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1,  2 & 3 SEPTEMBER 2017

Vrijdag & zaterdag
Expositie Jeugdproject 

Vrijdag, zaterdag & zondag 
Foto-Expositie
‘Kleurrijk Leudal’

Zaterdag & zondag 
Hommage aan beeldend 
kunstenaar Dolf Wong

Zondag 
Kunstfietsen

 
Neer, Roggel en Heibloem  
(totale route ± 25 km)

10.00-17.00 uur: 

KUNSTFIETSEN 
Startplekken:

• Gemeenschapshuis de Klokkestoel,  
St. Isidorusstraat 15, Heibloem

• Galerie Thea Houben, Kloosterstraat 2, 
Roggel

• Huize Nijskens, Molenstraat 11, Neer  

De fietsende deelnemers worden tijdens de 
tocht in het kader van ‘Kleurrijk Leudal’ aan 
een kleurrijk gezelschap voorgesteld. Niet 
enkel zijn er 10 locaties, waar de beeldende 
kunstenaars vertegenwoordigd zijn met open 
ateliers, galeries en/of tuinen, maar onderweg 
is er ook veel te beleven, zoals: 

• Een heus Montmartre-project waar men  
‘en plein air’ bezig is.

• Een podium voor proza, poëzie en toneel.
• Onze eigen stadsdichter Frits Criens 

brengt gedichten en columns ten gehore 
in Beeldentuin Op Dresen in Roggel 
(Dresenstraat 20).

• In de Hammermolen in Neer draagt dich-
teres Wanda Gielen haar eigen gedichten 
voor.

• Toneelclub Spelenderwijs uit Horn speelt 
in de Klokkestoel in Heibloem de geestige 
eenakter ‘Komt u ook een handje geven?’ 
Tevens kunt u op deze locatie genieten van 
een hapje en een drankje.  

Een extra vermelding op deze route verdient 
de hommage aan Dolf Wong - zie binnenzijde 
van deze folder.

Route is te downloaden via www.kunstencultuurleudal.nl 
(vanaf 1 september) 

VAN BOVEN NAAR BENEDEN:   
WANDA GIELEN,  
FRITS CRIENS & 
TONEELGROEP HORN  

PROGRAMMA 
ZONDAG

Entree: gratis 
Voor meer informatie:  
www.kunstencultuurleudal.nl
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Cultureel Podium De Bombardon  
St. Antoniusstraat 2 ~ Heythuysen

Vrijdag 20.00 uur

OPENING FOTO-EXPOSITIE ‘KLEURRIJK LEUDAL’
door wethouder Richard Verheul.

Stichting Kunst en Cultuur Leudal is medeorganisator van de 
fotowedstrijd, uitgeschreven vanwege het 10 jarig bestaan van 
de Gemeente Leudal. Een wedstrijd voor jong en oud,  
in 3 categorieën:

• Jongeren tot 12 jaar
• Jongeren van 12 tot 18 jaar en 
• Volwassenen vanaf 18 jaar. 
 
Een onafhankelijke jury heeft in samenwerking met de Fotoclub 
Leudal uit elke categorie 10 foto’s genomineerd. 

De expositie zal tot 22 september te bezichtigen zijn. De 
bezoekers worden uitgenodigd om hun favoriete foto voor de 
publieksprijs te kiezen. Uit de genomineerde foto’s zullen per 
categorie 3 prijswinnaars worden geselecteerd, die bekend 
worden gemaakt tijdens de open dag “Kleurrijk Leudal Festival” 
in het Gemeentehuis op 24 september 2017.

De prijzen voor de jongeren worden door Stichting Kunst en Cultuur 
Leudal aangeboden. Aan de categorie volwassenen worden prijzen 
uitgereikt door Gemeente Leudal en de meest favoriete foto van de 
bezoekers ontvangt de publieksprijs, beschikbaar gesteld door Stichting 
Cultureel Podium De Bombardon.
 
