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verwacht
Zet alvast zaterdag 5 juli in uw
agenda! Dan is de Open Dag
van schunck* Muziek en Dans.
U wordt, als beginner in de
muziekbeoefening, uitgenodigd
om mee te doen in onze play-in
sessies waarbinnen u met u
instrument naar keuze kennis
maakt in een beginners-groeples, gevolgd door een prachtig
samenspel! Iedereen kan meedoen. Houd onze website in de
gaten en schrijf je in!

SCHUNCK OPEN(t)
Eind augustus opent schunck*,
samen met Cultura Nova, het
culturele seizoen. Op zaterdag
30 augustus kunt u in en om
schunck* terecht voor een dag
vol muziek, workshops, tentoonstellingen, boeken en gezelligheid.

Nieuw

ma 2 juni
Schrijversbezoek
Michaël Berg
schunck* Glaspaleis / Bagels
& Beans (tussenverdieping) /
20.00-21.00 uur (inloop vanaf
19.30 uur) / gratis (gelieve
vooraf te reserveren via www.
schunck.nl of 045-5772200)
Juni is de maand van het
Spannende Boek. Heerlense
auteur - èn winnaar van de
Gouden Strop 2013 – Michaël
Berg draagt voor uit zijn nieuwe
roman ‘Heller’.
Na afloop van de lezing is het
boek te koop en zal de auteur
een signeersessie geven.

do 5 juni
Lunchpauzeconcert
schunck* Glaspaleis / Filmzaal
(+5) / 12.30-13.30 uur / gratis

za 7 juni
Limburgse Trombone Dag –
workshop ‘schuif aan en
schuif mee’
schunck* Glaspaleis / Filmzaal
(+5) / 11.00-12.30 uur / gratis

wo 11 juni
Hafa-voorspeelavond
schunck* Muziek en Dans,
locatie Hoensbroek / Hoofdstraat 27, Hoensbroek /
19.30-21.00 uur / gratis

In aanloop naar de Limburgse
Trombone Dag op 14 juni a.s.
biedt het Limburgs Trombone
Ensemble in het voorjaar miniworkshops aan, zowel in Nederlands als Belgisch Limburg. Op
7 juni kunt u aanschuiven en
meeschuiven in schunck*.

Voorspeelavond door de
HaFaleerlingen van
schunck* Muziek en Dans.
Spannend voor de leerlingen,
omdat onderdelen van de
avond gelden als try out voor
de aankomende examens.

Voor meer info of aanmelding
voor de workshop, kijk op
www.schunck.nl.

za 14 juni
Deutsche Lieder en
Mélodies Françaises
Savelbergklooster / Gasthuisstraat 2, Heerlen / 19.3021.30 uur / gratis

za 7 juni t/m zo 7 sept 2014
TUSSENBEELDEN
schunck* Glaspaleis / Museum
(-1) / di-zo 11.00-17.00 uur / € 6,–
Opening 6 juni om 17.00 uur
Hedendaagse kunsttentoonstelling samengesteld uit een bijzondere selectie van werken
door kunstenaar en gastcurator
Paul van der Eerden (1954). De
rode draad is de (mogelijke) rol
van het beeld als bemiddelaar in
de relatie tussen het aardse en
de bovennatuurlijke wereld in
verschillende culturen.

Bongerd 18 Heerlen / 045-5772200 / www.schunck.nl
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do 5 juni
Concert door SMK- en
SCHUNCK* Talentklas
Muziekschool Kerkrade /
Kosterbeemden 45 Kerkrade /
19.30-21.00 uur / gratis
Geniet van de talenten van
Muziekschool Kerkrade (smk)
en schunck* Muziek en Dans
tijdens een gezamenlijk en
gevarieerd concert.

vr 6 juni t/m zo 28 september
Aad de Haas. Tekenen aan
de wand
schunck* Glaspaleis /
Aad de Haas zaal (+4) / di-zo
11.00-17.00 uur / gratis

L i m b urgse   T ro m b one   D ag  +   
P aul   v an   der   E erden  +   sch
unck*  Musicalklas  ‘ W onder
land’  +   lezing   J ohn   K ör m eli
ng   +   P iano   in   the   P icture
www.schunck.nl

Tot het uitgebreide oeuvre van
kunstenaar Aad de Haas behoren ook wandschilderingen,
zoals in de kerk van Wahlwiller.
Documentatie als foto’s, brieven en originele schetsen voor
die wandschilderingen zijn
naast werken uit de Aad de
Haas-collectie van schunck* te
zien in de nieuwe expositie in
het Glaspaleis. Bij de expositie
verschijnen een app en een
bezoekersgids.
Op vr 29 aug organiseert
schunck* een tour langs nagenoeg alle locaties met schilderingen. Een unieke kans, want
doorgaans zijn niet alle locaties
altijd toegankelijk voor publiek!
Voor inschrijving zie schunck.nl
en facebook.com/aaddehaas.

do 26 juni
Ivizi app moment
schunck* Glaspaleis / lokaal 23
(+3) / 18.30-20.00 uur / € 5,–
Nieuwtjes, instructies, workshops en demo’s voor iPad en
iPhone-gebruikers. Onder het
genot van een kop koffie of thee
gaat u met uw eigen iPad of
iPhone aan de slag.

te zien

t/m zo 7 sept
Even kleien
schunck* Glaspaleis / 1e etage
(+1) / dagelijks 11.00-17.00 uur /
gratis

zo 22 juni
Piano in the Picture
schunck* Muziek en Dans,
locatie Hoensbroek / Hoofdstraat 27, Hoensbroek /
11.00-12.15 uur / gratis
‘De piano als duizendpoot’ is
dit jaar het thema van het
jaarlijks terugkerend evenement ‘Piano in the Picture’.
De piano staat centraal als
solo-instrument, begeleiding,
quatremains enz.

