Wij zijn ook te volgen op
Twitter: @cultheuvelland
Deze agenda kunt u ook
wekelijks downloaden op onze
site.

Culturele agenda voor het Limburgse Heuvelland
vrijdag 21 t/m maandag 31 december
Deze agenda wordt u aangeboden door de Stichting Cultuurzomer Heuvelland.
Klik op de linken voor meer informatie of ga naar

www.heuvellandcultuur.nl/index.php/evenementen/weekagenda-1

CULTURELE VARIA
Concerten en expositie : Houthem--data Kerstactiviteiten: concerten, expo, etc
Kerstactiviteiten in het heiligdom St-Gerlach. Van 7 december t/m 1 januari vindt er in het heiligdom St-Gerlach een
kerststallententoonstelling plaats met als thema: Geef het licht van het kerstkind ...
Diverse data: Valkenburg--Europese Kerststad 2018
Kerstmarkten in de grotten, "Winter Wonderland" zandsculpturen en de lichtshow 'Wish' in de Romeinse
katakomben. Op diverse lokaties t/m 6 januari 2019 Informatie: www.kerststad.nl
Tot 6 januari: Heuvelland/Epen/Voeren—kribkeswandeling
Vanaf 14 december t/m 6 januari zijn in het Heuvelland en in de Voerstreek (B), tijdens de advent- en kersttijd weer
schitterende korte en lange wandelroutes uitgezet, waarlangs fraaie kribkes, wegkru...
Simpelveld—Kribkeswandelingen
Kribkeswandelingen Bocholtz en Simpelveld”en het Duitse buurdorpje Orsbach. Van vrijdag 21 december 2018 t/m
vrijdag 4 januari 2019. De feestelijke opening van de kribkeswandelingen vindt plaats om 19.00 In samenwerking met
‘Museum d...
vrijdag 21 december 16.00: Valkenburg--Bijzonder Kerstconcert in de Kloosterkerk
‘The English Castle school’ geeft een Kerstconcert met een selectie kerstliederen
Vrije gave
Vrijdag 21 december 19.30: Gulpen--film over de Geul en de Gulp
Op 21 december houdt Aquariumvereniging haar laatste ledenbijeenkomst van het jaar 2018. Bij deze afsluiting zal
Jan Verheijden, oprichter van de vereniging, een film vertonen over 2 Limburgse riviertj...
Vanaf 22 december: Schimmert—Kerststallendorp
In St Remigiuskerk van Schimmert is er een expositie van kerstkunst én optredens te zien van zaterdag 22 december
t/m zondag 6 januari 2019. Ook dit jaar willen wij U in onze hartverwarmende kerk welk...
Zaterdag 22 december 10.30: pianoconcert ihkv Eijsden—Muziekmaand
Levon Leonard is pianist, componist, dirigent, singer-songwriter en arrangeur. Afgestudeerd als uitvoerend musicus
(piano en compositie) aan het Conservatorium Maastricht treedt hij op als solist, imp...
Zaterdag 22 december 14.00: Schin op Geul—jeugdfilm
Gezellige filmmiddag voor de kinderen met de spannende kerstfilm: The Polar Express
Zaterdag 22 december 15.00: Schimmert—Kerstconcert
Het koor Sing a Song geeft op 22 december tussen 15.00 en 16.00 uur een kerstconcert, waarbij zij putten uit hun
zeer gevarieerde repertoire. Kom luisteren in de sfeervol ingerichte kerk.
Gratis
Zaterdag 22 december 19.30: Valkenburg--Kerstconcert mannenkoor Geulklank
Mannenkoor Geulklank houdt op zaterdag haar jaarlijkse kerstconcert in de Polfermolen. Naast Geulklank dat onder
leiding staat van dirigent Nic Hermans en die avond aan de piano begeleid wordt door B...

Vervolg culturele varia
Zondag 23 december 13.00: Partij/Wittem—Kerstconcert
Fanfare Kunst& vriendschap en Mannenkoor St. Caecilia geven een Kerstconcert.
Een vrije gave wordt op prijs gesteld.
Zondag 23 december 14.00: Meerssen--Kerstmatinee Toonkunstkoor Maastricht
Het programma bevat onder andere werken van Bach, Haydn en Britten. Er zijn solo-optredens van Paul Huijts
(piano) en Rob Meijers (countertenor). Het geheel staat onder leiding van Rob Meijers. Het co...
Zondag 23 december 14.00: Ubachsberg--Wiel Keulartz Kerstensemble
Ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum geeft het Wiel Keulartz Kerstensemble een extra concert. Naast veel
muziek is er ook plaats voor Kerstverhalen door Rob Habets en een vrolijke kijk op Kerstmis ...
Zondag 23 december 18.30: Wijlre—Kerstconcert
Harmonie Sint Gertrudis verzorgt op 23 december een afwisselend kerstconcert, met medewerking van het
zangensemble Wielder Bie Nach en de solist Eric Reddet. Eric Reddet is o.a. bekend van zijn optred...
Maandag 24 december 08.30: Valkenburg-Banneux--80e Kerstvoetbedevaart
Traditionele Kerst voetbedevaart van Valkenburg naar Banneux. Om 8.30 uur pelgrimsmis in de parochiekerk van de
H.H. Nicolaas en Barbara in Valkenburg. Na de reiszegen begint de 51 km lange voetbedevaart ...
Dinsdag 25 december : Simpelveld--Kerstmuziek op 1e Kerstdag
Harmonie St. Caecilia o.l.v. Paul Oligschläger zorgt voor mooie kerstmuziek voordat de Hoogmis begint. Van 10.30 tot
11.00 uur (aanvang van de Hoogmis) kunt u genieten van gezellige kerstklanken. Tijde...
Woensdag 26 december 11.00-17.00: Berg en Terblijt/Geulhem--Geulhemmergroeve en rotswoningen open
Stichting "De Rotswoning" opent de cultuurhistorische grot en rotswoningen op 2e kerstdag 26 december 2018 voor
het publiek. De grot herbergt onder meer de historische schuilkapel. Deze dateert vanui...
Vrijdag 28 december: Vaals--Expeditie VUUR met thema Circus Fonkel
Een wandeltocht vanaf Bilderberg Kasteel Vaalsbroek met onderweg vurige verrassingen. Tussen 18.15 uur en 19.30
uur heb je de mogelijkheid om te starten met je wandeling. Volg de bakens van vuur en laat...
Vrijdag 28 december 21.00: Geulle--Remedy Rockband
Remedy Rockband speelt in cafe AUWT GÖÄL. Op het repertoire van Remedy covers van Rolling Stones Beatles,
Rory Galagher, Small Faces, the WHO en vele anderen .. We 're gonna rock it. Het dak gaat eraf...

EXPOSITIES
Let op: Op 1e en 2e Kerstdag kunnen openingstijden afwijken van de reguliere tijden!
Vanaf zondag 16 december: Berg & Terblijt—expositie
GIARDINO Gallery & Sculpture Garden is pleased to invite you to the exhibition:“Pearls of Christmas”. The exhibition
is open from Sunday 16...
December-januari: Bunde--expositie Marc Truijen
Marc Truijen toont werken uit zijn atelier van 2002-2018. Een mooie collectie van werken op handgeschept papier en
bronzen beelden. Naast de expositie kunt u een unieke mix van objecten, vintage, gif...
Tot 31 december: Eijsden--expositie schilderijen Fer Schiffeleers
Fer Schiffeleers vertelt: 73 jaar geleden werd ik geboren boven een winkel in de Grote Staat te Maastricht.
Buitenspelen was er niet bij. Ik hield mij zelf bezig met enig speelgoed en vooral met teke...
Vanaf 15 november: Eijsden—Schilderijenexpositie
Expositie van schilderijen van Anton van der Heijden in De Bron. De geboren Lissenaar volgde een av...
Op zaterdagen t/m januari: Gronsveld—Overzichtstentoonstelling
met eigen werk schilderijen en bronsplastieken van Ria Erckens. 11.05-17.00 uur of op afspraak: 043-4081205.
Tot 31 december: Gulpen--expositie Ed Vondenhoff in Zwarte Ruiter
De originele schilderijen van Ed Vondenhoff (Voerendaal, 1963), autodidact kunstschilder, zijn te bezichtigen in De
Zwarte Ruiter te Gulpen. Hij toont figuratief werk met een verrassende abstracte com...

Vervolg exposities
Vanaf 7 december: Houthem/St. Gerlach—kerststallententoonstelling
Van 7 december t/m 1 januari vindt er in het heiligdom St-Gerlach een kerststallententoonstelling plaats met als
thema: Geef het licht van het kerstkind door! Het kerstkind geeft het licht door aan al...
Tot 2 maart: Houtem/St. Gerlach--Hans ter Horst
Het werk van Hans ter Horst is eclectisch te noemen. Het is een spel met citaten uit de 'hoge' en de 'lage' cultuur van
heden en verleden: vaak bepoederd met een flinke dosis ironie. Vanaf de zijlijn ...
Tot 28-2-2019: Meerssen--Expositie Meerssens Domein: van Romein tot Benedictijn
Vanaf 1 juli presenteert het Erfgoedhuis Meerssen een expositie over het Domein Meerssen in de Middeleeuwen
(450-1250 n. Chr.). Karel de Grote die een tijdelijk woonverblijf had in Meerssen, koni...
Vanaf 16 december tot 28 februari: Meerssen--expositie 'Catharsis - louter een beter mens'
Van zondag 16 december tot en met donderdag 28 februari 2019 vindt in het Erfgoedhuis Meerssen de
kunstexpositie 'Catharsis - louter een beter mens' plaats. De in Meerssen woonachtige kunstenaar en o...
Zondag 23 december: Noorbeek—KunstProeven
Beeldentuin Galerie Mestriner presenteert KunstProeven met werk van o.a. Gerrie Severens, Enrico Ingenito, Rob
Courtens en Wim Mestriner. U bent van harte welkom op zondag van 14.00-17.00 uur. Tot en ...
Vanaf 22 december tot 6 januari: Schimmert—Kerststallendorp
Een expositie van kerstkunst én optredens, te zien van zaterdag 22 december t/m zondag 6 januari 2019. Ook dit jaar
willen wij U in onze hartverwarmende kerk welkom heten. Geniet van kunstwerken en ve...
Tot 30 december: Vaals--MADAMA ART = OVERDRACHT VAN LEVENSKRACHT
De zoektocht van Madama naar Essentie vertaalt zich in Creativiteit geïnspireerd door Spiritualiteit en uitgewerk...t
Tot 27 december: Vaals--Doorlopende expositie van Beeldhouwer Chris Ripken
Hij heeft zijn opleiding genoten in Maastricht en is oprichter van CITY-ART-ROTTERDAM, Momenteel een
broedplaats van kunst en muziek in het hart van de stad. De sculpturen zijn van metaal of keramiek ...
Tot 13 januari: Vaals-Expositie fotografie door Arlaque de Clerque
Expositie door Arlaque de Clerque. De Kopermolen (Lutherse Kerk), von Clermontplein 11, 6291 AT Vaals. Fotograaf
Arlaque de Clerque, geboren in Dordrecht , woont e...
December-januari: Vaals--expositie Galerie de Gau
Op de weg naar Mechelen via Hilleshagen ligt, vlak voor de kruising, een mooi oud schooltje met daktorentje.Dit
juweeltje is de werkplek van On Meyer, welke daar dagelijks van ...
Tot 25 januari: Valkenburg--expositie boven de bieb
Zeer gevarieerde tentoonstelling met werk van Maria Brouwers, Fieny Pesch , Irene Simonis en Huub Dree...
Tot 7 januari: Valkenburg--Jet Nuij – Herinneringen
Museum Land van Valkenburg toont van 30 september 2018 t/m 7 januari 2019 in de bovenzaal een expositie met
boeiende installaties van Jet Nuij. Jet Nuij, geboren in Heerlen (1959) studeerde 'textiel ...
21 oktober-20 januari: Valkenburg--De collectie van Maarten en Reina van Bommel van Dam
Aad de Haas: 'De geweldloze en de gewelddadige' Museum Land van Valkenburg presenteert met trots een
bijzondere expositie met topstukken uit de befaamde collectie van het echt...
Vanaf 1 oktober tot 31 december: Valkenburg--expositie in Heuvellandbibliotheek
Mariëlle Blom exposeert. Te zien op ma. t/m vr. van 11.00-17.00 uur en op zo. van 14.00-17.00 uur. Za. gesloten.
Vanaf 15 december tot 6 januari: Valkenburg--Licht-expositie WISH
Museum Romeinse Katakomben is het decor van lichtexpositie WISH. Het is de derde editie van dit adembenemend
mooie evenement, dat plaatsvindt in de mystieke ondergrondse gangen van het muse...
Tot 31 december: Valkenburg--expositie Mariëlle Blom
Mariëlle Blom (1963) over haar werk: Al in mijn jeugd tekende ik graag en deed herhaaldelijk mee aan tekenwedstr.....
Vanaf 21 december: Valkenburg--Nieuwe expositie op ECR Domaine Cauberg
Om 15.30 uur wordt een nieuwe expositie geopend op woonzorglocatie ECR Domaine Cauberg. De werken zijn van
Wies Verhagen, Gerry Delnoy en Anny Breuer. De expositie bestaat uit kleurrijke schilderijen ...

