
Inmiddels is er geen twijfel meer aan:
ons klimaat verandert. De boodschap
dat de wereld in brand staat wordt keer
op keer verkondigd, als een soort
paniekmantra van de 21e eeuw. “We
moeten NU iets doen om de Natuur te
redden!” Merlijn Huntjens en Nina
Willems van PANDA vragen zich
echter steeds vaker af, wat is dat eigenlijk, ‘de Natuur’? En wie zijn wij dat
we haar kunnen redden?

copro
ductie

de naam ‘Yugo’. Yugo wordt in alle
vroegte op zondagochtend 28
augustus tijdens Cultura Nova gelanceerd. Daarna trekken we de Natuur
in, om die te ontdekken, te bevragen
en ons er hopelijk opnieuw mee te
kunnen verbinden. Of erin te
verdwalen, natuurlijk….

Na de wandeling wacht je een heerlijk
ontbijtje bij de Twee Gezusters.

Om daarachter te komen, ontwikkelde
PANDA De Natuurlijke Gids. Nee
geen boekje, maar een heuse app met

TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

foto: Gaby Jongenelen Fotografie

ZO 4 SEP
13.00 UUR
ROYAL THEATER, HEERLEN
GRATIS

Merlijn Huntjens /
De zee zwaait terug
Onder de vleugel van literair productiehuis Wintertuin heeft Merlijn
Huntjens (PANDA) afgelopen jaar
aan zijn nieuwe poëziebundel gewerkt.
Merlijns bundel is een ‘chapbook’. Op
de website van Wintertuin is daarover
het volgende te lezen: “Wat een EP
voor een muzikant is, is een chapbook
voor een schrijver: een professioneel
visitekaartje waarin het kunnen van de
auteur getoond wordt.”

Tijdens Cultura Nova presenteert
Merlijn zijn chapbook De zee zwaait
terug aan het publiek met een liveperformance in het Royal Theater. Tevens
is het chapbook die dag te koop.
Mede tot stand gekomen dankzij
een residentie bij Schrijvers in Sluis.
Wintertuin, aangesloten bij De
Nieuwe Oost wordt ondersteund door
het Nederlands Letterenfonds.

ZA 3 SEP
17.00 UUR
BOEKHANDEL VAN DER VELDEN VAN DAM
GRATIS

Het Genootschap is een groep jonge literaire talenten onder begeleiding van
PANDA (Merlijn Huntjens) en
SCHUNCK (Eugene van Loo). Zij
komen maandelijks samen om te werken
aan teksten en om te praten over het
verschrikkelijke literaire landschap en het
onzekere schrijversbestaan.
Dit programma komt tot stand met dank aan
SCHUNCK, Boekhandel van der Velden
van Dam en de 23e Literaire Zomer.

Hier is niet…/
Het Genootschap
i.s.m. PANDA en
SCHUNCK
Hier is niet Carry Slee… maar wel Erik
Jan Harmens.
Het wordt langzamerhand een
traditie: de jonge literaire talenten van
Het Belangrijk Genootschap Met Een
Nog Onduidelijke En Steeds Wisselende Maar Immer Literaire Inhoud
nodigen tijdens Cultura Nova een
bekende schrijver niet uit omdat
diegene bijvoorbeeld te duur is of niet
meer leeft. Dit jaar zal dus niet Carry
Slee worden uitgenodigd (want Carry
Slee is voor kinderen). Erik Jan
Harmens wordt wel uitgenodigd.
Erik Jan Harmens dus!
Erik Jan Harmens (1970) publiceerde
vijf dichtbundels. De meest recente,
kom (2019), ging over hijgen. Het
gedicht ‘h h’, dat bestaat uit 56 maal
één en dezelfde letter, behoort tot de
klassiekers in de Nederlandse poëzie.
Hij was in 2002 de eerste poetry
slam-kampioen van Nederland en
publiceerde zes romans, waaronder
Rigolettohof (2021); de Alphense
roman over hoe een man opgroeit in
de jaren zeventig en tachtig in de
nabijheid van een winkelcentrum (de
Ridderhof) dat later, op 9 april 2011,
in een plaats delict zou veranderen.

In september 2021 publiceerde
Harmens in NRC Handelsblad een
essay over de diagnose autismespectrumstoornis die hij twee jaar geleden
kreeg. Over die diagnose maakt hij op
dit moment een non-fictieboek. Verder
in voorbereiding is een album met
Nederlandstalige liedjes en een
biografie van rapper Hef.

&talks & meer_ walks&talks & meer_ walks&talks & meer_ walks&talks & mee
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ZA 27 AUG T/M ZA 3 SEP
VERSCHILLENDE TIJDEN
SCHELMENHOFJE
GRATIS

KLEIN
BERLIJN

WO 31 AUG
13.00 - 17.00 UUR
MORENHOEK, HEERLEN
GRATIS
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VR 2 SEP, 16.00 - 23.00 UUR
ZA 3 SEP, 14.00 - 23.00 UUR
ZO 4 SEP, 14.00 - 21.00 UUR
MAANPLEIN
GRATIS

ZA 27 AUG

ZO 28 AUG
Zondag organiseert OUTPOET een
speciale game middag + de Snoepspinner van Niels Numan. De avond is
voor de Popronde pre-party (drie live
acts) + poëzie door Toon Roumen.

MA 29 AUG
De middag staat in het teken van 40 jaar
Stichting Limburgse geïmproviseerde
Muziek (SLIM) met een jazz-workshop
+ mini-concert o.l.v. Tim Paters.
Aansluitend optredens van het Adell
Trio + poëzie door Puck Füsers + N4 +
als uitsmijter het triple combo of fun,
funk and favorite tv tunes Vlamp.

DI 30 AUG

VR 2 SEP

Deze dag vult het jonge kunstenaarscollectief ‘PAND (open podium) het
programma met diverse kunstuitingen
+ poëzie door stadsdichter Sven Vek +
muziek van o.a. Outkraaj.

DJ School Ransdaal organiseert een
DJ Workshop + de dagelijkse poëzie is
van Sanne Berger + ’s avonds kun je
schaamteloos meezingen met de beste
pop, rock, house en discodeuntjes met
een hoofdtelefoon op je bol tijdens een
Silent Disco. Pret gegarandeerd!

WO 31 AUG
Mosae Zappa presents Holiday in
Berlin met in de middag straatmuzikanten + aansluitend optredens van
Windbux + het deels Belgische Dishwasher + The Disco Boyz + poëzie
van Louie Hamers.

DO 1 SEP
’s Middags gaan we ‘Straatkrijten met
Keith’ i.s.m. SCHUNCK, ’s avonds is
er een spectaculaire Pride Pop-up
show (i.s.m. COC Limburg) + poëzie
van Eline Willaert.

ZA 3 SEP
HFC zorgt voor een passende slotdag
met breakdance workshops in de
middag + ’s avonds dance battles +
deejay + poëzie van Elisa Verkoelen.
Als finale wordt het swingen met
Jarreau Vandal in de Kleine Zaal van
de Nieuwe Nor.

Kunstbende werkt deze middag samen
met Swing-Inn dansschool en
Outpoet, de (jongeren)hangplek van
Heerlen. Swing-Inn organiseert een
workshop zomerdans en geeft een
dansdemonstratie. Outpoet presenteert eigen muziektalent uit de jongerengroep.
Bekijk de line-up van tevoren op www.
kunstbendelimburg.nl.

zomer
maan fest

						
In de zomer van 2021 organiseerden
		
José Bouwels en Aline Ploeg het eerste
zomer maan fest; een kleinschalig
vegan foodfestival in het Maankwartier in Heerlen. Wat een succes was
het!

foto: Luc Lodder

16.00-19.00 uur: kaKAUW Session,
met gastoptreden van Lotte Walda.
19.00–19.30 uur: Poëzie door PANDA
collectief, met Brohlin Coumans
19.30-22.00 uur: Open Mic Night.
Aanmelden: bestuur@svwoordendaad.nl of kom langs.

Elke zomer toert Kunstbende
Limburg met een eigen podium langs
diverse pop- en cultuurfestivals door
heel Limburg. Lekker in de openlucht,
hopelijk overgoten met zon en veel
publiek. Talenten uit elk kunstdiscipline tussen de 13 en 18 jaar kunnen
zich opgeven voor de zomertour. Grijp
nu je kans om de sterren van de
toekomst live te zien bij de Kunstbende caravan.

foto: Lonneke Buijs

Tijdens Cultura Nova tovert poppodium Nieuwe Nor het Schelmenhofje
ook dit jaar weer om tot culturele
vrijplaats. In Berlijn worden sinds jaar
en dag open plekken en leegstaande
gebouwen in de stad getransformeerd
in fijne plekken om te verblijven.
Heerlen sluit aan in die traditie. Het
Schelmenhofje is onderdeel van de
Vijf Pleintjes. Elke dag en avond is op
deze verborgen schoonheid in de
binnenstad iets te doen.

