
 
 

Beste vrienden en relaties van het 
Limburg Festival. Hierbij de tweede 

nieuwsbrief van 2012.   
 
Festivalseizoen weer van start! 
Het festivalseizoen is weer van start 
gegaan. Het Charles Hennen Concours is 
net afgerond, het Poëziefestival Landgraaf 
(21 en 22 april) en het Bevrijdingsfestival 
Limburg in Roermond (5 mei) komen 
eraan. In juni volgen de eerste Klassiek op 
Locatie (3 juni) en de FASHIONCLASH in 
Maastricht (8 t/m 10 juni). Deze festivals 
werken samen in het Limburgs 
Festivalplatform, dat op initiatief van de 
Provincie Limburg in 2006 is opgericht. 
 
Ook het Limburg Festival maakt deel uit 
van het Limburgs Festivalplatform. Vijftien 
belangrijke cultuurfestivals uit Limburg 
bundelen hierin hun krachten en laten 
samen zien hoe ruim, gevarieerd en 
boeiend het Limburgse festivalaanbod is.  

 
Dit gebeurt 
onder andere 
met een 
gezamenlijke 

mediacampagne onder de noemer 
‘Cultuurfestivals in Limburg’. Kijk op 
www.festivalslimburg.nl voor meer 
informatie.  
 

 
Provincie steunt Limburg Festival  
De Provincie Limburg ondersteunt ons ook 
de komende editie weer. Het Limburg 
Festival heeft afgelopen kwartaal 

projectplannen voor de toekomst 
ingediend bij de Provincie Limburg. Mooie 
plannen, waarin cultuur, natuur, bijzondere 
theater op bijzondere plekken in Limburg 
samenvallen. Veel moois voor een breed 
publiek in het verschiet. Wij hebben er zin 
in! De organisatie rekent ook voor de jaren 
2013 – 2016 op ondersteuning van de 
provincie.  
 
Limburg Festival Jubileum: 30 jaar! 
Het Limburg Festival viert feest in 2012 en 
beleeft zijn 30ste editie. Een 
jubileumvoorstelling ligt in het verschiet. In 
de volgende Nieuwsbrief hopen we hier 
meer over te kunnen vertellen.   
 
Oproep voor Foto & Film Vriendenactie 
Graag willen we de Vrienden van het 
Festival betrekken in dit jubileumjaar. Wij 
roepen de fotografen en filmers onder 
jullie op om foto’s en videobeelden uit de 
voorbije jaren naar ons toe te sturen.  
Kies maximaal drie mooie foto’s of 
videofilmpjes uit de voorbije dertig jaren.  
Stuur ze naar: limburgfestival@gmail.com  
 
Zet er duidelijk bij wanneer het beeld is 
gemaakt en wat erop staat. En ook het 
waarom van deze keuze. Een persoonlijke 
anekdote zou leuk zijn.  Een selectie van 
de foto’s gaan we gebruiken voor onze PR 
in 2012. Onder de inzenders gaan we 
gastenkaarten verloten voor diverse 
voorstellingen. 
 
Tipje van de sluier van het programma 
2012: 
Natuurlijk+Theater is traditiegetrouw in 
Noorbeek op woensdag 8 augustus 
(alleen wandelen). De fietstochten zijn in 
Echt/Susteren (vrij 10 augustus),  
Roerdalen/Wassenberg (za 11 augustus) 
en Leudal (zo 12 augustus).  
Een van de aansprekende namen binnen 

het 
Natuurlijk .. 
Theater 
wordt BOT, 
een van de 
muzikaal-
theatrale 
festivalhits 
van vorig 

jaar. BOT is een avontuur voor iedereen 



die van uit ‘t lood geslagen liedjes houdt.  

 
Speciaal voor deze editie van 
NatuurlijkCTheater neemt BOT plaats te 
midden van een roedel vreemdsoortige 
beestenC 
 
De gemeente Leudal kan zich ook 
verheugen op bijzonder theater op 
bijzondere locaties.  
Het Ommetje 
Opera landt in 
Neeritter. We zijn er 
fier op dat we 
hiervoor een nauwe 
samenwerking 
aangaan met Opera 
Zuid.  
 