Een mooie onderbreking van de
(werk)dag: Kom tijdens lunchtijd even op andere gedachten
tijdens het concert van blazersmuziekensemble ‘Helicon’.

Beeld voorzijde: Marc Volger – Ik verzamel
Beeld achterzijde: Schrijversbezoek Michaël Berg

Concert van schunck*
Muziek en Dans, afdeling
Zang Klassiek, met een
keuze uit het Duitse en
Franse liedrepertoire van de
romantiek tot heden.

en voor files. Körmelings’ projecten zijn vaak geïdealiseerd en
onuitvoerbaar en geven meestal
blijk van een fijn gevoel voor
humor. Het beloofd hiermee
een t’ gezellige avond te
worden!

zo 22 juni
SCHUNCK* Musicalklas
presenteert ‘Wonderland’
Cultuurhuis Heerlen /
Sittarderweg 145, Heerlen /
15.00-16.30 uur / € 10,–

zo 29 juni
Zondagsrondleiding
schunck* Glaspaleis / Museum
(-1) / 13.00-14.00 uur / € 6,–
(u betaalt de entree voor het
museum, de rondleiding is
gratis)
Spontaan een uurtje er tussenuit op de zondagmiddag? Dan is
de zondagsrondleiding om 13.00
uur iets voor u en uw familie.
U meldt zich aan bij de balie en
kunt meteen meedoen, een aanmelding vooraf is niet nodig. Er
kunnen maximaal 20 personen
deelnemen, dus wees op tijd.

za 7 juni t/m zo 7 sept 2014
Marc Volger – Ik verzamel
schunck* Glaspaleis / Vitrine
(0) / dagelijks / gratis
Opening 6 juni om 17.00 uur
Beeldend kunstenaar Marc
Volger brengt verzamelingen
van particulieren uit Parkstad
samen in een Gesamtkunstwerk
in de vitrine van schunck*.
Permanent zichtbaar voor het
publiek, als een mini-museum
van de meest uiteenlopende
zaken die mensen verzamelen.
Aad de Haas, Vorstelijke
intocht in Jerusalem, 1958,
statie uit de kapel van het
voormalige St. Jozefziekenhuis, Heerlen.
Foto Leon van Dorp, Heerlen

Wonderland is een vrolijke
musical die u meeneemt naar
de magische wereld die ligt
onder Landgraaf. Verbaas u,
samen met Alice, over de
kleurrijke bewoners. Voor
schunck* leerlingen geldt
de gebruikelijke kortings
regeling. Kaartverkoop start
op 22 mei.

di 24 juni
Lezing J
‘ ohn Körmeling’
schunck* Glaspaleis / Filmzaal (+5) / 20.00 -21.30 uur
(aansluitend muziek, tapas en
volop gespreksstof) / € 7,50
inclusief Ruby Tuesday Tapa
John Körmeling, Nederlandse
beeldhouwer en architect,
realiseerde voor schunck*
de kroonluchter in de hal.
Een groot deel van zijn oeuvre
draait rond het vinden van
creatieve en artistiek verantwoorde oplossingen voor het
tekort aan parkeerplaatsen

U wordt uitgenodigd om mee te
werken aan de totstandkoming
van een nieuwe verzameling van
kleiobjecten. Onder begeleiding
van een workshopgever gaat
u een zelfportretje/kleihoofdje
fabriceren. De verzameling
groeit zienderogen.
Ga zelf aan de slag. Elke zaterdag
en zondag van 14.00-16.00 uur!

t/m wo 31 dec
100 jaar Bibliotheek
Heerlen
schunck* Glaspaleis / 3e etage
(+3) / openingstijden schunck*
Bibliotheek Glaspaleis / gratis
In 2014 bestaat de bibliotheek
100 jaar in Heerlen. Toon Hezemans heeft de geschiedenis van
de eeuwling treffend in beeld ge
bracht in cartoons en illustraties.

t/m di 30 september
Collectiepresentatie
Stadhuis / Raadhuisplein 1,
Heerlen / ma-vr 9.00-17.00 uur /
gratis
Presentatie van werken uit
Collectie schunck* in de hal
van het Stadhuis.

t/m wo 31 december
Jan van der Ploeg
Wall Painting no. 370
schunck* Glaspaleis / Trappen
huis / tijdens openingstijden
schunck* / gratis

John Körmeling
Kroonluchter
schunck* Glaspaleis / Centrale
hal / tijdens openingstijden
schunck* / gratis

