met nieuwe muziek
van 14 Limburgse
componisten,
uitgevoerd door de
sopraan Janice Jackson
en het Ensemble Helicon,
in een scenario
van Geert Setola


postzegel
plakken

Stichting Limburgse Componisten
p/a Hans Kockelmans
Hogeweg 48
6247 CJ Gronsveld

Stichting Limburgse
Componisten i.s.m.
Intro-in Situ,
Stadsgalerij Heerlen,
Kunstdagen Wittem,
Huis voor de Kunsten
en Ensemble Helicon
Za. 27 september 2008
Zo. 28 september 2008
Za. 4 oktober 2008 en
Zo. 5 oktober 2008
telkens om 20.15 uur
in de St. Cunibertuskerk
te Wahlwiller

Stichting Limburgse Componisten organiseert
i.s.m. Intro-in Situ, Stadsgalerij Heerlen, Kunstdagen Wittem,
Huis voor de Kunsten en Ensemble Helicon

DE WAHLWILLER PASSIE
met nieuwe muziek van 14 Limburgse componisten
(Arno Dieteren, Margriet Ehlen, Hans Kockelmans, Henry Konsten,
Hans Meeuws, Rob Peters, Gerard Sars, Marcel Siebers, John Slangen,
Jos Smeets, Frank Steijns, André Stolwijk, Ton Verhiel, Robert Weirauch)
uitgevoerd door de sopraan Janice Jackson en het Ensemble Helicon
onder leiding van Björn Bus, in een scenario van Geert Setola.
Een muzikaal docudrama over de schilderingen die Aad de Haas,
met vallen en opstaan, in de kerk van Wahlwiller aanbracht.
Een dubbeldrama waarbij de lijdensweg van de kunstenaar
het spiegelbeeld vormt van de kruiswegschilderingen.
Een drama dat in werkelijkheid de Limburgse katholieke gemeenschap en
de Nederlandse kunstwereld in het decennium na de Tweede Wereldoorlog
hevig verdeelde en zelfs tot een ingreep van het Vaticaan leidde.

Kaartverkoop
Voor het muzikaal docudrama is een gelimiteerd
aantal plaatsen beschikbaar (80 per voorstelling).Reservering is dus verplicht.
U kunt kaarten reserveren via de website
www.limburgsecomponisten.nl
of via e-mail kockelmans@home.nl
of door onderstaande bestelbon te sturen aan
Hans Kockelmans,
Hogeweg 48, 6247 CJ Gronsveld,
met opgave van de keuze voor het totaalpakket
of voor welke afzonderlijke onderdelen.
Men kan het inschrijfformulier ook downloaden
van de website www.limburgsecomponisten.nl en
per e-mail sturen.
Vanaf één week voor de betreffende voorstelling kunt u ook per telefoon (043 408 25 19) of
email (zie boven) reserveren: toegangskaarten
kunnen dan bij de voorstelling aan de kassa
worden afgehaald.
Na ontvangst van de reservering en de overschrijving wordt u tussen 15 augustus en
15 september een uitgebreid programmaboekje
toegestuurd (32 pagina’s), samen met de
toegangskaarten.

Inhoud van het programmaboekje:
- een beknopte biografie van de kunstenaar
Aad de Haas
- een inleiding over de tentoonstelling van werk
van Aad de Haas in de Stadsgalerij Heerlen
- een inleiding op de lezing van Nic Tummers
De Apocalyptische Ruiters
- het complete programma van het docudrama
De Wahlwiller Passie, aan de hand van
afbeeldingen van de kruisweg in de kerk van
Wahlwiller
- informatie over de muzikale bezetting,
de componisten en andere medewerkenden
- een samenvatting van het parallel aan dit
project lopend educatief programma
De restaurants die een eetarrangement
aanbieden tijdens de 4 uitvoeringsdagen:
Gasterij de Poort, Rosstraat 23 –25, Gulpen
(043 - 450 2778): een arrangement van € 25,Taverne Lambieck,Grachtstraat 5, Eys
(043 - 451 1657): een arrangement van € 25,Restaurant ’t Klauwes, Oude baan 1,
Wahlwiller (043 – 451 1548):
een arrangement van € 34,50



DE WAHLWILLER PASSIE
Het muzikaal docudrama vindt plaats op de volgende data:

Gelieve voor mij kaarten te reserveren voor de volgende programma-onderdelen en data:

Zaterdag 27 en Zondag 28 september,
Aantal

Zaterdag 4 en Zondag 5 oktober 2008.
Het muzikaal docudrama maakt deel uit van een programma met
vier (los van elkaar te bezoeken) onderdelen, per dag:

Data (*)

Bedrag

Bezoek expositie

x€5

27/9

28/9

4/10

5/10

Lezing Nic Tummers

x€5

27/9

28/9

4/10

5/10

Muzikaal docudrama

x € 20

27/9

28/9

4/10

5/10

Totaalpakket

x € 25

27/9

28/9

4/10

5/10

13.30 uur: Bezoek tentoonstelling Aad de Haas
in de Stadsgalerij Heerlen (Glaspaleis, Bongerd 18); entree € 5
16.00 uur: lezing door Nic Tummers over De Apocalyptische Ruiters:
de lezingen zijn allemaal in het klooster te Wittem

(*)

(Wittemer Allee 32); entree € 5
17.30 uur: gelegenheid tot dineren volgens arrangement in restaurants
in de omgeving; zelf reserveren en op eigen kosten

Totaalbedrag
Ik maak het bedrag over op Postbank rekening nr. 0475215 t.n.v.
Stichting Limburgse Componisten, Jonge Hagen 35, 6261 NM Mheer
Naam:

20.15 uur: muzikaal docudrama DE WAHLWILLER PASSIE
in de kerk van Wahlwiller; entree € 20
Totaalpakket per dag (uitgezonderd het diner): € 25

toepasselijke data aankruisen

Straat en nr.:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:

