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Laatste kans

t/m 6 april
SCHUNCK*@Romboutscollege / museum in school
Openbare bibliotheek Brunssum / gratis
Leerlingen van het Romboutscollege in Brunssum en
schunck* hebben samen een
tentoonstelling opgezet. In
deze presentatie zijn kopiën van
werken uit de collectie van
schunck* en eigen werk van
leerlingen geïnspireerd op het
werk van Hadassah Emmerich

te zien. Maar de leerlingen zijn
in workshops zelf ook aan de
slag gegaan. Het resultaat: een
expositie met een grote variatie
aan beeldtaal en technieken.
Niet in het Glaspaleis maar
in de openbare bibliotheek
Brunssum die de jongeren zelf
hebben ingericht!

Nieuw

vanaf 1 april
David Bade tekent Heerlen onder de tafel #2
Op locatie
Na de eerste succesvolle editie tijdens Cultura Nova keert David
Bade in april terug om Heerlen opnieuw onder tafel te tekenen.
Ditmaal neemt hij zijn intrek in een school en een verzorgingshuis
waar hij het gesprek aangaat met leerlingen én enkele 100-jarige
Heerlenaren. Hun portretten worden in het kader van het 100-jarig
bestaan van de bibliotheek in Heerlen vereeuwigd. De kunstwerken
worden toegevoegd aan de collectie van schunck*. Daarmee ontstaat een beeldarchief dat het dna van Heerlen vastlegt.

vanaf 1 april
Maand van de Filosofie
April is de ‘Maand van de Filoso
fie’ en dit jaar is het thema ‘Mens
en Techniek’. In het kader hiervan toont schunck* op dinsdag
22 april in filmhuis de Spiegel de
film ‘Robot & Frank’ (2012).

do 3 april
Gradus ad parnassum
Filmzaal / 12.30-13.30 u / gratis
Blokfluitensemble Lunet helpt
een talentvolle leerling op
weg naar de top – gradus ad
parnassum. U als luisteraar
volgt deze weg met spoed
cursus in blokfluitmuziek én
een bonte afwisseling muziek
van renaissance tot vandaag!

Beeld voorzijde: Blokfluitensemble Lunet
Beeld achterzijde: schunck* gebouw

woensdagmiddag 2 april
Museumkids
Doe een museum! Doe
schunck*
13.00-17.00 uur / gratis
Pssssst… schunck* organiseert
een speciale preview voor het
museumweekend, alléén voor
kinderen (en hun begeleiders
(max. 2 volwassenen gratis per
kind)). Alle tentoonstellingen
zijn voor de museumkids gratis
te ontdekken en er zijn ook
allerlei activiteiten waarbij kinderen zelf creatief aan de slag
gaan. Aanmelden is niet nodig.
Kom en doe mee!

za 5 en zo 6 april
Museumweekend
Doe een museum! Doe
schunck*
11.00-17.00 uur / gratis

d a v i d   b a d e   +   g ra d u s   a d   par
n a s s u m   +  k o n i n g s d a g   +  d ’r   
h e e l e s j e   j o ar m aa t   +  c o l l e c 
t i e pr e s e n t a t i e   +   ar t i s t   t a l k   
m e t   h a d a s s a h   e m m e r i c h
www.schunck.nl

Musici van het Orlando Festival
geven een masterclass kamermuziek in schunck*. De afsluiter van deze dag is een klassiek
kamermuziekconcert door
talentvolle jonge musici in de
filmzaal.

19 april
D’r Heelesje Joarmaat
Buitenpodium / 11.00-16.00 uur /
gratis

Tijdens het Nationaal Museumweekend zijn alle tentoonstellingen in schunck* gratis. Ook zijn
er leuke workshops voor jong en
oud. Zoals een verkenningstocht
of een bezoek aan de poppendokter voor de allerkleinsten.
Je kunt meewerken aan een
groot schilderij en natuurlijk
zijn er rondleidingen en is er
muziek! Kom en doe mee!

27 april
Zondagsrondleiding
Museum (-1) / 13.00 uur /
u betaalt de entreeprijs voor
het museum, de rondleiding
is gratis
Zondag 27 april kunt u
corporeal van Hadassah
Emmerich onder begeleiding
van een gids bezoeken. De
rondleiding duurt ongeveer
een uur. En natuurlijk zijn
ook kinderen van harte wel
kom. U betaalt de entreeprijs
voor het museum, de rondleiding is gratis. Aanmelden
is niet nodig, maar kom s.v.p.
wel op tijd, want met 20
deelnemers is de groep vol!

te zien

t/m 11 mei 2014
Dominique Panhuysen
Kijk mam!
1e etage / gratis
Dominique Panhuysen legde
14 jaar lang de creaties van haar
zoon Boris vast: kleiobjecten,
met pleisters opgelapte knuffelbeesten en knutselwerken van
papier, touw, plakband en satéprikkers. kijk mam! toont een
selectie uit dit beeldarchief en
is een volgende stap in het
onderzoek naar creativiteit dat
Panhuysen aan de hand van de
‘Borisdingen’ doet.

Tijdens de Heerlense jaarmarkt
zijn de hele dag optredens van
ensembles en leerlingen van
schunck* Muziekschool.

24 april
ivizi App Moment
Hal Glaspaleis / 18.30-20.00 uur
gratis

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

apr                          ’14

za 12 april
Orlando Samenspeldagen
& Concert
Filmzaal (+5) / (tijd nog niet
bekend) / toegang gratis

Bijeenkomst voor iPad en
iPhone gebruikers in de regio

24 april
Artist talk met Hadassah
Emmerich
Museum (-1) / 20.00 uur / €6,50
Timotheus Vermeulen gaat in
het museum het gesprek aan
met Hadassah Emmerich. Over
kunst in het algemeen en haar
eigen werk in het bijzonder!

26 april
Koningsdag
Pancratiusplein / gratis
Tijdens Koningsdag biedt
schunck* allerlei leuke gratis
workshops aan op het Pan
cratiusplein, met een knipoog
naar corporeal van Hadassah
Emmerich.

Op aanvraag verzorgt
schunck* ook rondleidingen op een ander tijdstip
voor groepen tot maximaal
20 personen. De kosten hiervan bedragen €60,–.

t/m september 2014
Collectiepresentatie
Stadhuis / Raadhuisplein 1,
Heerlen / ma t/m vr 9.00–
17.00 uur / gratis
Nieuwe presentatie van
werken uit de eigen collectie
van Heerlen in de hal van het
Stadhuis.

verwacht
Het wordt een mooi cultureel
voorjaar. Met de Week van de
amateurkunst, Tango Brutal,
70 jaar bevrijding, Marc Volger
en veel muziek in schunck*.

In het Museumweekend van 5
en 6 april is het een drukke boel
bij kijk mam! Zondag 6 april om
14.00 uur wordt de tentoonstelling geopend! Kom ook.

t/m 18 mei
Hadassah Emmerich
Corporeal
Museum (-1) / toegang € 6,- /
vitrine (gratis)
De overzichtstentoonstelling van
werk van Hadassah Emmerich
toont nieuw werk in combinatie
met een selectie van sleutel
werken uit haar oeuvre. Als een
rode draad door de expositie
loopt Emmerichs zoektocht naar
haar eigen culturele wortels.
Haar werk roept universele
vragen op maar stelt tegelijk ter
discussie wat we als eigen en
vertrouwd beschouwen en als
vreemd en exotisch ervaren.

t/m 25 mei 2014
Aad de Haas. Grafiek
Aad de Haas zaal (+4) / gratis
Selectie van grafisch werk uit de
collectie Aad de Haas, aangevuld
met enkele schilderijen. Tevens
is er werk te zien van De Haas’
leermeester Antoon Derkzen
van Angeren.
Gezocht: verzamelaars
Kunstenaar Marc Volger werkt
aan een Gesamtkunstwerk
voor de vitrine van schunck*
over de verzameldrift van
Parkstad. Voor dit unieke
project zoekt hij verzamelaars,
bijvoorbeeld van parfumflesjes
of voetbalplaatjes of iets heel
anders. Het kunstwerk wordt
vanaf juni dit jaar tentoon
gesteld. Meedoen? Kijk snel
verder op www.schunck.nl.

t/m 31 december 2014
in schunck*
Trappenhuis / Jan van der Ploeg:
Wall Painting No. 370
Hal / John Körmeling:
Kroonluchter

Filmpje pakken? Kijk op
www.filmhuisdespiegel.nl.