Kunstbende
Limburg Zomertour

Gedreven door de wens om mensen op
een laagdrempelige manier te laten
kennismaken met plantaardig eten én
hun liefde voor Heerlen laten José en
Aline het stoffige imago van veganisme achter zich. Vegan eten is de
nieuwe trend. Ook de impact van deze
levensstijl op gezondheid, milieu,

dierenwelzijn en wereldvoedselverdeling brengen zij graag onder de
aandacht. Maar dan wel op een
toegankelijke en ludieke manier. Dus
toveren de dames tijdens Cultura
Nova het Maanplein opnieuw om tot
het festivalterrein van zomer maan
fest. Drie dagen kun je hier genieten
van plantaardig eten, gemaakt door
Heerlense en regionale ondernemers,
én swingen op fijne muziek van DJ’s
en bands uit Heerlen.
Kijk voor meer informatie en tijden op
facebook.com/zomermaanfest.

s&talks & meer_ walks&talks & meer_ film _film_ film _film_ film _film_ f
FILMPROGRAMMA I.S.M. FILMHUIS DE SPIEGEL

FOTOGRAFIEWORKSHOP

foto: Luc Lodder

DI 30 AUG, WO 31 AUG, DO 1 SEP + VR 2 SEP
DI 30 AUG + DO 1 SEP: 10.00 - 12.00 UUR
WO 31 AUG + VR 2 SEP: 13.00 - 15.00 UUR
INFOSTAND CULTURA NOVA, FESTIVALPLEIN,
BURG. VAN GRUNSVENPLEIN
€ 12,50

Luc Lodder is de huisfotograaf van
Cultura Nova. De laatste jaren organiseert hij tijdens het festival ook workshops fotografie voor jongeren vanaf
12 jaar én volwassenen. Zijn nieuwe
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Luc Lodder /
Dansen met Licht
workshop staat in het teken van het
licht. “Het zijn nog steeds donkere
tijden; wij maken het lichter en gaan
dansen met licht”, aldus Luc.
In de workshop Dansen met Licht leer
je foto’s te maken met licht in het
donker. Fotograferen wordt vaker
schilderen met licht genoemd. Maar
wat als je foto’s maakt van lampjes die
dansen? Na de workshop kun je magische foto’s maken van een droomwereld waarin je licht creëert in het
donker.

sluitertijd heb je voor deze workshop
een goede camera nodig. Het is
belangrijk dat je de sluitertijd kunt
instellen op 30 seconden of langer.
Daarnaast heb je een statief nodig.
Om te kunnen toveren met licht, neem
je ook attributen mee die licht geven.
Een zaklamp, fietslampje, sleutelhanger met een lampje of zelfs je telefoonschermpje: alles wat licht geeft
kan dansen in verrassende beelden.

Wat neem je mee?
Omdat dansende lampjes alleen vastgelegd kunnen worden met een lange

TIP: Doe donkere (zwarte) kleding aan.
Dan val je minder op en zie je alleen je
lampjes op de foto. www.luclodder.com

WETENSWAARDIGE WANDELING NAAR DE WILHELMINABERG

VR 2 SEP, 19.00 UUR
START: FESTIVALPLEIN,
BURG. VAN GRUNSVENPLEIN (INFOSTAND)
GRATIS (RESERVEREN AANBEVOLEN)

Toon Hezemans /
Wandeling
Wilhelminaberg
Ga in de Stadmaakweek mee met een
verbluffend verrassende en wetenswaardige wandeling van het centrum
van Heerlen naar de top van de
Wilhelminaberg. Onder leiding van
Toon Hezemans (kunstenaar, directeur Dutch Mountain Film Festival en
maker van de Dutch Mountain Trail)
loop je vanaf het Pancratiusplein de
hoek om. Als je de straat naar beneden

loopt, sta je binnen no-time in het bos.
Vanaf hier loop je bijna voortdurend
door het groen naar de Wilhelminaberg, de huisberg van deze regio.
Onderweg staan we stil bij markante
plekken en gebeurtenissen uit een ver
of dichtbij verleden. We lopen vaak
onverhard, dus trek goede wandelschoenen aan en neem water mee.
Duur: ong. 2 uur.

ZO 28 AUG
14.00 UUR
ROYAL THEATER, HEERLEN
GRATIS
LIVE PIANO: MAUD NELISSEN

‘The Kid’ van
Charlie Chaplin
Live filmconcert
The Kid is een weergaloze filmkomedie uit 1921 voor jong en oud over
de zwerver Charlie, die ondanks vele
tegenslagen nooit de moed opgeeft.
Zijn partner in crime is The Kid, een
onweerstaanbare schavuit die hij van
jongs af aan heeft opgevoed in de
harde leerschool van het leven. Met
naast Chaplin een glansrol voor de
kleine Jackie Coogan.
The Kid was Chaplin’s eerste lange
speelfilm. De combinatie van komedie
met drama werd een wereldwijd
succes. De film wordt live op piano
begeleid door Maud Nelissen.

ZO 28 AUG
16.00 UUR
ROYAL THEATER, HEERLEN
GRATIS

The Real
Charlie Chaplin
Decennialang was Charlie Chaplin
(1889 - 1977) de beroemdste man op
aarde, voor wie enorme mensenmassa’s op de been kwamen. Bekend als de
komiek die de iconische zwerver The
Tramp op het witte doek tot leven
bracht en als groot regisseur van
legendarische speelfilms als The Kid,
Modern Times en The Great Dictator.
Maar wie was de mens achter deze
geniale alleskunner?
Regisseurs Peter Middelton en James
Sinney maakten een omvattende
documentaire over Chaplin.

Aan de hand van geënsceneerde
beelden met nieuw ontdekte, authentieke audio-opnames van onder meer
een interview met Life Magazine in
1966 en Chaplin’s persoonlijke
archiefmateriaal, wordt zijn razendsnelle opkomst gereconstrueerd vanuit
de sloppenwijken van Londen naar het
supersterrendom in Hollywood. The
Real Charlie Chaplin is het ultieme
portret van de mens achter de legendarische kunstenaar.

film_ film _film_ film _film_ film _film_ film _film_ film _film_ film _film
FILM OP HET FESTIVALPLEIN, BURG. VAN GRUNSVENPLEIN

ZA 27 AUG T/M ZA 4 SEP
20.00 UUR
FESTIVALPLEIN, BURG. VAN GRUNSVENPLEIN
GRATIS

Filmhuis
De Spiegel /
Openluchtcinema

foto: Druk

millage in hun systeem handhaven. De
eerste resultaten zijn zeer positief, de
uitgebluste leraren komen weer tot
leven en zelfs de resultaten van hun
klassen verbeteren.

MA 29 AUG, 20.00 UUR

Silence of the
Tides
Regie: Pieter-Rim de Kroon

Elke (festival)dag presenteren Cultura
Nova en Filmhuis De Spiegel een film op
het festivalplein. Kruip weg in de diepe
stoelen of neem je eigen klapstoel of picknickdeken mee!

ZO 28 AUG, 20.00 UUR

Druk

Regie: Thomas Vinterberg
Er bestaat een theorie dat een bescheiden hoeveelheid alcohol in ons bloed
geestverruimend werkt, onze problemen vermindert en creativiteit verhoogt. Gesteund door deze theorie,
beginnen Martin en zijn drie middelbare school collega’s aan een experiment waarbij ze de hele dag een
constant en weloverwogen alcoholpro-

FILM OP HET FESTIVALPLEIN, BURG. VAN GRUNSVENPLEIN

Met schitterende zonsondergangen,
een divers dierenrijk en landschappen
die twee keer per dag veranderen, heeft
het Waddengebied zich bewezen als
fotogenieke plek. Toch is het grootste
intergetijdengebied ter wereld nog nooit
zo adembenemend in beeld gebracht
als nu. Militaire oefeningen, pasgeboren lammetjes, parende oesters; al dit
leven trekt commentaarloos aan de
camera voorbij.

DI 30 AUG, 20.00 UUR

The Sisters
Brothers
Regie: Jacques Audiard

Het is 1850. Het Wilde Westen is in de
ban van de goudkoorts. De beruchte

huurmoordenaars en broers Eli en
Charlie Sisters krijgen de opdracht om
Hermann Kermit Warm op te sporen.
Daarbij krijgen ze hulp van de sluwe
Morris. Warm laat zich echter maar
moeilijk vangen en wat begon als een
routineopdracht, wordt al gauw een
erbarmelijke en gevaarlijke tocht naar
de andere kant van het land.

WO 31 AUG, 20.00 UUR

Adam

Regie: Maryam Touzani
In Casablanca gaat de zwangere, ongetrouwde Samia van deur naar deur op
zoek naar een dak boven haar hoofd.
Wanneer ze aanklopt bij Abla blijft haar
deur in eerste instantie gesloten. Maar
als weduwe en alleenstaande moeder
van de 8-jarige Warda, weet Abla hoe
moeilijk het leven in Marokko kan zijn
en laat zij de jonge vrouw toch toe.
Geleidelijk vinden ze steun bij elkaar en
gaat Samia aan de slag in Abla’s bakkerij. Samen bakken ze de heerlijkste
Marokkaanse lekkernijen.

DO 1 SEP, 20.00 UUR

ZA 3 SEP, 20.00 UUR

Regie: Ole Giæver

Regie: David Oelhoffen

Out of Nature
De nette 35-jarige Martin weet niet zo
goed wat hij wil, behalve dan dat het
niet is wat hij nu heeft. Zijn baantje
boeit hem niet, zijn huwelijk heeft zijn
spanning verloren en hij voelt dat zijn
band met zijn zoontje net zo oppervlakkig gaat worden als die van hemzelf met
zijn eigen vader. Als het hem teveel
wordt, trekt hij een paar dagen alleen
de woeste natuur in. Tijdens zo’n weekendje alleen met een rugzak fantaseert
hij er op los wat het leven hem nog zou
kunnen bieden.

VR 2 SEP, 20.00 UUR

Gunda

Regie: Viktor Kosakovskiy
In Gunda wordt een aantal dieren op
een boerderij gevolgd: een varken en
haar biggetjes, een aantal koeien en een
kip met één poot. De biggetjes worden
al snel groot maar blijven hun moeder
trouw en volgen haar over het terrein.
Het geluid van de dieren is constant
aanwezig, maar als de moeder wakker
wordt na een dutje hoort ze haar kinderen ineens niet meer.

foto’s van links
naar rechts:
Silense of the Tides,
Adam,
Out of Nature

Frères Ennemis
Driss en Manuel groeiden beiden op in
dezelfde stad, waar het gevoel om tot
een regio te behoren veel sterker is dan
tot een land, natie of een cultuur. Zo
ook voor Manuel die zijn leven op die
manier heeft opgebouwd. Driss daarentegen, vluchtte weg. Beiden worden
geconfronteerd met de gevolgen van
hun keuzes. En voor beide mannen is
er een prijs.

