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Driver’s   S eat*   –   Zo   hel d er   als   m’n   erwtensoep  +  L u
nchpau z e   concert  +  M arit   T örnqvist   –   H et   feest   d 
er   verbeel d ing  +  C ursus   aanbo d   +  I vi z i   app   moment
www.schunck.nl

laatste kans
t/m zo 7 sep
TUSSENBEELDEN
schunck* Glaspaleis / Museum
(1) / di-zo 11.00-17.00 uur / €6,–

t/m zo 7 sep
Marc Volger – Ik verzamel
schunck* Glaspaleis / Vitrine
(0) / Dagelijks / Gratis

Op zondag 31 augustus kunt u
nog deelnemen aan de Zondagsrondleiding. Deze begint om
13.00 bij de balie en is gratis. U
betaalt alleen een toegangskaartje voor het museum.

Dit minimuseum van de meest
uiteenlopende zaken die mensen
verzamelen is 24/7 zichtbaar
voor het publiek.

t/m zo 7 sep
Even kleien
schunck* Glaspaleis / 1e etage
(+1) / dagelijks 11.0017.00 uur /
Gratis
Kom iedere zaterdag en zondag
van 14.00-16.00 uur samen
kleien!

Nieuw

Vanaf deze maand zie je 4
nieuwe tentoonstellingen in
schunck*. Wij geven alvast
een voorproefje, maar kom
vooral kijken en laat je verrassen!
27 sep 2014 t/m 18 jan 2015
schunck* Glaspaleis / Museum
(1) / di-zo 11.00-17.00 uur / €6,– /
Opening 26 sep, 17.00 uur

t/m zo 28 sep
Aad de Haas – Tekenen aan
de wand
schunck* Glaspaleis / Aad de
Haas zaal (+4) / di-zo 11.00-
17.00 uur / Gratis
In ‘Tekenen aan de wand’ staan
de wandschilderingen die Aad
de Haas op verschillende locaties in Limburg maakte, centraal.
U ziet originele ‘schetsen’,
kopieën uit briefwisselingen en
foto’s. Via de bezoekersgids en
een gratis app, verkrijgbaar in
de Aad de Haas zaal van
schunck of via de website,
kunt u enkele van de wandschilderingen ook op eigen gelegenheid bezichtigen.

Driver’s Seat*: ZO HELDER
ALS M’N ERTWENSOEP
Driver’s Seat* is dé jongerengroep van schunck*. Deze
jonge kunst- en cultuurliefhebbers én makers van de toekomst
hebben met werken uit de
Collectie schunck* hun eerste
tentoonstelling gemaakt. Rode
draad hierin is de vraag ‘Wat zie
ik (echt)?!’.

Beeld poster: Illustratie Marit Törnqvist
Beeld voorzijde: David Bade

Unbuilt Heerlen
Heerlen staat bekend als een
moderne stad met een grote
ambitie en een rijke architectuurgeschiedenis. ‘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. Dragen deze projecten vandaag de dag nog bij aan
de ontwikkeling van de stad en
de ambities voor de toekomst?
Tijdens een bezoek kan het
‘ongebouwde Heerlen’ op verschillende manieren verkend
worden. De ontdekkings-app is
leuk voor families en de architectuur-app biedt extra achtergrondinformatie. Speciaal voor
groep 7, 8 en de brugklas is het
onderwijsproject ‘Ken je Wijk’
ontwikkeld.
Iedere laatste zondag van de
maand is er een Zondagsrondleiding door de beide tentoonstellingen in de museumzaal.
Deze start om 13.00 uur bij de
balie en u kunt meteen meedoen; aanmelden is niet nodig.

www.schunck.nl

Met betoverende illustraties
brengt Marit Törnqvist een aan
tal kinderhelden uit de verhalen
van Astrid Lindgren  tot leven.
Zo ook de wereldberoemde
Pippi Langkous!
Het feest der verbeelding gaat
over het werk van Törnqvist en
haar bijzondere samenwerking
met Lindgren, maar ook over het
werkproces van de illustrator. De
tentoonstelling vindt plaats in
het kader van de Kinderboekenweek 2014, waarvoor Törnqvist
het prentenboek Fabians feest
heeft gemaakt en is mede moge
lijk gemaakt met steun van het
Nederlands Letterenfonds.
Op zaterdag 20 sep om 15.30
opent Marit Törnqvist de tentoonstelling en om 19.30 geeft
zij een lezing voor volwassenen
over haar werk en de samen
werking met Astrid Lindgren.
Toegang lezing €2,50 / vooraf
aanmelden via www.schunck.nl

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

M eet   &   G reet   Jacques   V riens
+   Davi d   B a d e   tekent   H eerlen   o
n d er   d e   tafel  +   K i j k   maar   uit,   
het   komt   van   Zui d ! +   U nbuilt   
H eerlen +   T alentklas

de basis voor een verzameling
zeer persoonlijke portretten die
Bade tentoon stelt in de vitrine.

20 sep 2014 t/m 11 jan 2015
MARIT TÖRNQVIST – HET FEEST
DER VERBEELDING
schunck* Glaspaleis / 1e etage
(+1) / Dagelijks 11.00-17.00 uur /
Gratis / Opening 20 sep, 15.30
uur

Vanaf 30 augustus kunt u ons jaarprogramma 2014-2015
downloaden via schunck.nl/jaarprogramma.

sep ’14

onder het genot van een kop
koffie of thee, een muffin of
brownie gekoppeld aan tijd!
Reserveer voor koffie met
een muffin maar alvast 20
minuten!

26 sep 2014 t/m 30 nov 2015
David Bade tekent Heerlen
onder de tafel
schunck* Glaspaleis / Vitrine
(0) / Dagelijks / Gratis /
Opening 26 sep, 17.00 uur
Kunstenaar en ArtMen-presentator David Bade (Curaçao, 1970)
ging in 2013 en 2014 de dialoog
aan met een aantal Heerlenaren. Deze gesprekken vormen

do 4 sep
Lunchpauzeconcert
schunck* Glaspaleis / Filmzaal (+5) / 12.30-13.30 uur /
Gratis

zo 7 sep
Concert SCHUNCK*
Talentklas
Caumerbron Heerlerbaan /
12.00-16.00 uur / Gratis
Leerlingen van de talentklas van
schunck* Muziek en Dans luisteren het cultuurfestival ‘Terug
naar de Bron’ op met hun
muziek. Iedereen is welkom om
mee te genieten!

Studenten van het Conservatorium Maastricht trakteren
u op een muzikale onderbreking van de werkdag met de
sax in de hoofdrol!

za 13 sep
Kijk maar uit, het komt van
Zuid!
schunck* Glaspaleis / Filmzaal
(+5) / 15.00-17.30 uur / Gratis

za 6 sep
OPEN LES Musicalklas
schunck* Glaspaleis /
Danszaal (-1) / 11.00-12.00
uur / Gratis

Mario Bisschops (Heerlen, 1957)
presenteert haar debuut-dichtbundel ‘Kijk maar uit, het komt
van Zuid!’ in schunck*. Met
een inleiding van Reinhilde van
der Heijden (Artfabriek Maastricht) en Spaanse muziek.

zo 21 sep
Meet & Greet met Jacques
Vriens & film Oorlogs
geheimen
schunck* Glaspaleis / Filmzaal
(+5) / 13.00 uur / €5,–

*

Van 28 aug t/m 7 sep vind je in
de hal van schunck* de ‘Take
your time’-koffiebar van kunstenaars Maarten Davidse en Christian Berens. In deze pop-up bar
zijn verrassende ontmoetingen

In de cursus ‘De literaire film
2014’ stelt Jos Hodenius de
beste combinaties van litera
tuur en film centraal aan de
hand van boeken en films uit de
wereldliteratuur. Van 24 sep
t/m 3 dec / Woensdagavond /
€115,– incl. koffie / Leden plb en
vrienden van schunck* €100,–

Deze zomer is Hoensbroek
‘Wijk van de Maand’ op de
2e etage (+2) in schunck*.
In het eerste weekend van
september ronden we de
thema maand af met op 6
sep presentaties van Hoensbroekse muziekverenigingen
in schunck*. Zondag 7 sep
draaien we de rollen om en
ziet u schunck* Muziek en
Dans op de jaarlijkse kunsten cultuurmarkt in Hoensbroek.

zo 7 sep
Lingo op Locatie
schunck* Glaspaleis / Centrale hal / 14.00-16.00 uur /
Gratis
Kom Lingo spelen in het
echte decor van tv! Hiermee
vragen we aandacht voor de
problematiek van laaggeletterdheid in Parkstad. I.h.k.v.
de Week van de Alfabetisering. Mede mogelijk gemaakt
door het Bondgenootschap
voor geletterdheid in Parkstad.

