P RO G R A M M A

L O C AT I E S

Zondag

3, 4 en 5 september 2021

5 s eptember 2021

Uffelse Molen Uffelsestraat 5 - Haler
11.00 - 15.00 uur

P RO N K S T U K O F P R U L L A R I A

Vrijdag

Pronkstuk of Prullaria
Heeft u verborgen schatten in
huis, een oud servies van oma,
een schilderij, meubelstuk of
andere huisraad of curiosa
verworven uit een erfenis?
Onze deskundigen vertellen
u graag meer over leeftijd,
herkomst, stijl, schepper en
geven indien mogelijk een
globale waarde-indicatie.
(Aan de schattingen kunnen
geen rechten worden ontleend).

Jos Vandebrouck is kunsthistoricus, archeoloog en
museoloog.
Jan Reijnen is restaurateur van schilderijen.
Marijke van Roosmalen wordt ingeschakeld op het
gebied van antiek en huisraad.

Walther Brouns is voorzitter van de werkgroep ‘Limburgse
klokken’ en is gespecialiseerd in antieke uurwerken.
Jan van den Bragt is edelsmid; hij ontwerpt en vervaardigt
sieraden en is deskundig op het gebied van oude juwelen.
Vanaf 10.30 uur kunt u uw pronkstukken inbrengen bij de
Uﬀelse Molen. Om 11.00 uur komen de deskundigen in
actie. Hopelijk is hun oordeel niet: dit zijn prullaria!
Liefst vooraf aanmelden bij jmgdenessen@hetnet.nl
(met een foto en/of omschrijving) Onze deskundigen
kunnen dan al informatie verzamelen.
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De route is vanaf 25 augustus
te downloaden via
www.kunstencultuurleudal.nl
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Haler

Deelname aan alle activiteiten op eigen risico.
Wij volgen de coronamaatregelen.

Entree gratis

PA U W - M I A VA N ROY

U bent ook welkom als toeschouwer!

Voor meer informatie: www.kunstencultuurleudal.nl

vrijdag

Ell

Voor meer informatie: www.kunstencultuurleudal.nl

D E D RO O M VA N A N N E B E L

Constantijn Molenkamp is kunstschilder met een
opleiding kunstgeschiedenis. Specialisme: hedendaagse
kunst.
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Hoeve Elshof (startlocatie) Walk 23 - Heythuysen

Gemeenschapshuis Ellenhof

Fietsroute door Ell, Haler, Hunsel,

18.00 uur

Scheijmansplein 18 - Ell

Ittervoort en Neeritter

10.30 - 11.30 uur Kindervoorstelling

10.00 - 17.00 uur

Art Dinner

een culturele en culinaire (fiets)route in Heythuysen
Locatie 1: Hoeve Elshof (Walk 23), een eeuwenoude
boerenhoeve met een schitterende binnencourt. Na een
korte officiële opening van het Kunst en Cultuur Weekend
door wethouder Robert Martens wordt een welkomstdrankje
geserveerd. Om 18.15 uur kunt u luisteren naar het ‘Alumni
Strijkkwartet’. Daarna wordt een voorgerecht geserveerd.
Om 19.00 uur gaan we op pad naar de tweede locatie.
Afstand: 2 km.
Locatie 2: Galerie ‘Bont en Blauw’ (Vlasstraat 30).
Bent u te vroeg, dan kunt u de beeldentuin bewonderen of
u neemt een kijkje in de galerie.
Om 19.30 uur treedt een dansgezelschap op. Daarna is het
tijd voor het hoofdgerecht.
Om 20.30 uur vertrekken wij naar onze laatste bestemming.
Afstand: 1 km.
Locatie 3: Cultuurpodium ‘De Bombardon’ (Sint
Antoniusstraat 2). Om 21.00 uur is er een optreden van Rob
Reyners met zijn Combo. In de pauze van het optreden kunt u
genieten van het dessert. Daarna kunt u naborrelen in de bar.
Weersomstandigheden
Het Art Dinner vindt plaats in de
openlucht. We hebben op alle
locaties gezorgd voor slecht-weer
faciliteiten.

Deelnamekosten

De prijs van deelname bedraagt
€ 23,50 per persoon.
Inschrijving voor het Art Dinner
Stuur een mail naar jmgdenessen@
gmail.com onder vermelding van ‘Art
Dinner’ en vermeld de namen van
de deelnemers. Tevens aangeven of
vegamaaltijd gewenst is. Vervolgens
totaalbedrag overboeken naar
NL15RABO0122237730 tnv Stichting
Kunst en Cultuur Leudal. Na ontvangst
van het inschrijvingsgeld ontvangt u
een bevestiging.

‘De droom van Annebel’
Zoals gebruikelijk denken we op zaterdagochtend aan de
jongste inwoners van Leudal. Speciaal voor hen is er dan
een gratis kindervoorstelling. En wát voor een: De Droom
van Annebel is een meeleef-voorstelling voor kinderen
met een vrolijk vertel-elfje en een grote zingende elf op een
sprookjesboom. Reis met de elfen mee naar dromenland en
beleef de spannendste avonturen. Wanneer Annebel gaat
slapen, komen de elfen en waken over haar dromen....
Na afloop is er een meet & greet met de elfen en mag ieder
kind met de elfen op de foto!
Heel sfeervol, leuk en aansprekend! Dit mag geen kind
missen!
Geschikt voor peuter- en basisschoolleeftijd.
Ouders en grootouders zijn natuurlijk ook van harte welkom,
met inachtneming van de geldende coronamaatregelen
(1,5 meter afstand houden).

Entree gratis

A L U M N I S T R I J K K WA RT E T

Voor meer informatie: www.kunstencultuurleudal.nl

Het Kunst en Cultuur Weekend Leudal zou niet compleet
zijn zonder het traditionele Kunstfietsen. Dit jaar zijn de
kernen Ell, Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter aan de
beurt. Er is een grote diversiteit aan kunst te zien, onder
andere glaskunst, cortenstaal, schilderkunst, bronzen
beelden, beeldhouwen en keramiek. Een kunst die we
nog niet eerder zagen is bonsaikunst. De kunstenaars
verwelkomen u graag op locatie!
Bijzonder dit jaar is de expositie van schilderijen uit de
erfenis van de bekende Zuid-Limburgse kunstenaar
Charles Eyck en diens echtgenote Karin Meyer. Hun
kleinzoon laat schilderijen zien uit de erfenis.
Neem de tijd om alles te bekijken en te bewonderen. Op
verschillende locaties op de route treft u ook voordracht
en levende muziek aan.
Onderweg zijn er voldoende horecagelegenheden om
even te pauzeren.
Laat u verrassen: fiets, trap en bewonder!
Starten
U kunt bij elke deelnemende kunstenaar starten.
De route is vanaf 25 augustus te downloaden via
www.kunstencultuurleudal.nl

Deelname is gratis

HOEVE ELSHOF

GALERIE BONT EN BLAUW

Kunstfietsen

KUNSTFIETSEN 2020

D E D RO O M VA N A N N E B E L

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