Name him

Regie: Zina MacWilliams
Als voorfilm en tussen ‘de bedrijven
door’ is op het grote scherm Name him
van de conceptuele kunstenares Zina
MacWilliams te zien. In deze korte film
maakt Zina in de vorm van ‘confessional art’ de machtsdynamiek tussen
mannen en vrouwen/non-binaire
mensen zichtbaar. Hiervoor heeft ze op
social media een oproep gedaan aan
slachtoffers om de voornamen in te
sturen van mannen die hen misbruikt
of seksueel geïntimideerd hebben.
Door het onzichtbare zichtbaar te
maken, wordt de illusie van macht aan
de dader ontnomen en komen de
slachtoffers in hun kracht te staan.
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VR 26 AUG T/M ZO 4 SEP
VR 26 AUG VANAF 21.30 UUR
ZA 27, MA 29, DI 30 AUG + DO 1 SEP T/M ZO 4 SEP,
VANAF 12.00 UUR
ZO 28 AUG, VANAF 11.00 UUR
WO 31 AUG, VANAF 11.30 UUR

ZO 28 AUG
ONTHULLING: 15.30
FESTIVALPLEIN, BURG. VAN GRUNSVENPLEIN
GRATIS

Aan de Promenade verrijst een
prachtig beeld.
Uit liefde voor de stad.
En voor eenieder die dat deelt.
Het staat voor onze trots,
Voor onze hoop en onze kracht.
Het laat zien dat wij bestaan,
En dat de toekomst naar ons lacht.
Wij zijn geklommen en gevallen,
Dat is gevoeld door groot en klein.
Maar onze wind zal weer gaan waaien,
In Heerlen wil je zijn.

Bruisend
festivalplein
Dé plek om het echte Cultura Nova-gevoel over je neer te laten dalen, is het festivalplein. Met activiteiten voor jong en
oud: de openingsvoorstelling From the
Ashes van onder meer La Fura dels Baus,
gratis toegankelijke spiegeltentconcerten,
de openluchtbios van filmhuis De Spiegel, theatraal spelen op het plein met
Katakrak, Compagnie des Quatres Saisons en De Machienerie, L’Hommr
Cirque die er zijn tent op slaat of het Bonnefanten pop-up museum. Dit is ook het
startpunt voor verschillende wandelingen. Even niets doen? Kom chillen op het

zandstrandje, laat je smaakpapillen verwennen bij de foodtrucks, de vertrouwde
ijskraam, de speciale bierbar van Gulpener en de culinaire toppers van brasserie
Mijn Streek.
Toegankelijkheid
Bij Cultura Nova is iedereen welkom.
Bijna alle voorstellingen zijn goed toegankelijk. Waar dat niet zo is, staat dat
vermeld in de festivalbrochure en op de
website van Cultura Nova. Bel bij
vragen met de kassa van Parkstad Limburg Theaters 045 – 5716607.

Heerlen
verwelkomt
D’r Juul
Heerlen bevindt zich in een nieuwe
transitie. De stad zet in op veiligheid en
cultuur, maar ook op de ontwikkeling
van een vernieuwend centrum voor
Parkstad. Kunst speelt daarin een
belangrijke rol. Een nieuw beeld dat in
het centrum verrijst is D’r JUUL va
Heële; een mensenlijf met dierenmasker in brons van Les Deux Garçons –
Michel Vanderheijden Van Tinteren
(Heerlen 1965) en Roel Moonen
(Maastricht 1966).
Het Gesammtkunstwerk, dat allerlei
nieuwe initiatieven in beweging gaat
zetten, wordt tijdens Cultura Nova
onthuld.

IBA Parkstad organiseert in
samenwerking met Cultura
Nova, IBA Parkstad, Gemeente Heerlen, Stadsregio
Parkstad Limburg, Weller en
Wonen Limburg een week
lang diverse activiteiten
voor jong en oud.
Daarnaast blikken we terug
op een mooie
periode, succesvolle
projecten en waardevolle
bewonersinitiatieven.
Elke dag wordt
afgesloten met het
Stadmaakcafé, waarin we
gezamenlijk proosten op de
eindsprint van
IBA Parkstad.

30 AUG

DAG VAN DE IMPULS VAN IBA

Een selectie van projecten passeren de
revue tijdens de IBA Carrousel. Bezoek
de infomarkt waar IBA-projecten zich
presenteren of pak de fiets en
bezoek de projecten.
Stadmaakplein, Promenade 14, Heerlen

iba
parkstad

slotweek

31AUG

DAG VAN DE TOEKOMST

Op het Stadmaakplein kunnen de kinderen deelnemen aan de door het Thermen
Museum en het Discovery museum
georganiseerde activiteiten.
Stadmaakplein, Promenade 14, Heerlen

01SEP

IBA Parkstad, Stadsregio Parkstad en
Platform31 organiseren gezamenlijk het
Regiosymposium Parkstad. Onderdeel van
het programma is de presentatie van de
IBA-eindpublicatie ‘Patchwork IBA Parkstad’
HuB/PLT Kerkrade

01SEP

DAG VAN DE BEWEGING
EN GEZONDHEID

Bewonder alle faciliteiten van het gloednieuwe sport- en beweegcomplex
Vie met eigen ogen!
Vie Complex Kerkrade

02 SEP

De dag van kunst en
erfgoed

Heerlen is een stad van uitersten, altijd al
geweest. Dat geldt voor de waardering
van het stadscentrum.
Stadmaakplein, Promenade 14, Heerlen

Neem deel aan de inspirerende wandeling die U vanuit Heerlen Centrum naar
de top van Wilhelminaberg brengt.
Cultura Nova Festivalplein, Burgemeester van Grunsvenplein

03 SEP

DAG VAN DE BURGERKRACHT BEWONERSFESTIVAL

Burgers ontmoeten elkaar en nemen kennis van de gerealiseerde burgerprojecten
in de Parkstad Regio.
Stadmaakplein, Promenade 14, Heerlen

Wat én wie maakt de stad en haar centrum? Deze vraag staat van zondag 28
augustus t/m zaterdag 3 september 2022
centraal in de ‘Stadmaakweek’. Bewoners,
stadmakers en beleidsmakers komen
samen, laten zien wat er gebeurt in de stad
en bespreken in welke richting de stad
verder kan ontwikkelen.

ZO 28 AUGUSTUS

HEIJ BRENT DE LAMP DAGPROGRAMMA

02 SEP

Stadmaakweek
#3 / De Stad
in Beweging

Elke dag heeft een eigen thema. De opzet is
veelal hetzelfde: ‘s ochtends de stad en de
wijken in, wandelend of op de fiets.
‘s middags delen wat we hebben gezien in
workshops, lezingen of debatten. Elke dag
sluiten we om 17.00 uur af met het ‘Stadsmaakcafé’ in de Spiegeltent, een talkshowgesprek over het thema van de dag, geleid
door Raymond Clement.

REGIOSYMPOSIUM PARKSTAD: LESSONS
LEARNED REGIO DEAL EN IBA &
BOEKPRESENTATIE IBA PARKSTAD.

HEIJ BRENT DE LAMP AVONDPROGRAMMA

stadmaakweek_ stadmaakweek_ stadm

jaar
Voor meer informatie ga naar www.iba-parkstad.nl

Deze dag zijn er stadstours, o.a. bij
Aurora en langs Street Art door het
centrum, tentoonstellingen als: Eerlijk
gezegd, Beeld//Formers: een frisse blik
op Heerlen, door jongeren uit het AZC,
Keith Haring in SCHUNCK. Er is een
fotosafari van Mockus en een fietstour
langs mijnwerkerskoloniën. Verder zijn
er workshops buildering en fotograferen met je smartphone. PANDA Col-

lectief presenteert een app De
Natuurlijke Gids en op het Festivalplein
wordt een standbeeld onthuld van D’r
Juul als symbool voor de Heerlenaar.

VRIJDAG 2 SEPTEMBER

DI 30 AUGUSTUS

Twee Nederlandse topexperts verkennen de kansen en mogelijkheden voor
het centrum vanuit hun ervaring met
andere steden. In de ochtend is er een
tour langs alle projecten die in uitvoering en voorbereiding zijn.

De impuls van de IBA
Met een Sneakpeek audiofietstocht,
een infomarkt met IBA projecten, een
presentatie door Stadstuin Heerlen:
van braakliggende grond naar Samentuin, workshops, exposities en muziek.

Heerlen centrum:
hei brennt de lamp

ZATERDAG 3 SEPTEMBER

Dag van de
De dag van de toekomst burgerkracht
WO 31 AUGUSTUS

Deze dag is gericht op kinderen en
jongeren, met rondleidingen, een fotosafari, een demonstratie Freerunnen,
exposities en workshops.

DONDERDAG 1 SEPTEMBER

Dag van beweging en
gezondheid
Met exposities, workshops en rondleidingen. Een lezing over jongerencultuur en parade door het centrum van
Heerlen van Théâtre du Centaure. In
Kerkrade wordt het Vie-complex opengesteld, is het symposium De Toekomst
is Parkstad en ’s avonds de voorstelling
‘Odyssee’ van Theater Gajes op de
markt in Kerkrade.

Met workshops, tentoonstellingen,
fietsroutes langs burgerinitiatieven,
gesprekken en pitches, en een grote
BBQ voor iedereen die betrokken is bij
burgerinitiatieven in Parkstad.
De Stadmaakweek is een initiatief van
Cultura Nova Zomerfestival Heerlen,
IBA-Parkstad, Gemeente Heerlen, Stadsregio Parkstad, Weller, Wonen Limburg
en Vereniging Stadstuin Heerlen. Het volledige programma is te zien www.cultura-nova.nl/stadmaakweek en te volgen op
Facebook: www.facebook.nl/stadmaakweekheerlen

tadmaakweek_ stadmaakweek_ stadmaakweek_ stadmaakweek_ stadmaakwee
ZO 28 AUG T/M ZA 3 SEPT
KIJK VOOR HET VOLLEDIGE
PROGRAMMA OP
WWW.CULTURANOVA.NL/STADMAAKWEEK

Workshops
buildering en
freerunning
De Stad als Speeltuin. Met hulp van
topklimster Rachel Nilwik en freerunner Koen Heijnen van Team NL zijn in
Heerlen nieuwe buildering- en freerunning parkoersen uitgestippeld. Nieuwsgierig of wil je je skills verbeteren? Doe
dan mee met de workshops op zondag
28 augustus en woensdag 31 augustus
om 14.00 uur. Startpunt is Promenade
Heerlen op het Stadmaakplein.

