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Ten t oons t elling   E AP   +   lunch p a uzeconcer t   +   J a a r   v a n   de   
mi j nen   +   U nbuil t   H eerlen   +   Kers t concer t en   +   D river’s   
S e a t *   +   H a d a ss a h   E mmerich   M a s t ermind   +   100   j a a r   biblio 
t hee k   heerlen
www.schunck.nl

wo 17 dec
Opening Jaar van de Mijnen
Het themajaar m2015 gaat
eindelijk van start! 50 jaar na de
sluiting van de mijnen is het tijd
om de verhalen rond het
Nederlandse mijnverleden
opnieuw te vertellen.
De aftrap van dit bijzondere jaar
is voor iedereen toegankelijk en
vindt plaats op het Burg. van
Grunsvenplein. Rond 19.00 uur
is er een spectaculair optreden
van Les Commandos Percu
en toespraken van diverse
personen. Vervolgens zal Frans
Timmermans de officiële
openingshandeling uitvoeren
waarna m2015 echt van start
gaat. Gedurende de dag zijn
er in Theater Heerlen twee
voorstellingen te zien over de
sluiting van de mijnen op 17
december 1965; 50 jaar geleden!
Kaarten zijn verkrijgbaar via
Parkstad Limburg Theaters.

schunck* sluit bij m2015 aan
met een divers programma.
Het hele jaar door worden er
activiteiten georganiseerd op
het gebied van beeldende
kunst, muziek, dans, literatuur,
architectuur en educatie dat
zich door de blik achteruit, juist
op de toekomst richt. Aftrap in
schunck* voor m2015 vormt
de lichtsculptuur Zwart goud
Klatergoud van Femke Schaap
in de vitrine van schunck*
Glaspaleis. Zodra de zon onder
is, verandert het zwarte goud van
de mijnen wel eens in klatergoud
en wisselen figuren uit de
schunck* etalage met gestalten
uit vervlogen tijden van plaats. In
januari volgt de tentoonstelling
Óet d’r sjtub; een groepsexpositie over de toekomst en het
verleden van de mijnen. Zie
www.schunck.nl/jaarprogramma

tentoonstellingen

20 sep 2014 t/m 11 jan 2015
marit törnqvist / het feest
der verbeelding – Van de
gebroeders Leeuwenhart
tot Pippi Langkous
schunck* Glaspaleis /
Expositieruimte (+1) / Dagelijks
11.00-17.00 uur / Gratis

Met betoverende illustraties
brengt Marit Törnqvist (1964)
een aantal spannende verhalen
van Astrid Lindgren, zoals Pippi
Langkous en Ronja de roversdochter, treffend tot leven.
Je ziet schetsen, ideeën en
aantekeningen die de illustrator
van deze kinderhelden maakte,
waardoor zij nog eens extra tot
de verbeelding spreken.

Scan hier
voor een
kijkje in de
tentoonstelling

Beeld poster: Marit Törnqvist. Uit: Astrid Lindgren, De rode vogel (2012), Uitgeverij Hoogland
& Van Klaveren
Beeld voorzijde: Impressie van de installatie Zwartgoud Klatergoud van Femke Schaap

dec ’14

t/m wo 31 dec 2014
100 jaar Bibliotheek
Heerlen
schunck* Glaspaleis / 3e etage
(+3) / Openingstijden schunck*
Bibliotheek Glaspaleis / Gratis

t/m zo 7 dec 2014
Jan van der Ploeg /
Wall Painting no. 370
schunck* Glaspaleis /
Trappenhuis / Tijdens openings
tijden schunck* / Gratis

De tentoonstelling wordt mede mogelijk
gemaakt door het Nederlands Letterenfonds.

Bongerd 18 Heerlen / 045-5772200 / www.schunck.nl

27 sep 2014 t/m 18 jan 2015
Driver’s Seat* – Zo helder
als m’n erwtensoep
schunck* Glaspaleis /
Museum (-1) / Ook ‘Unbuilt
Heerlen’ is in de museumzaal
te zien / di-zo 11.00-17.00 uur /
€6,– voor beide exposities

en verder

27 sep 2014 t/m 18 jan 2015
Unbuilt Heerlen
schunck* Glaspaleis /
Museum (-1) / Ook ‘Zo helder
als m’n erwtensoep’ is in
de museumzaal te zien / di-zo
11.00-17.00 uur /
€6,– voor beide exposities
‘Unbuilt Heerlen’ onderzoekt de
ambitie van de stad aan de hand
van ongerealiseerde projecten
van o.a. de architecten Frits
Peutz, Jos Klijnen, Francine
Houben en Jo Coenen.
Een bezoek aan het ‘ongebouwde
Heerlen’ wordt nog leuker met
de interactieve audiotours.
Kom met het hele gezin en voer
samen de opdrachten uit die de
ontdekkings-app je geeft.
De architectuur-app biedt extra
achtergrondinformatie.