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

Toon Hezemans heeft de
geschiedenis van de bieb in
beeld gebracht in cartoons
en illustraties. Een speciale
Layar-app geeft aanvullende
informatie.

t/m wo 31 dec 2014
Jan van der Ploeg.
Wall Painting no. 370
schunck * Glaspaleis /
Trappenhuis / Tijdens openingstijden schunck* /
Gratis

za 6 sep en zo 7 sep
Hoensbroek in SCHUNCK* /
SCHUNCK* in Hoensbroek
schunck* Glaspaleis / 2e
etage (+2) en hartje Hoensbroek / Gratis

ook in
schunck

Het is een mooie traditie dat
schunck* tijdens Cultura Nova
een gezellige dag organiseert in
de Heerlense binnenstad. Geniet
van de jaarlijkse Boekenmarkt
met cultureel omlijstend programma, het drumspektakel
DoubleBassdrumBombDropping, de Vitzkids Bigband, de
presentatie van de nieuwe
roman van Jos Bours ‘De jongens van het Glaspaleis, leuke
workshops en ‘stille’ proeflessen
van schunck* Muziek en Dans.

Komend najaar staan in
schunck* 3 cursussen op het
programma. Wil je zeker zijn van
een plek, schrijf je dan gauw in!

Heb jij altijd al eens willen
proberen of zingen en dan
sen in een musical iets voor
jou is? Doe dan mee met de
open les van de Musicalklas.

Anne Bruggekamp neemt u in
de cursus ‘Keerpunten in de
kunstgeschiedenis’ mee naar
overgangsperioden in de kunst
waarin ‘nieuwe beelden’ ver
schenen. Van 27 okt t/m 15 dec /
Maandagavond / €160,– incl.
lesmateriaal en koffie / Leden
plb en vrienden van schunck*
€150,– / www.hovolimburg.nl

tip. Bezoek ook zondag 19 okt
de prijswinnende familiemusical
Pippi Langkous in Theater
Heerlen.

za 30 aug
SCHUNCK* tijdens
Cultura Nova

CURSUSSEN te zien

Eén van de hoogtepunten in het
programma ter gelegenheid van
100 jaar Bibliotheek in Heerlen,
is het bezoek van Jacques Vriens
aan schunck*. Wil je de kinderboekenschrijver ontmoeten?
Meld je dan gauw aan voor de
Meet & Greet en kijk daarna
samen met andere fans naar de
film ‘Oorlogsgeheimen’!

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

do 25 sep
Ivizi app moment
schunck * Glaspaleis / lokaal
23 (+3) / 18.30-20.00 uur / €5,–
Onder het genot van een kopje
koffie of thee maakt u kennis
met de laatste nieuwtjes,
instructies, workshops en
demo’s voor iPad en iPhone.

zo 28 sep
Concert SCHUNCK*
Talentklas
Rosarium, Cicerostraat (6417
xc) Heerlen / 14.30-16.30 uur /
Gratis
Leerlingen van schunck*
Talentklas betreden het podium
tijdens een romantisch concert
in het Rosarium in de Heerlense
wijk Aarveld-Bekkerveld.

In de cursus ‘Geschiedenis van
de Nederlandse en Vlaamse
Literatuur. 1940-1945; een
ander perspectief’ laat Ben van
Melick werken de revue passe
ren die tot een verdiept inzicht
leiden in de catastrofe ‘Tweede
Wereldoorlog’. Het thema van
deze cursus sluit aan op een
manifestatie over Harry Mulisch,
die plaatsvindt van 21 okt t/m
4 nov in schunck* Van 27 okt
t/m 1 dec / Maandagochtend /
€135,– incl. lesmateriaal en
koffie / Leden plb en vrienden
van schunck* €125,– /
www.hovolimburg.nl

27 aug 2014 t/m 26 jan 2015
Nieuwe Collectiepresen
tatie
Stadhuis / Raadhuisplein 1,
Heerlen / ma-vr 9.00-17.00
uur / Gratis
Nieuwe presentatie van wer
ken uit Collectie schunck*
in de hal van het Stadhuis.