4feet9 live
4feet9 is hét platform voor liefhebbers
van elektronische muziek in Parkstad.
Voor, door en met jongeren. Op 3 september realiseren ze in de Romeinse
tuin (bij De Vondst Heerlen) de eerste
productie waar jij live bij kunt zijn. Ook
komen dansen? Kijk voor meer informatie en tickets op www.facebook.com/
4feet9.
Van 29 augustus tot 2 september exposeert 4feet9 zijn verhaal in de Stadsgalerij van Heerlen. De expositie is gratis
te bezoeken. Meer informatie en openingstijden via: www.4feet9.nl.
foto’s van links
naar rechts:
Ondernemersontbijt
Fietstocht Mijnwerkerskoloniën
Jenny’s Cultura Nova wandeling

Programma
Stadmaakweek /
Sneakpeek
Jenny’s Cultura Nova
wandeling

Dag van de Impuls van
IBA Parkstad

Altijd al nieuwsgierig geweest naar de
verhalen achter Cultura Nova? Wat
waren momenten om nooit te vergeten?
Welke bijzondere locaties zijn gekozen
om een voorstelling te spelen? Wandel
mee met Jenny Kranendonk en ontdek
de verhalen achter het festival én de stad
Heerlen. De wandeling is op 27 augustus, 1 en 3 september en start om 14.00
uur vanaf het festivalplein in Heerlen.

IBA Parkstad heeft de afgelopen jaren
een stevige impuls aan de regio gegeven. Meer dan 40 IBA-projecten
werden gerealiseerd of zijn in realisatie.
Inmiddels is de slotfase van IBA
Parkstad in zicht. Op 30 augustus van
10.00-17.00 uur laat IBA Parkstad alle
projecten nog één keer de revue passeren tijdens de IBA Carrousel op het
Stadmaakplein op de Promenade in
Heerlen. Loop langs de infomarkt
(14.00-17.00 uur) of pak de fiets en
bezoek een selectie van de projecten,
begeleid door een speciaal samengestelde IBA Audio fietstour (10.00-14.00
uur, ca. 60 minuten, op eigen gelegenheid, vooraf aanmelden). Om 17.00 uur
kun je aanschuiven bij het Stadmaakcafé in de Spiegeltent.

Blockparty Kool cult
Konnected
Heerlen profileert zich al jaren als dé
urban stad in Limburg. De gemeente
richt momenteel ook een platform op
om de Heerlense urban community te
helpen en de verbinding te maken met
de gemeente en andere instellingen.
Deze ontwikkelingen roepen veel
vragen op. Vandaar de Blockparty Kool
cult Konnected, met BBQ, muziek,
dans en kunst. Bij de gratis Blockparty,
die plaatsvindt op 2 september van
14.00-21.00 uur in de Morenhoek, zijn
ook ambtenaren en stakeholders betrokken. Om 15.00 uur is er een sessie
over het skatepark, om 16.00 uur over de
toekomst van de urban sport en cultuur,
om 17.00 uur een nagesprek en van 18.0021.00 is het tijd voor de BBQ en borrel.

Fietstocht
mijnwerkerskoloniën
Jan Stuyt was architect en stedenbouwer, die in de jaren ‘20 veel betekende
voor de Limburgse Mijnstreek, waar hij
veelal mijnkoloniën ontwierp. Stap op
28 augustus samen met Roelof Braad
(voormalig stadsarchivaris) op de fiets
en ontdek dit erfgoed in de omgeving
van Hoensbroek en Brunssum. De
fietsroute van circa 20 km start om
13.30 uur vanaf de Parkeerplaats bij

Kasteel Hoensbroek. Meld je aan via de
Cultura Nova website en maak het live
mee!

Van braakliggende
grond naar Samentuin
Als gevolg van de krimp liggen er verspreid in Parkstad en ook in Heerlen
door afbraak veel stukken braakliggende grond. Dit biedt kansen voor
burgers. Woonpunt en Weller zien
graag dat burgers/omwonenden zorg
gaan dragen over braakliggende stukken grond. Leo de Groot van de Stadstuin en tevens coördinator van de
Dobbeltuin, vertelt in zijn presentatie
‘Van braakliggende grond naar Samentuin’ over het ontstaan van de Dobbeltuin en geeft tips over het opzetten van
een buurttuin. Laat je stimuleren om in
jouw buurt gezamenlijk braakliggende
stukken grond om te toveren tot groene
oases. De lezing vindt plaats op dinsdag
30 augustus om 10.00 uur in Kopgebouw C op het Stadmaakplein op de
Promenade in Heerlen.

Themamiddag:
Ambitie versus Naakte
Werkelijkheid
Heerlen is een stad van uitersten. We

komen van ver: van hopeloos naar hotspot. Maar hoe gaan we verder? Wat en
wie maakt de stad en haar centrum?

Op 2 september van 13.00 tot 16.00
uur in de Spiegeltent op het Festivalplein belicht Mark Feron (architect)
onder begeleiding van moderator
Govert Derix (auteur, stadsfilosoof) de
plannen voor het centrum. Twee
Nederlandse topexperts verkennen de
kansen en mogelijkheden voor het centrum. Rinske Brand (gebiedsbranding)
benadrukt de kracht, pracht en de economische waarde van kunst en cultuur
hiervan. Steven Delva (landschapsarchitect) zet in op een drastische vergroening en verduurzaming.

Cultura Nova
Ondernemersontbijt
Op 1 september staat van 08.00-10.30
uur de tafel gedekt in de Spiegeltent op
het Burgemeester van Grunsvenplein
in Heerlen voor het ‘Cultura Nova
Ondernemersontbijt’. Centraal staat de
vraag; ‘Hoe verhogen we samen de
kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en leven in Heerlen en regio?’
Deelname kost € 12,50. Dit bedrag
gaat volledig naar het ontwikkelprogramma voor jong artistiek talent van
Festival Cultura Nova.

Panorama
Zuid-Limburg
Zuid-Limburg gaat de komende tijd op
allerlei gebieden veranderen. Dat is

nodig om ervoor te zorgen dat de regio
een aantrekkelijke plek blijft om te
wonen, werken en recreëren. In het
project Panorama Zuid-Limburg
werken Provincie Limburg, het Rijk en
gemeenten samen aan een nieuw toekomstbeeld voor Zuid-Limburg in
2050. Ook jij kunt daar aan meedoen.
Tijdens de Stadmaakweek kun je aan
de hand van beelden en schetsen kennismaken met de drie voorlopige toekomstperspectieven. Je mag ook zelf
mee ontwerpen, ideeën inbrengen of
suggesties doen. Met alle input van de
Stadmaakweek worden de toekomstperspectieven verder aangescherpt en
aangevuld. Kijk voor meer info op
www.expeditieruimte.nl/experimenteren/panorama-zuid-limburg.

Stadmaakcafé
Het Stadmaakcafé is een levendige
talkshow waarin dagelijks wisselende
gasten o.l.v. Raymond Clement doorpraten over interessante ontwikkelingen: Wat gebeurt er in stad en regio en
waar beweegt deze naar toe? Waar zit
de energie van bewoners en stadmakers
en wat zijn hun plannen en dromen?
Elke dag staat een ander thema centraal. Dit steeds in een ontspannen setting, met korte optredens tussendoor.
Raymond Clement is bestuurder sociaal werk en kinderopvang, cabaretier
en schrijver. Het Stadmaakcafe vindt
dagelijks plaats van 17.00 tot 18.00 uur
in de Spiegeltent.

rogramma stadmaakweek_ programma stadmaakweek_ programma stadmaakwe

ZO 28 AUG DAG VAN KUNST EN ERFGOED
Doorlopend What The Flag?! / Greylight
Projects / centrum Heerlen
Doorlopend Expo Beeld//Formers: een frisse
blik op Heerlen / De Vrolijkheid in Heerlen 		
Kopgebouw C, Stadmaakplein op Promenade
08.00-10.00 De Natuurlijke Gids / PANDA
Collectief /Rooftop bovenop Q-park Putgraaf
(ingang via Plaarstraat)
10.00-18.00 Analoge Foto Safari / Mockus/
Mockus/Mlab, Willemstraat 91A, Heerlen
11.00-17.00 Keith Haring / Grace House
Mural / SCHUNCK / SCHUNCK museum
12.00-17.00 Allesenvoornietstafel / Stadstuin
Heerlen / Ron Jonker / Stadstuin Heerlen
12.30-13.30 Energieworkshop met kristallen
en tai-chi / Stadstuin Heerlen / Andy van de
Tijden n.t.b. Panorama Zuid-Limburg /
Locatie en tijden n.t.b.
13.00-14.30 Stadstour: Street Art en Aurora /
Rudi Janssen & Leo de Haas / Infostand
Cultura Nova Festivalplein
13.30-17.00 Fietstour - Erfgoed in de buurt:
mijnwerkerskoloniën / Roelof Braad / Parkeerplaats Kasteel Hoensbroek
13.00-14.30 Rooftoptour / SCHUNCK / Start
in hal SCHUNCK
13.00-17.00 Eerlijk Gezegd / Gemeente
Heerlen, Black Lives Matter / Parkstad, Antidiscriminatievoorziening / Parkstad / Promenade 7
14.00-15.00 Lezing: Werner Mantz en Peutz Het belang van architectuurfotografie / Mark
Feron en Huub Smeets / SCHUNCK Glaspaleis
14.00-16.00 Demonstratie buildering i.h.k.v.
De Stad als Speeltuin / Rachel Nilwik / Stadmaakplein, Stadmaakplein op Promenade
14.00-17.00 Workshop fotograferen met je
smartphone / Stadstuin Heerlen / Floor Noten
/ Kopgebouw C, Stadmaakplein op Promenade
15.00-16.30 Stadstour: Street Art en Aurora /
Rudi Janssen & Leo de Haas / Infostand
Cultura Nova Festivalplein
15.00-16.30 Rooftoptour / SCHUNCK / Start
in hal SCHUNCK

15.30 Heerlen verwelkomt d’r Juul / Festivalplein, Burg. van Grunsvenplein
17.00-18.00 Stadmaakcafe / Raymond Clement
/ Spiegeltent
15.00-23.00 Klein Berlijn / Poppodium
Nieuwe Nor / Schelmenhofje

DI 30 AUG DAG VAN DE IMPULS VAN IBA
doorlopend What The Flag?! / Greylight
Projects / centrum Heerlen
doorlopend Expo Beeld//Formers: een frisse
blik op Heerlen / De Vrolijkheid in Heerlen /
Kopgebouw C, Stadmaakplein op Promenade
10.00-14.00 (tijdslots) Sneak-Peek Audiofietstocht IBA en de Regio / IBA / Stadmaakplein,
Promenade II
10.00-14.00 IBA-bus met muziek en versnaperingen, IBA / Stadmaakplein, Promenade II
10.00-11.00 Van Braakliggende Grond naar
Samentuin / Stadstuin Heerlen / Leo de
Groot /Kopgebouw C, Promenade II
12.00-17.00 Allesenvoornietstafel / Stadstuin
Heerlen / Ron Jonker / Stadstuin Heerlen
12.00-17.00 IBA carrousel en infomarkt / IBA
/ Stadmaakplein, Promenade
Tijden n.t.b Panorama Zuid-Limburg /
Locatie en tijden n.t.b.
13.00-17.00 Eerlijk Gezegd / Gemeente
Heerlen, Black Lives Matter Parkstad, Antidiscriminatievoorziening Parkstad /
Promenade 7
13.00-18.00 Analoge Foto Safari / Mockus /
Mockus/Mlab, Willemstraat 91A, Heerlen
14.00-17.00 Workshop fotograferen met je
smartphone
Stadstuin Heerlen / Floor Noten / Kopgebouw
C, Stadmaakplein op Promenade
17.00-18.00 Stadmaakcafe / Raymond
Clement / Spiegeltent
16.00-23.00 Klein Berlijn / Poppodium
Nieuwe Nor / Schelmenhofje

WO 31 AUG DAG VAN DE TOEKOMST
doorlopend What The Flag?! / Greylight
Projects / centrum Heerlen

doorlopend Expo Beeld//Formers: een frisse
blik op Heerlen / De Vrolijkheid in Heerlen /
Kopgebouw C, Stadmaakplein op Promenade
10.00-16.00 Discovery museum @ Stadmaakweek / Discovery Museum / Stadmaakplein op
Promenade
10.00-16.00 visualiseren: ‘Heerlen een (te)
gekke stad’ SCHUNCK / Jan Rothuizen /
Heerlen Centrum, afhaalpunt boekjes:
SCHUNCK
10.00-16.00 Thermenmuseum @ Stadmaakweek / Thermenmuseum / Promenade
11.00.12.30 Rondleiding langs De Vijf Pleintjes / De Vijf Pleintjes / Morenhoek
Tijden n.t.b Panorama Zuid-Limburg /
Locatie en tijden n.t.b.
12.00-17.00 Allesenvoornietstafel / Stadstuin
Heerlen / Ron Ronkers / Stadstuin Heerlen
13.00-18.00 Analoge Foto Safari / Mockus /
Mockus/Mlab, Willemstraat 91A, Heerlen
13.00-17.00 Eerlijk Gezegd / Gemeente
Heerlen, Black Lives Matter Parkstad, Antidiscriminatievoorziening Parkstad /
Promenade 7
14.00-16.00 Demonstratie freerunnen i.h.k.v.
‘De Stad als Speeltuin’ / Koen Heijnen / Stadmaakplein, Promenade
14.00-17.00 Livemuziek / My Bloody Bernadine / IBA bus @ Stadmaakplein, Stadmaakplein op Promenade
17.00-18.00 Stadmaakcafe / Raymond
Clement / Spiegeltent
20.00 Antifest 2 / PANDA Collectief / Maanplein 85
19.30 Poezie-avond ‘LIT / PAND / Maanplein
51
16.00-23.00 Klein Berlijn / Poppodium
Nieuwe Nor / Schelmenhofje

DO 1 SEP DAG VAN DE BEWEGING EN GEZONDHEID
doorlopend What The Flag?! / Greylight
Projects / centrum Heerlen
doorlopend Expo Beeld//Formers: een frisse
blik op Heerlen / De Vrolijkheid in Heerlen /
Kopgebouw C, Stadmaakplein op Promenade
8.00-10.30 Ondernemersontbijt / Stadsregio
Parkstad i.s.m. MKB Parkstad en Cultura

Nova Club van 100 / Spiegeltent
12.00-17.00 Allesenvoornietstafel / Stadstuin
Heerlen / Ron Jonker / Stadstuin Heerlen
Tijden n.t.b / Panorama Zuid-Limburg /
Locatie en tijden n.t.b.
13.00-17.00 Eerlijk Gezegd / Gemeente
Heerlen, Black Lives Matter Parkstad, Antidiscriminatievoorziening Parkstad /
Promenade 7
13.00-18.00 Expo Analoge Foto Safari /
Mockus
Mockus/Mlab / Willemstraat 91A, Heerlen
13.30 Surgissement / Théatre du Centaure /
Centrum Heerlen
14.00-15.30 Jenny’s Cultura Nova Wandeling
/ Jenny Kranendonk / Infostand Cultura Nova
op Festivalplein
15.00-19.00 Openstelling VIE-complex voor
publiek
I.O.M. Optiesport en Gemeente Kerkrade /
HuB/PLT Kerkrade
15.30-21.00 Symposium de Toekomst is
Parkstad
IBA, Stadsregio Parkstad en Platform31 /
Kerkrade
16.30 Surgissement / Théatre du Centaure /
Centrum Heerlen
20.00 Antifest 2 / PANDA Collectief / Maanplein 85
21.15-22.30 Odyssee / Cultura Nova en
Gemeente Kerkrade / Markt Kerkrade
16.00-23.00 Klein Berlijn / Poppodium
Nieuwe Nor / Schelmenhofje

VR 2 SEP DAG CENTRUM HEERLEN / HEI BRENNT DE LAMP
doorlopend What The Flag?! / Greylight
Projects / centrum Heerlen
doorlopend Expo Beeld//Formers: een frisse
blik op Heerlen / De Vrolijkheid in Heerlen /
Kopgebouw C, Stadmaakplein op Promenade
10.00-12.00 Tour Heerlen Centrum /
Gemeente Heerlen / Kopgebouw Promenade /
Honigmannstraat
10.00-12.00 Heerlen door Andere Ogen / Ziel
van Heerlen / Spoorplein (onder de roze bogen)
10.30-12.00 Tour Stadskantoor / Gemeente
Heerlen en Mecanoo / Publiekshal van het

nieuwe stadskantoor, Geleenstraat 25
Tijden n.t.b Panorama Zuid-Limburg /
Locatie n.t.b.
12.00-17.00 Allesenvoornietstafel / Stadstuin
Heerlen / Ron Jonker/ Stadstuin Heerlen
13.00-16.00 Ambitie versus Naakte Werkelijkheid / Govert Derix, Mark Feron, Rinske
Brand, Steven Delva, Spiegeltent op Burg. van
Grunsvenplein
13.00-18.00 Expo Analoge Foto Safari /
Mockus / Mockus/Mlab / Willemstraat 91A,
Heerlen
13.00-17.00 Eerlijk Gezegd / Gemeente
Heerlen, Black Lives Matter Parkstad, Antidiscriminatievoorziening Parkstad / Promenade 7
14.00 Café Covar #PLINNA - editie GMS
Compagnie COVAR / Cultuurhuis Heerlen,
cafe
14.00-21.00 Blockparty Kool cult Konnected /
Moving City / Morenhoek
16.00 Surgissement / Théatre du Centaure /
Centrum Heerlen
16.00 Café Covar #PLINNA - editie GMS /
Compagnie COVAR / Cultuurhuis Heerlen,
cafe
17.00-18.00 Stadmaakcafe / Raymond
Clement / Festivalplein, openluchtbioscoop
19.00 Surgissement / Théatre du Centaure /
Centrum Heerlen
19.00-20.30 Workshop Jongleren / Stadstuin
Heerlen / Geert Mestrom / Stadstuin Heerlen
19.00-21.15 Wandeltocht Wilhelminaberg via
Iconen
Toon Hezemans / Startpunt: Festivalplein,
Burg. van Grunsvenplein
19.00 Café Covar #PLINNA - editie GMS /
Compagnie COVAR / Cultuurhuis Heerlen,
cafe
20.00 Antifest 2 / PANDA Collectief / Maanplein 85
21.15-23.15 Aérosculpture en Compagnie
Dwaallicht / Opening Wilhelminaberg Landgraaf / Wilhelminaberg Landgraaf
19.00 singer-songwriteravond ‘REC / PAND /
Maanplein 51
16.00-23.00 Klein Berlijn / Poppodium
Nieuwe Nor / Schelmenhofje

ZA 3 SEP DAG VAN DE BURGERKRACHT
doorlopend What The Flag?! / Greylight
Projects / centrum Heerlen
doorlopend Expo Beeld//Formers: een frisse
blik op Heerlen / De Vrolijkheid in Heerlen /
Kopgebouw C, Stadmaakplein op Promenade
10.00-12.30 Fietsroutes langs burgerinitiatieven / IBA Parkstad / Jos Reinders (Gebrookerbos) / Diverse locaties
14.00-16.00 Workshop Maak je eigen muntthee / Stadstuin Heerlen / Anke Turk / Stadstuin Heerlen
12.00-17.00 Allesenvoornietstafel / Stadstuin
Heerlen / Ron Jonker / Stadstuin Heerlen
12.30-15.00 Bewonersfestival / Stadmaakplein op Promenade
13.00-18.00 Expo Analoge Foto Safari /
Mockus / Mockus/Mlab, Willemstraat 91A,
Heerlen
13.00-17.00 Eerlijk Gezegd / Gemeente
Heerlen, Black Lives Matter Parkstad, Antidiscriminatievoorziening Parkstad / Promenade 7
14.00 Café Covar #PLINNA - editie GMS /
Compagnie COVAR / Cultuurhuis Heerlen,
cafe
14.00-15.30 Jenny’s Cultura Nova Wandeling
/ Jenny Kranendonk / Infostand Cultura Nova
op Festivalplein
15.00-16.30 Pitches en in gesprek over Burgerinitiatieven / Stadmaakplein, Promenade II
16.00 Café Covar #PLINNA - editie GMS /
Compagnie COVAR / Cultuurhuis Heerlen,
cafe
17.00-18.00 Stadmaakcafe & Afsluiting Stadmaakweek / Raymond Clement / Spiegeltent
18.00-22.00 4feet9 live @ Romeins Kwartier /
4feet9 / De Vondst
19.00 Café Covar #PLINNA - editie GMS /
Compagnie COVAR / Cultuurhuis Heerlen,
cafe
16.00-23.00 / Klein Berlijn / Poppodium
Nieuwe Nor / Schelmenhofje
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LOCATIE