Vervolg exposities
Tot 31 december: Voerendaal--Expositie Beppy Heijnens en Jac Janssen
De showroom van Eurlings Interieurs in Voerendaal is tot en met december sfeervol aangekleed met schilderijen van
Beppy Heijnens en beelden van Jac Janssen. De Voerendaalse Beppy Heijnens volgde ongev...
Vanaf 8 december: Wittem-Kerststallententoonstelling in Wittem
De kerststallententoonstelling van 8 t/m 29 december in de Kloosterbibliotheek Wittem presenteert meer dan 200
kerststallen uit de hele wereld. Het thema dit jaar is 'Welkom in de herberg'.
Tot 31 december: Wittem--Afrika Anders
Afrikaanse beelden in de tuin van Klooster Wittem. De stichting Afrika Anders is een vrijwilligersorganisatie die met
ANBI-erkenning zonder winstoogmerk, werkt aan educatie over wereldburgerschap en ...
Vanaf 4 november t/m 30 december op zondagen 13.00-17.00: Wijlre—Najaarsexpositie
Onze najaarsexpositie in Galerie In de schuur. Negen exposanten tonen hun werk in verschillende disciplines.
Exposanten: Mia America, Chris ...

______________________________________________________________________________

Ook in het Heuvelland bevinden zich een aantal (klein- tot zeer kleinschalige) musea. Voor een snel
overzicht zie https://www.heuvellandcultuur.nl/index.php/vast-aanbod/musea
In het Heuvelland kunt u diverse galeries, beeldentuinen en ateliers vinden met wisselende of
beperkte openingstijden (of alleen op afspraak). Zie het kaartje op onze pagina:
https://heuvellandcultuur.nl/vast-aanbod/beeldende-kunst
Als u zich meer wilt verdiepen in de culturele achtergronden van de regio Heuvelland vindt u op onze
website ook veel achtergrondinformatie en nuttige links.
Contact en opgeven voor onze nieuwsbrieven via onze site.
Aan de inhoud van deze agenda wordt de grootst mogelijke zorg besteed. De gegevens zijn in veel gevallen door derden verstrekt en
wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden. De Stichting Cultuurzomer Heuvelland
is onafhankelijk van alle genoemde organisaties en evenementen tenzij anders vermeld.