De expositie is te bekijken: 
Zaterdag 2 september:  hele dag 
Zondag 3 september:  9.00 - 12.00 uur

(En daarna tot 22 september - voor openingstijden  
raadpleeg De Bombardon).

Hoeve Ghoor,  
Ghoor 1 ~ Nunhem

Zaterdag 11.00 uur

OPENING HOMMAGE DOLF WONG
door Lodewijk Imkamp (grafisch ontwerper van o.a. boek 
over Dolf Wong) en Jachthoornblazers.

Eén van de bekendste beeldend kunstenaars binnen de 
gemeente Leudal is recent, in april van dit jaar, overleden, de 
bijna 96 jarige beeldhouwer Dolf Wong Lun Hing. Bijna 50 
jaar leefde hij met zijn vrouw Beppie Wong, ook beeldend 
kunstenaar, een teruggetrokken leven in Neer. 

Zijn vele kunstwerken, die als openbaar werk niet enkel in 
Leudal in de kernen Neer, Haelen, Heibloem en Heythuysen 
staan, maar ook in Weert en Roermond, getuigen van 
vakmanschap. Ook zijn er kunstwerken gemaakt voor andere 
steden en dorpen binnen en ver buiten de provinciegrenzen. 

Ze getuigen van een enorme ‘betrokkenheid en zeggings-
kracht. Zijn werk zal blijven voortleven…

Een woord van dank aan fotograaf Bob Strik die de werken van Wong 
zo trefzeker heeft weten vast te leggen. 

De expositie is te bekijken: 
Zaterdag 2 september:  11.00 - 17.00 uur  
Zondag 3 september:   10.00 - 17.00 uur

De werken van Dolf Wong, die op grote doeken  
worden gepresenteerd, zullen zondagavond vanaf 20.30 uur 
worden geveild.

PROGRAMMA 
VRIJDAG & ZATERDAG

PROGRAMMA 
VRIJDAG, ZATERDAG & ZONDAG

PROGRAMMA 
ZATERDAG & ZONDAG

Gemeenschapshuis de Nassaurie  
en Jenaplanschool de Klink 
Nassauplein 6/12 ~ Grathem

Vrijdag 15.00 uur 

OFFICIËLE OPENING VAN HET 
KUNST & CULTUUR WEEKEND LEUDAL 
&
OPENING EXPOSITIE VAN
HET JEUGDKUNSTPROJECT 
door loco-burgemeester Arno Walraven. 

Jenaplanschool de Klink te Grathem presen-
teert de creatieve prestaties van de leerlingen 
van groep 5 t/m 8. Negen Limburgse kunste-
naars verzorgden van april t/m juli workshops 
in vele disciplines: fotografie, keramiek, 
silhouettekenen, poëzie, kunst uit lege ver-
pakkingen, holistisch schilderen, striptekenen, 
afvalkunst etc.

De door de leerlingen gemaakte kunstwerken 
sluiten aan bij het centrale thema in het lespro-
gramma op school: mens en communicatie. 
Ook zijn werken te zien van de kunstenaars 
zelf.

De leerlingen zorgden ook voor een metamor-
fose van Het Andere Ei, een reizend project 
van kunstenaar Jan C.M. Peeters, dat geëxpo-
seerd wordt voor de ingang van de school.

Meewerkende kunstenaars: Christien Janssen, 
Julien Obama, Marita Palland, Ismael Riega, 
Nicole Reijnders, Marjan Kilkens, Jolanda Jakobs, 
Jac. Linssen en Har Haans. Foto’s: Frans Daemen.

De expositie is te bekijken:  
Vrijdag 1 september:   15.00 - 18.00 uur 
Zaterdag 2 september:  10.30 - 16.00 uur

WERKEN VAN HET 
JEUGDKUNSTPROJECT

Entree: gratis 
Voor meer informatie:  
www.kunstencultuurleudal.nl
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