PAGINA

4HOOG (BE) 1-4 JAAR

JEUGD/FAMILIE

SLOT SCHAESBERG, LANDGRAAF

45

AÉROSCULPTURE (FR) & DWAALLICHT (BE)
AMSTERDAM KLEZMER BAND (NL
ARACALADANZA (ES) 4+
BLU SAMU
MELANIE BONAJO EN SKINSHIP
BONNEFANTEN POP-UP MUSEUM
BOROKOV BOROKOV (BE)
CELINE DAEMEN (NL)

BEELDEND THEATER & CIRCUS
MUZIEK
JEUGD/FAMILIE
MUZIEK
PERFORMANCE
BEELDENDE KUNST
MUZIEK
JONGE MAKERS

WILHELMINABERG LANDGRAAF
SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN
THEATER HEERLEN
SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN
FESTIVALPLEIN, BURG. VAN GRUNSVENPLEIN
FESTIVALPLEIN, BURG. VAN GRUNSVENPLEIN
SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN
THEATER HEERLEN

13
59
44
59
61
61
53
32

COLLIGNON (NL)
COMPAGNIE COVAR (BE/NL)
COMPAGNIE COVAR & DOOKIE (BE/NL)

MUZIEK
THEATER
JONGE MAKERS

SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN
THEATER KERKRADE
CULTUURHUIS HEERLEN

53
27
36

COMPAGNIE DES QUATRE SAISONS

JEUGD/FAMILIE

FESTIVALPLEIN, BURG. VAN GRUNSVENPLEIN

51

COMPAGNIE YOANN BOURGEOIS
CULTURA NOVACANE (NL)
DAVID DIMITRI (CH) 8+
DE MACHIENERIE

BEELDEND THEATER & CIRCUS
MUZIEK
JEUGD/FAMILIE
JEUGD/FAMILIE

THEATER HEERLEN
POPPODIUM NIEUWE NOR
FESTIVALPLEIN, BURG. VAN GRUNSVENPLEIN
FESTIVALPLEIN, BURG. VAN GRUNSVENPLEIN

15
52
47
51

DE SPIEGEL OPENLUCHTCINEMA
DE VROLIJKHEID FOTOTENTOONSTELLING (INTL)
DHAFER YOUSSEF (TUN)
DIE KRUPPS / FRONT LINE ASSEMBLY
DRAGONFRUIT (NL)
EERLIJK GEZEGD
FILMS VOOR DE JEUGD
GREYLIGHT PROJECTS (INTL)
GRAFIEKKUNST

FILM
BEELDENDE KUNST
MUZIEK
MUZIEK
MUZIEK
BEELDENDE KUNST
JEUGD/FAMILIE
BEELDENDE KUNST
BEELDENDE KUNST

FESTIVALPLEIN, BURG. VAN GRUNSVENPLEIN
KOPGEBOUW C PROMENADE HEERLEN
THEATER HEERLEN
POPPODIUM NIEUWE NOR
SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN
PROMENADE 7, HEERLEN
FESTIVALPLEIN, BURG. VAN GRUNSVENPLEIN
CENTRUM HEERLEN
NOBELSTRAAT 6 HEERLEN

78
66
58
55
56
67
50
67
64

GRAVITY & OTHER MYTHS (AUS)
(H)EAR FESTIVAL (INTL)
HET GENOOTSCHAP MEETS KEITH HARING
HET LAAGLAND (NL) 10+

BEELDEND THEATER & CIRCUS
HEDENDAAGSE MUZIEK
BEELDENDE KUNST
JEUGD/FAMILIE

THEATER HEERLEN
SAVELBERGKLOOSTER
SCHELMENHOFJE, PANCRATIUSSTRAAT
STATIONSPLEIN 8, HEERLEN

11
23
62
43

HIER IS NIET… HET GENOOTSCHAP I.S.M. SCHUNCK & PANDA
HOGE FRONTEN & STUDIO EUROPA MAASTRICHT (NL)
INTRO IN SITU / DIVERSE ARTIESTEN (INTL)
JARREAU VANDAL (NL)
JFDR X KIERAN BRUNT X BENJAMIN GLORIEUX (IS/UK/BE)
JUST VAN BOMMEL, LAILA CLAESSEN, LIEKE V/D VEGT (NL)
K'S CHOICE (BE)
KATAKRAK
KEITH HARING GRACE HOUSE MURAL
KING SISTERS (NL)

WALKS&TALKS & MEER
THEATER
JONGE MAKERS
MUZIEK
MUZIEK
JONGE MAKERS
MUZIEK
JEUGD/FAMILIE
BEELDENDE KUNST
JONGE MAKERS

BOEKHANDEL VAN DER VELDEN VAN DAM
VERSCHILLENDE STARTLOCATIES
AKERSTRAAT 15, HEERLEN
POPPODIUM NIEUWE NOR
THEATER HEERLEN
WELTERVIJVER (BIJ WELTERKERKSTRAAT 2 HEERLEN)
THEATER HEERLEN
FESTIVALPLEIN, BURG. VAN GRUNSVENPLEIN
SCHUNCK, GLASPALEIS
CULTUURHUIS HEERLEN

73
25
30
52
55
34
57
51
63
31

VR 26 AUG

ZA 27 AUG

ZO 28 AUG

MA 29 AUG

DI 30 AUG

WO 31 AUG

DO 1 SEP

VR 2 SEP

ZA 3 SEP

21:15-23:15

21:15-23:15

Z0 4 SEP

11:00-11:30 /
15:00-15:30
13:30
19:00-19:50

19:00-21:00

12:00-22:00
22:30

15:00-15:50

12:00-22:00

14:00-22:00

14:00-22:00

ELK HALF UUR
TUSSEN 14:30 EN
22:00

ELK HALF UUR
TUSSEN 14:30 EN
22:00

ELK HALF UUR
TUSSEN 14:30 EN
22:00

14:00-22:00

21:30
TIJDEN N.T.B.
12:00-22:00

TIJDEN N.T.B.
12:00-17:00

14:00-22:00

14:00-22:00

12:00-13:30 /
14:30-16:00

12:00-13:30 /
14:30-16:00

14:00-15:00 /
16:00-17:00 /
19:00-20:00
12:00-13:30 /
14:30-16:00

14:00-15:00 /
16:00-17:00 /
19:00-20:00
12:00-13:30 /
14:30-16:00
20:00-21:05

12:00-13:00 /
14:00-15:00 /
16:00-17:00
12:00-13:30 /
14:30-16:00
14:00-15:05

20:00-21:30
24/7

12:00-14:00 /
15:00-17:00
20:00-21:40
24/7

19:00-21:00
12:00-14:00 /
15:00-17:00
20:00-21:30
24/7

19:00-21:00
12:00-14:00 /
15:00-17:00
20:00-21:50
24/7
20:30

15:00-17:00

12:00-14:00 /
15:00-17:00
20:00-22:00
24/7

19:00-21:00
12:00-14:00 /
15:00-17:00
20:00-21:20
24/7

13:00-18:00
14:00-15:20
24/7
11:00-13:00 /
17:00-19:00

13:00-18:00
14:00-15:20
24/7
11:00-13:00 /
17:00-19:00

13:00-18:00

21:30
13:00-18:00
14:00-15:20
24/7
11:00-13:00 /
17:00-19:00
20:00-21:20

13:00-18:00
14:00-15:20
24/7
11:00-13:00 /
17:00-19:00

13:00-18:00

13:00-18:00

24/7
11:00-13:00 /
17:00-19:00

24/7
11:00-13:00 /
17:00-19:00

22:30
20:00-21:30

20:00-21:30

12:00-13:30 /
14:30-16:00

12:00-13:30 /
14:30-16:00

22:00-04:00

24/7

20:00-21:55
24/7

24/7

20:30

24/7
17:00-19:00

19:00

13:00-18:00

24/7
10:30-13:00

24/7
10:30-13:00

24/7
11:00-13:00 /
17:00-19:00
20:00-21:20

14:00-19:00
19:00-19:15
19:30-20:40

19:00-19:15
14:30-15:40 /
19:30-20:40

19:00-19:15
14:30-15:40 /
19:30-20:40

19:00-19:15
14:30-15:40 /
19:30-20:40

15:00-21:30

15:00-21:30

15:00-21:30

15:00-21:30

15:00-21:30

22:00-22:40

20:30
22:00-22:40
12:00-17:00
11:00-17:00

20:30
12:00-17:00
11:00-17:00

19:00-19:15
19:30-20:40

11:00-17:00

14:30-15:40 /
19:30-20:40

14:30-15:40 /
19:30-20:40

15:00-18:00
12:00-21:30

15:00-18:00
12:00-21:30

12:00-17:00
11:00-17:00
14:00-14:50 /
20:00-20:50

12:00-17:00
11:00-17:00
14:00-14:50

12:00-17:00
11:00-17:00

12:00-17:00
11:00-17:00

12:00-17:00
11:00-17:00

14:30-15:40 /
19:30-20:40
17:00
15:00-18:00
12:00-21:30
23:00-04:00

14:30-15:40

12:00-17:00
11:00-17:00

12:00-17:00
11:00-17:00

15:00-18:00
15:00-18:00
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LOCATIE

PAGINA

KLEIN BERLIJN
KUNSTBENDE LIMBURG ZOMERTOUR
L1 CNTV

DIVERS
DIVERS
TV

SCHELMENHOFJE, PANCRATIUSSTRAAT
MORENHOEK HEERLEN
TV

74
75
2

LA FURA DELS BAUS (ES)
LAIKA (BE) 4+

BEELDEND THEATER & CIRCUS
JEUGD/FAMILIE

FESTIVALPLEIN
THEATER HEERLEN

5
49

LUC LODDER WORKSHOP
MACHINE DE CIRQUE (CAN)