Driver’s Seat* is dé jongerengroep van schunck*. Deze
jonge kunst- en cultuurlief
hebbers hebben met werken
uit de schunck* Collectie hun
eerste tentoonstelling gemaakt.
Rode draad hierin is de vraag
‘Wat zie ik (echt)?!’.

3 okt 2014 t/m 25 jan 2015
Aad de Haas – Geest van
verzet
schunck* Glaspaleis /
Aad de Haas zaal (+4) /
di-zo 11.00-17.00 uur / Gratis
schunck* toont werken van
Aad de Haas waarin te zien is
hoe hij zijn maatschappelijke
betrokkenheid, in combinatie
met persoonlijke ervaringen,
tot uiting brengt in zijn werk.
Zijn ervaringen in de Tweede
Wereldoorlog en later de aanvaring met de katholieke kerk
voedden zijn ‘Geest van Verzet’.

t/m wo 31 dec 2014
John Körmeling /
Kroonluchter
schunck* Glaspaleis / Centrale
hal / Tijdens openingstijden
schunck* / Gratis

27 aug 2014 t/m 26 jan 2015
Collectiepresentatie
Stadhuis / Raadhuisplein 1,
Heerlen / ma-vr 9.00-17.00 uur /
Gratis

16 nov t/m 12 dec
Tentoonstelling EAP
Fachhochschule Aachen /
fh Aachen, Bayernallee 9,
52066 Aachen / ma-do 8.0018.00 uur – vr 8.00-16.00 uur /
Gratis
Elk jaar is de eap dé ontmoetingsplek voor de architectuur.
De prestigieuze prijs wordt
jaarlijks uitgereikt voor het
beste afstudeerproject van de
vijf architectuuropleidingen
uit de Euregio Maas-Rijn. De
bijbehorende tentoonstelling
rouleert ieder jaar en vindt dit
jaar in Aken plaats.

do 4 dec
Lunchpauzeconcert
schunck* Glaspaleis /
Filmzaal (+5) / 12.30-13.30 uur /
Gratis
Breng je pauze eens op een
andere manier door! Eet je
boterham terwijl je geniet van
live muziek. Optreden door het
Belline (klarinet)kwartet. Het
kwartet zal o.a. delen uit de
Schilderijententoonstelling van
Moussorgsky uitvoeren.

wo 17 dec
Stadswandeling georganiseerd door Vrienden van het
Vitruvianum
Startpunt Schoolstraat 1 /
15.30-17.00 uur / Gratis
De wandeling staat stil bij een
aantal panden ontworpen door
Theophile van Kan, de tweede
Stadsarchitect van Heerlen. Daar
naast wordt ook de architectuur
en stedenbouw van het Burg. de
Hesselleplein besproken.

zo 28 dec
Zondagrondleiding
Unbuilt Heerlen & Driver’s
Seat* – Zo helder als m’n
erwtensoep
schunck* Glaspaleis /
Museum (-1) / 13.00-14.00 uur /
€6,– (u betaalt de entree voor
het museum, de rondleiding is
gratis)

kerst in schunck

*

6 dec t/m 24 dec
Het Huis van de Kerstman
schunck* Glaspaleis /
Bibliotheek (+1) / Dagelijks
11.00-17.00 uur / Gratis

De Kerstman komt dit jaar
tijdelijk in schunck* wonen
en heet alle kinderen hartelijk
welkom een kijkje te nemen in
zijn huis. Er worden gezellige
en leerzame activiteiten georganiseerd, hou www.schunck.nl
dus goed in de gaten!

za 13 dec
Kerstconcert Musicalklas
schunck* Glaspaleis /
Filmzaal (+5) / 12.00-13.00 uur /
Gratis
Voor musicalliefhebbers van
alle leeftijden! Een kerstshow
met een gevarieerd programma
aan musicalliedjes.

za 20 dec & zo 21 dec
Kerstconcerten
schunck* Glaspaleis /
Centrale hal (+0) / Gratis
Het is bijna kerst! Geniet van
live kerstmuziek in een sfeervolle omgeving. Loop binnen en
luister naar verschillende koren
en harmonie orkesten.

Speciale openingstijden
tijdens de feestdagen
zo 21 dec 2014 t/m
ma 5 jan 2015
Brasserie Mijn Streek is in
deze periode gesloten.
ma 22 dec 2014 t/m
zo 4 jan 2015
schunck* Muziek en Dans
is in deze periode gesloten.
wo 24 dec (kerstavond) en
wo 31 dec (oudjaarsdag)
• Glaspaleis incl. bibliotheek
geopend van 09.00 tot 16.00
uur.
• Museum en tentoonstellingen
(niveau -1, +1 en +4) en Bagels
& Beans geopend van 11.00 tot
16.00 uur.
• Bibliotheek Heerlerheide,
bibliotheek Hoensbroek,
bibliotheek Heerlerbaan en
Filmhuis De Spiegel zijn
gesloten.
do 25 en vr 26 dec
(1e en 2e Kerstdag)
Alle vestigingen zijn volledig
gesloten.
di 1 jan (Nieuwjaarsdag)
Alle vestigingen zijn volledig
gesloten.

Een deskundige rondleider
neemt u mee door de tentoonstellingen Unbuilt Heerlen en
Zo helder als m’n erwtensoep.
Hier zijn ook de Driver’s Seat*
leden aanwezig om meer te vertellen over hun tentoonstelling.
Liever een persoonlijke rondleiding? Dit kan natuurlijk ook!
Kijk op www.schunck.nl.

nieuw
18 dec 2014 t/m 1 feb 2015
Zwartgoud Klatergoud
schunck* Glaspaleis /
Vitrine (0) / Dagelijks / Gratis

Aad de Haas, Voor de Hogepriester ii (1961),
linoleumsnede op Ino-Shi papier, 25,4 x 19 cm,
Collectie schunck*, fotografie Foto Studio 10
bv, Heerlen  

Als opmaat naar het Jaar van
de Mijnen 2015 (m2015) is in de
schunck* vitrine een bewegend lichtsculptuur van Femke
Schaap te zien. Het thema van
de speciaal voor deze locatie

gemaakte installatie is het
tegenstrijdige gevoel van nostalgie dat met het mijnverleden
verbonden is. Zodra de zon
onder is, verandert het zwarte
goud van de mijnen wel eens in
klatergoud en wisselen figuren
uit de schunck* etalage met
gestalten uit vervlogen tijden
van plaats.

Scan de code,
download de
app en zoek
op ‘Unbuilt
Heerlen’

Oproep
Z w a r t goud   Kl a t ergoud  +  D river’s   
se a t *  +  A a d   de   H a a s– G ees t   v a n   ver
ze t  +  H e t   H uis   v a n   de   Kers t m a n  +  
S t a dsw a ndeling  +  M a ri t   Törnqvis t 
– H e t   f e e s t   d e r   v e r b e e l d i n g  +  
20.000   k uub   cul t uur
www.schunck.nl

Vanaf 15 dec 2014
Hadassah Emmerich /
Mastermind
Stadhuis / Raadhuisplein 1,
Heerlen / ma-vr 9.00-17.00 /
Gratis
Vanaf 15 december is in de hal
van het stadhuis Heerlen een
nieuw werk van Hadassah
Emmerich te zien. Met de

aanwinst van het werk
Mastermind voor de Collectie
schunck* wordt de tweejarige
samenwerking tussen
schunck*, de kunstenaar en
het Mondriaan Fonds afgerond.
De samenwerking bestond uit
een artistiek onderzoek van
Emmerich naar de lokale
identiteit en historie van de
regio Zuid-Limburg.

Ben jij 16-23 jaar? Durf jij je
stem te laten horen, ben je
niet bang om aan te pakken
en geïnteresseerd in kunst &
cultuur? Meld je dan aan voor
Driver’s Seat*!
schunck* is op zoek naar
nieuw talent voor de derde
lichting Driver’s Seat*. Zij vormen samen een groep van jonge
ambassadeurs die gevraagd en
ongevraagd advies geven aan
schunck*, rondleidingen geven

en eigen activiteiten bedenken
en uitvoeren. Je ontwikkelt jouw
kunstkennis, planmatig inzicht,
zelfstandigheid en gaat samenwerken met een diverse groep.
Bij de Driver’s Seat* groep 20152016 staat Serious Request van
3fm centraal.