De TOM Cruise 
vaart wederom uit, 
en wel op 
donderdag 9 
augustus vanuit 
Wessem. In Maasgouw komen verder 
voorstellingen te staan op de 
vestingwerken van Stevensweert en in het 
pittoreske Wessem.  

 
 
Verder 
komt 
Herman 
van de 
Wijdeven 
naar 
Leudal 
met Het 

Lied van de Krekel, een ontroerende 
muzikale vertelling over een oud-
Indiëveteraan die zich geconfronteerd ziet 
met het verleden.  
 
 

Niets is wat het lijkt en er is meer dan u 
ziet. Daar zorgt de Franse top mimispeler 
Daniel Zafrani voor. Want ook het 
straattheater komt uiteraard weer aan 
bod. Le Mime Daniel - zoals zijn 
artiestennaam luidt - kruipt o.a. in de huid 
van een parmantige struisvogel die zijn 
kop in elk geval niet in het zand zal 
steken. Dat dan weer niet C 
 

 
 
In Roermond geeft singer-songwriter 
Lucas Schlicher, uit Tilburg maar 
afkomstig uit Roermond, acte de 
presence. Met zijn programma By Familiar 
Light presenteert hij een muzikale 
zoektocht naar 
volwassenheid, 
geïnspireerd 
door het korte 
leven en 
tragische dood 
van zijn 
Roermondse 
oom; Gerard 
Helwegen. Van 
held naar hedenC.  
 
                      
ESSENT Clauscentrale Maasbracht 

Het Limburg 
Festival kan 
verheugd 
mededelen dat 
de Essent 
Clauscentrale in 
Maasbracht in 
2012 haar naam 

wil verbinden aan het festival. We zijn in 
gesprek hoe we dat gaan invullen maar 
het wordt een bijzondere verrassing!  
 
 
 
 
 
 



 
Nieuwe Vrienden 
Met hulp van de vrienden hopen wij nog 
jarenlang te kunnen bouwen aan een 
festival met laagdrempelig, en voor een 
breed publiek toegankelijk straattheater en 
bijzonder theater op bijzondere locatie te 
kunnen bieden. Wij leggen onze 
honderden vrienden graag een beetje in 
de watten met bijvoorbeeld gratis 
voorstellingen en kortingen op 
voorstellingen. Verder worden de Vrienden 
van het Limburg Festival op de hoogte 
gehouden met Nieuwsbrieven.  
 

 
 
Voor minimaal 15 euro kunt u jaarlijks (tot 
wederopzegging) of eenmalig Vriend van 
het Limburg Festival worden.  
Vriend worden ? Mail naar 
limburgfestival@home.nl. Dit bedrag wordt 
automatisch van uw rekening 
afgeschreven. 
Naam: 
Adres: 
Postcode: 
e-mail: 
rekeningnummer: 
datum: 
Wil jaarlijks (tot wederopzegging) / 
eenmalig Vriend van het Limburg Festival 
worden. 
 
Social Media 
Nog meer weten over het Limburg 
Festival? Dan kunt u ons volgen via 
Twitter  
( http://twitter.com/LimburgFestival ) en 
Facebook 
( http://twitter.com/limburgfestival ) 
 
Wilt u tussendoor op de hoogte blijven 
bezoek dan op onze site: 
www.limburgfestival.nl.  
 

 
Gezocht: vrijwilligers om op te bouwen! 
Zonder vrijwilligers kan het Limburg 
Festival niet bestaan. Ook voor het festival 
in 2012 zijn er weer mensen nodig om te 
helpen. Onder meer bij het onderbrengen 
van artiesten, de kaartcontrole, op- en 
afbouw, het halen en brengen van 
artiesten, etc etc. Interesse...???? Mail 
naar limburgfestival@home.nl Gewoon 
doen !!  
 

 
 
 
Nieuwsbrief  
Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. 
Als er weer en meer nieuws is hoort u 
terstond van ons.  
 

Hoe dan ook;  
tot 8 augustus 2012 !!!! 

 