WORKSHOP
BEELDEND THEATER & CIRCUS

FESTIVALPLEIN, START BIJ INFOSTAND
THEATER HEERLEN

76
7

MATTEO MYDERWYK
MERLIJN HUNTJENS CHAPBOOK PRESENTATIE
MIKE KRAMER & JAN SLUIJSMANS (NL)

MUZIEK
WALKS&TALKS & MEER
HEDENDAAGSE MUZIEK

SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN
ROYAL THEATER
KELDER OUTPOET, OUDE VEEMANSTRAAT

59
72
22

MOCKUS FOTOSAFARI
MOONLIGHT BENJAMIN (HT/FR)
NOT AN ADDICT SING ALONG
‘PAND ISM TONEELACADEMIE MAASTRICHT EN SCHUNCK
PANDA - NINA WILLEMS & MERLIJN HUNTJENS
PANDA DE NATUURLIJKE GIDS
PICTO BENELUX
PHILHARMONIE ZUIDNEDERLAND & TEMKO (NL)
RODA DA HOLANDA
ROSHANAK MORROWATIAN (IR/NL)

BEELDENDE KUNST
MUZIEK
MUZIEK
JONGE MAKERS
THEATER
WALKS&TALKS & MEER
BEELDENDE KUNST
HEDENDAAGSE MUZIEK
MUZIEK
JONGE MAKERS

WILLEMSTRAAT 91A, HEERLEN
SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN
SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN
DIVERSE LOCATIES
MAANPLEIN 85 HEERLEN
ROOFTOP Q-PARQ PUTSTRAAT (INGANG PLAARSTRAAT)
BOEKHANDEL VAN DER VELDEN - VAN DAM
THEATER HEERLEN
SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN
KAPEL SAVELBERGKLOOSTER, HEERLEN

66
56
57
37
26
72
64
21
53
33

ROXEANNE HAZES (NL)
SHARON WESSELING/20HERTZ (NL)
SHISHANI & MISS CATHARSIS (NA/BE/NL)
SLAVKO DUJIC ONTMOET HARDY MERTENS
STADMAAKCAFÉ
STADMAAKWEEK
STEFAN COOLS
THE HEERLEN ROOFTOP PROJECT
THE KID' VAN CHARLIE CHAPLIN / MAUD NELISSEN
THE REAL CHARLIE CHAPLIN
THEATER DE SPIEGEL (BE)

MUZIEK
JONGE MAKERS
MUZIEK
BEELDENDE KUNST
STADMAAKWEEK
STADMAAKWEEK
BEELDENDE KUNST
BEELDENDE KUNST
FILM
FILM
JEUGD/FAMILIE

SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN
CULTUURHUIS HEERLEN
SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN
ST. ANDREASKERK, PALESTINASTRAAT HEERLEN
SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN
DIVERSE LOCATIES
VERSCHILLENDE STARTLOCATIES
Q-PARQ PUTGRAAF (INGANG PLAARSTRAAT)
ROYAL THEATER
ROYAL THEATER
THEATER HEERLEN

54
35
56
65
85
83
65
62
77
77
49

THEATER GAJES (NL)
THÉÂTRE DU CENTAURE (FR)
VLAMP & FRIENDS X HFC (NL)
WANDELING TOON HEZEMANS
WIES (NL)
WILLEM DE BRUIN / LIKEMINDS

BEELDEND THEATER & CIRCUS
BEELDEND THEATER & CIRCUS
MUZIEK
WALKS&TALKS & MEER
MUZIEK
THEATER

VERSCHILLENDE LOCATIES
CENTRUM HEERLEN
SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN
FESTIVALPLEIN, START BIJ INFOSTAND
SPIEGELTENT, FESTIVALPLEIN
TUIN HUIZE DE BERG, GASTHUISSTRAAT 45 HEERLEN

9
12
54
76
54
29

ZOMER MAAN FEST

DIVERS

MAANPLEIN

75

VR 26 AUG

21:30-22:30
LIVE

21:30-22:30

ZA 27 AUG

ZO 28 AUG

MA 29 AUG

DI 30 AUG

WO 31 AUG

DO 1 SEP

VR 2 SEP

ZA 3 SEP

16:00-23:00

15:00-23:00

15:00-23:00

16:00-23:00

16:00-23:00

16:00-23:00

16:00-23:00

10:00-12:00
17:45 / 19:45/
20:45 / 21:45 /
22:45 / 23:45
21:30-22:30

17:45 / 19:45
/20:45 / 21:45 /
22:45 / 23:45

17:45 / 19:45
/20:45 / 21:45 /
23:45

17:45 / 19:45
/20:45 / 21:45 /
22:45 / 23:45

16:00-23:00
13:00-17:00
7:45 / 19:45 /
20:45 / 21:45 /
22:45 / 23:45

17:45 / 19:45
/20:45 / 21:45 /
22:45 / 23:45

17:45 / 19:45
/20:45 / 21:45 /
22:45 / 23:45

10:00-12:00
17:45 / 19:45
/20:45 / 21:45 /
22:45 / 23:45

Z0 4 SEP

17:45 / 19:45
/20:45 / 21:45 /
22:45 / 23:45

13:00-13:50 /
16:00-16:50
10:00-12:00
20:00-21:30

14:00-15:30 /
20:00-21:30

13:00-15:00

10:00-12:00

13:00-15:00

20:00-21:30
11:00
13:00

10:00-18:00

19:00

10:00-17:00

10:00-18:00

19:30
08:00
12:00-17:00
15:30
16:00-16:40 /
19:30-20:10

13:00-18:00

19:30

12.00:18:00

12:00-20:00

17:00-18:00
08:00-23:00

15:30-21:30

10:00-18.00

19:30-22:30
20:00-21:10
10:00-18.00

20:15-20:05

20:00-21:10
10:00-18.00
20:30-21:40

21:45
18:00-19:00
19:00
20:00-21:10
10:00-18.00

19:00

14:00-18:00

10:00-17.00

12:00-17.00

20.00-21.00

15:00-16:00

12:00-17:00
17:00-18:00
10:00-23:00
14:00-16:15
12:00-20:00

12:00-17:00

16:00-16:40 /
19:30-20:10
21:30

12:00-17:00
12:00-17:00

13:00-18:00

20:15-21:05 /
21:45-22:35
13:00-18:00

12:00-17:00
17:00-18:00
10:00-23:00

21:30
12:00-17:00
17:00-18:00
10:00-23:00
14:00-16:15

12:00-17:00
08:00-23:00

12:00-17:00
17:00-18:00
10:00-23:00

12:00-20:00
14:00
16:00

12:00-20:00

11:00-11:50 /
15:00-15:50
21:15

21:15
13:30 / 16:30

21:15
16:00 / 19:00

21:00
19:00-21:00
21:30
19:30-20:40

05:45-06:55 /
19:30-20:40
16:00-23:00

14:00-23:00

14:00-21:00

Steun ons en geef
Locatieoverzicht
jong talent een kans!
5

Voor een bijdrage van € 35 per jaar
krijgt u
• 10% korting op alle festivalvoorstellingen
• Een gratis vriendenvoorstelling
met nazit per jaar
• De festivalbrochure automatisch
toegestuurd
Samen dragen we bij aan de vernieuwing van podiumkunsten en de
carrière start van jong talent.
Word nu vriend op
https://culturanova.nl/vrienden/

Doordat u zich als ondernemer
verbindt aan de Club van 100,
draagt u bij aan het doel van het
festival om het toerisme naar de
regio te verhogen en de economie
te versterken. Daarnaast geeft het
kansen om relaties uit te breiden
met andere clubleden en om
‘goodwill’ door maatschappelijke
en regionale betrokkenheid te
tonen, omdat u ook hiermee
talentontwikkeling in de regio
ondersteunt.

Voor een bijdrage van € 500 per
jaar ontvangen ondernemers:
• Uitnodiging voor twee personen
voor de officiële gastenopening
van Cultura Nova.
• Twee vrijkaarten voor de Club van
100-avond met voorstelling tijdens het festival
• Naamsvermelding op de Club van
100 pagina in de festivalbrochure,
op de website en op de Club van
100-banners
• 25% procent korting op de advertentietarieven van Cultura Nova’s
programmabrochure
• Unieke arrangementen tijdens het
festival voor uw eigen bedrijf, die
je additioneel kunt bestellen

57

1 2
29

11
3

6
20

7

27

26

17

16

18

25

23

KERKRADE

28

Leden van de Club van 100
Stichting FSI
Thuis & Partners Advocaten
Vandenbergh – Windemuller
architectuur & bouw
VOC (Vastgoed
Ontwikkelings Centrum)
Zen-fire

30

14
8

N U TH

Word nu lid op
www.cultura-nova.nl/sponsors/
club-van-100/

Ingenieursbureau Van der
Werf en Nass
INNOVO – Onderwijs op
Maat
Lagarde & You
Loopbaanontwikkeling
Leenen Vastgoed
Mabs4.0
Meertens Juwelier
Parkstad Limburg Theaters
Paulussen Advocaten NV
Raedshuys Groep
Rabobank
Sevagram Verwenzorg

22
9 15
10

24

1

Advocasso
Berden Grandissimo
Bisschops Consult,
executive coaching
Boek en Offermans
Bremen Bouwadviseurs B.V.
Buro Marcel van der Heyden
Buro Pinkpop
C-Mill
Daemen Vastgoed
Dental Clinics
Echo Communications
Emma Safety Footwear
Graus Bouw

13
21

at

Cultura Nova faciliteert jaarlijks
gemiddeld 20 coproducties, voornamelijk met jonge makers, met daarbij middelen, knowhow, een
vruchtbaar environment, artistieke,
productionele, marketingtechnische
en financiële begeleiding. Bovendien levert Cultura Nova bijna gegarandeerd geïnteresseerd publiek.
Jonge makers komen onder andere
dankzij de steun van de vrienden
van Cultura Nova als het ware in een
warm bad terecht.

De Club van 100 van Cultura Nova
is een initiatief van enthousiaste
ondernemers uit Parkstad in
samenwerking met de organisatoren van het festival. Het is een club
waar mensen uit het bedrijfsleven
elkaar ontmoeten in een ongedwongen festivalsfeer.

ra
mst
Wille

A B
Word vriend van Cultura Nova!
Hoe mooi is het dat u kan bijdragen
aan de start van een carrière van
een jonge maker? Met de steun van
de vrienden biedt Cultura Nova
kansen aan jong talent om zich te
ontwikkelen en te creëren. Ook
geven we jonge makers ruimte om
mee te werken aan producties.

19

4

2

3
4

5

6

7

Theater Heerlen - RABOzaal,
INGzaal, LIMBURGzaal
Burg. Van Grunsvenplein 145
NL 6411 AS Heerlen
Festivalplein / Spiegeltent
Burg. Van Grunsvenplein 145
NL 6411 AS Heerlen
Tempsplein
NL 6411 JS Heerlen
Maanplein / Maanplein 51 /
Maanplein 85
NL 6412 AZ Heerlen
Cultuurhuis Heerlen
Sittarderweg 145
NL 6412 CD Heerlen
Savelbergklooster / tuin van
De Twee Gezusters
Gasthuisstraat 2
NL 6411 KE Heerlen
Nobelstraat 6
NL 6411 EM Heerlen

8

9

10

11

12

13

14

Kelder Output
Oude Veemarktstraat 2
NL 6411JW Heerlen
Royal Theater
Stationsplein 5
NL 6411 NE Heerlen
Poppodium Nieuwe Nor /
Schelmenhofje, Heerlen
Pancratiusstraat
NL 6411 KC Heerlen
SCHUNCK
Bongerd 18
NL 6411 JM Heerlen
Tuin Huize De Berg
Gasthuisstraat 45
NL 6416 AM Heerlen
Promenade / Stadstuin /
Stadmaakplein
NL 6411 JA Heerlen
Morenhoek
NL 6411 GT Heerlen

15 Akerstraat 15
NL 6411 GV Heerlen
16 Weltervijver
Welterkerkstraat 2
NL 6419 CR Heerlen
17 St Andreaskerk, Heerlerbaan
ingang Palestinastraat. Zeishof 326
NL 6418 HP Heerlen
18 Peter Schunckstraat 340A
NL 6418 XL Heerlen
19 Willemstraat 91a
NL 6112 AP Heerlen
20 Rooftop
Q-Parq Putgraaf, ingang Plaarstraat
NL Heerlen
21 Boekhandel Van Velden Van Dam
Promenade 153
NL 6411 JE Heerlen
22 Stationsplein 8
NL 6411 NE Heerlen

23 Theater Kerkrade
Theaterplein 30
NL 6461 DRKerkrade
24 Bergzicht
Geleenstraat 61
NL 6411 HR Heerlen
25 Markt 1
NL 6461 EB Kerkrade
26 Furenthela
NL 6367 TL Voerendaal
27 Tuin Slot Schaesberg
Slot Schaesberg-laan 100
NL 6371 KZ Landgraaf
28 Ungarnplatz 1
D 52070 Aken
29 Lindeplein (voor Gemeentehuis
Brunssum)
Lindeplein 1
NL 6444 AT Brunssum
30 Romeins Kwartier / De Vondst
Raadhuisplein 20
NL 6411 KH Heerlen

12

nfo_info_info_info_info_info_info_info_info_info_info_info_info_info_info_
ALGEMENE INFORMATIE

COVID-19
Cultura Nova vindt het belangrijk dat een bezoek aan
ons festival voor u, maar ook voor onze artiesten en
medewerkers, veilig verloopt. Wij vragen u daarom de
actueel geldende Coronarichtlijnen van het RIVM te
volgen. Kijk ook op www.culturanova.nl voor de actuele
stand van zaken met betrekking tot COVID-19 en de
manier waarop Cultura Nova hier mee omgaat.
Tickets
Parkstad Limburg Theaters
culturanova.nl / plt.nl
+31(45) 571 66 07
Openingstijden kassa
Theater Heerlen
ma t/m vr 11.00-17.00 uur
za 11.00-14.00 uur
(Tijdens Cultura Nova doorlopend geopend,
zowel fysiek als telefonisch)
LET OP:
Op locatie is geen kassa aanwezig!
Koop vooraf uw kaarten online, telefonisch of aan de
kassa bij Parkstad Limburg Theaters.
Uitzonderingen kaartverkoop
Niet alle activiteiten zijn te reserveren via de kassa van
Parkstad Limburg Theaters of de websites culturanova.
nl / plt.nl. Kijk op de website voor actuele verkoopinformatie.
Toegankelijkheid
Alle voorstellingen zijn toegankelijk voor mensen met
een beperking behalve de voorstellingen waarbij staat
moeilijk- of niet toegankelijk voor mensen met een
beperking! Bel in die gevallen eerst met de kassa van
het theater 045 5716607.
Service- & verzendkosten
Voor de tickets die worden verkocht via Parkstad
Limburg Theaters worden geen aparte reserveringskosten in rekening gebracht. U betaalt de prijs die in
de brochure en op de website staat aangegeven, zonder
bijkomende kosten. Kiest u ervoor om uw kaarten per
post toegestuurd te krijgen, dan betaalt u voor deze
service € 3,– verzendkosten per reservering.
Algemene voorwaarden kaartverkoop
Parkstad Limburg Theaters hanteert de algemene
bezoekersvoorwaarden van de VSCD (Vereniging
Schouwburg- en Concertgebouw Directies). Deze zijn
te raadplegen via plt.nl.
Stichting Cultura Nova
Postbus 300, nl-6400 ah Heerlen
t: +31(0)455768595
info@culturanova.nl
culturanova.nl

Organisatie
Stichting Cultura Nova i.s.m.
Parkstad Limburg Theaters
Raad van Toezicht
Mevr. A. Boeijen, voorzitter
De heer R. Derks
De heer L.Verburgh
Mevrouw A.Christophe

SPONSORS / SUBSIDIËNTEN / PARTNERS

Financiën
Margo Mennens, Paul Quiel
Cultura Nova is lid van de Verenigde
Podiumkunstenfestivals
Ontwerp
Buro Marcel van der Heyden

Festivaldirectie
Rocco Malherbe,
Fiedel van der Hijden

Tekst
Karin Theunissen, Meyke Houben,
Janneke Schmeitz, Fiedel van der Hijden,
Iris van Hooren

Programmering
Fiedel van der Hijden, Rocco Malherbe (Cultura Nova)

Eindredactie
Fiedel van der Hijden, Janneke Schmeitz

Jeugdprogrammering
Iris van Hooren (Cultura Nova)

Drukwerk
Coldset Printing Partners / Mediahuis Limburg

Muziekprogrammering
Dannij Bol, Betti Plug (Parkstad Limburg Theaters),
Kees van den Berg (Poppodium Nieuwe Nor),
Sjon Mobers (Klein Berlijn)

Met dank aan
AON, Baadjou Film & Stage Productions,
Bonnefantenmuseum, Bosec, Buro Marcel van der
Heyden, Centriphery, Club van 100, Collé Sittard,
Creative Europe, Cultuurhuis Heerlen, Dagblad De
Limburger, Dansschool Swing Inn, De Kunstbende,
De Vrolijkheid / AZC Heerlen, De Twee Gezusters,
De Vijf Pleintjes, Duo Vertaal, Dutch Medical
Service, Echo Media & Event Support,Eventbouw,
Fidelio Arts and Culture, Filmhuis de Spiegel, Fonds
Podiumkunsten, Gemeente Brunssum, Gemeente
Heerlen, Gemeente Kerkrade, Gemeente Voerendaal,
(h)ear, Heerlen Mijn Stad, Hoge Fronten, IBA Parkstad,
In2yourplace, Intro, Janneke Schmeitz Culturele
Marketing Projec-ten, Kunstbende, L1 Radio en tv,
Maankwartier, Mabs 4.0, Magic Mirrors, Neimed,
Nieuwe Nor, Novi, Ondernemersfonds Heerlen,
Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Heerlen,
Openbare Werken Gemeente Heerlen, Outpoet,
Parkstad Limburg, Parkstad Limburg Theaters,
Partyland Verhuur, philharmonie zuidnederland, Politie
en Brandweer Parkstad Limburg, Provincie Limburg,
Rabobank, Royal Theater, RSM, schrit_tmacher,
SCHUNCK, Sevagram, SLIM, Stadsregio Parkstad
Limburg, Stadstuin Heerlen, Stichting FSI, Stichting
Street Art, Stienstra, Thermenmuseum, Van der Valk
Hotel Heerlen, VIA ZUID, Vista College, Visit ZuidLimburg, Webmix, Weller, Verenigde Podiumkunstenfestivals, VOC Vastgoed Ontwikkelingscentrum,
Webmix, WML, Wonen Limburg, Wow Food,
Zen-Fire, Zuyd Hoge-school en alle locatiebeheerders
en alle subsidiënten, sponsoren, adverteerders,
de omwonenden van het Van Grunsvenplein,
alle deelnemende gezelschappen en kunstenaars,
medewerkers en speciaal de vrijwilligers van Cultura
Nova 2022.

Hedendaagse muziek
Mike Kramer ((h)ear) & Tom Swart (Intro)
Films
Immanuel Verhoeven (filmhuis De Spiegel)
Marketing en Publiciteit
Janneke Schmeitz , Yoram Reintjens, Carla Mak,
Hanna Zwart, Maartje Austen, Paola Mollering,
Maurice Laeven, Stijn Waterval, Rianne Gerrits, Janna
Ortmans
Managementondersteuning
Barry Faessen, Maartje Austen
Advertentiewerving
Echo Communications , Barry Faessen
Productieleiding en technische Coördinatie
Bart van Hooren, Roland de Jong, Jurriaan Reink,
Ronald Dijkstra, Perry Urlings
Coördinatie festivalmedewerkers en hospitality
Iris van Hooren
Kaartverkoop
Tom Houben, Madi Smit-Kliffen
Volg Cultura Nova ook op

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Indien voorstellingen als gevolg van weersomstandigheden of anderszins gestaakt moeten worden, is restitutie niet mogelijk.

(alle info onder voorbehoud)
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en laten
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Kijk voor alle activiteiten
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