MEI

’15

MIJNshop & MIJNcollectie + Care to
dance? + Tango Brutal + Heerlen Holes:
Graven naar een Nieuw Lotbroek
www.schunck.nl

info

agenda
openingstijden tijdens de feestdagen

nieuw

1 mei t/m
27 juni

Heerlen Holes / Graven naar een
Nieuw Lotbroek

12, 19 + 26 mei

Leren solliciteren in SCHUNCK*

schunck* Bibliotheek locatie Glaspaleis
Bevrijdingsdag Geopend op di 5 mei van 09:0017:00 uur
Hemelvaart Geopend op do 14 en vr 15 mei van
09:00-17:00 uur
Pinksteren Gesloten op 1e en 2e pinksterdag,
zo 24 en ma 25 mei

t/m 10 mei

˛ , Ricardas
Among Friends / Tarp Draugu
Vaitiekunas & Julijonas Stankus

schunck* Bibliotheken Heerlerbaan, Heerlerheide
en Hoensbroek
Bevrijdingsdag Gesloten op di 5 mei
Hemelvaart Gesloten op do 14 en vr 15 mei
Pinksteren Gesloten op 1e en 2e pinksterdag zo 24
en ma 25 mei

14 mei

schunck* Museum
Hemelvaart Geopend op do 14 en vr 15 mei van
11:00-17:00 uur
Pinksteren Gesloten op 1e pinksterdag, zo 24 mei.
Geopend op 2e pinksterdag, ma 25 mei van
11:00-17:00 uur

schunck* Muziek en Dans
Meivakantie Gesloten van ma 27 april t/m za 9 mei
Hemelvaart Gesloten van do 14 mei t/m za 16 mei
Pinksteren Gesloten op 2e pinksterdag, ma 25 mei

Cursisten volgen in acht opeenvolgende sessies
een sollicitatietraining op de pc. Kijk op onze site
voor de exacte data.
www.schunck.nl / Gratis

27 jun t/m
6 sep

Braderie Hoensbroek

schunck* verkoopt haar afgeschreven boeken op
de gezellige braderie van Hoensbroek. Geniet van
een dag vol volkscultuur en live optredens.
schunck* Bibliotheek locatie Hoensbroek / Gratis

t/m 24 mei

Aad de Haas / In de Mijnstreek

26 mei

Samen lekker lezen

Dogtroep tijdens Cultura
Nova 1993 in Heerlen.
Foto Klaus Tummers

31 mei

t/m 31 mei

MEI ’15

Cursus lezen voor laaggeletterden.
Samen mooie boeken lezen, een goed gesprek
voeren en misschien wel nieuwe contacten opdoen.
Dat kan in de cursus Samen lekker lezen!
schunck* Glaspaleis / 19:00 t/m 21:00 uur / €5,– /
Aanmelden via marja.henssen@schunck.nl

27 mei t/m
27 sep

Aad de Haas / Sociaal rebel

jun – sep

Aad de Haas / lezen en schrijven is
een (krijt) kunst!

Ronleiding door Heksenberg en lezing
over volkshuisvesting

Leerlingenuitvoering

In diverse ensembles en samenstellingen brengen
leerlingen van schunck* Muziek en Dans een zeer
gevarieerd programma ten gehore.
schunck* Muziek en Dans / Locatie Hoensbroek /
Aula / 11:00-13:00 uur / Gratis

Laatste kans! Kom ervaren hoe het mijnverleden,
in de ogen van onze kunstenaars, vorm geeft aan
onze toekomst!
schunck* Glaspaleis / Museum (-1) /
di-zo 11:00-17:00 uur / €6,–

Push and Pull #4: SUCHAN KINOSHITA /
PushPull an Institutional comic

Tango Brutal

Deze editie van dit wervelende Tangofestival ademt
nog meer Argentijnse ‘passion’ uit!

di 26 mei

Ruby Tuesday Lezing / Osvaldo Pugliese

wo 27 mei

Concert: Root

vr 29 en
za 30 mei

Tango dansworkshops door Mariano
en Cosima

schunck* Glaspaleis / Expositieruimte (+1/+2/+3)
/ Dagelijks 11:00-17:00 uur / Gratis

Samen lekker lezen + Collect
ors House + Zondagrondleidi
ng Oét d’r sjtub + Aad de Haas:
Sociaal rebel + Frank Brugge
man: Silica + Braderie Hoens
broek
www.schunck.nl

Frank Bruggeman / Silica

Kunstenaar Frank Bruggeman presenteert een
installatie over de sporen die mijnbouw heeft
achtergelaten in het Limburgse landschap.
schunck* Glaspaleis / Vitrine (0) / Dagelijks /
Gratis

t/m aug

Collectiepresentatie

t/m 17 dec

Care to dance?

Stadhuis / Raadhuisplein 1, Heerlen / ma-vr 9:0017:00 uur / Gratis

Een dansprogramma speciaal voor mensen met
Parkinson en hun mantelzorgers.
schunck* Glaspaleis / Danszaal (-1) / Elke donderdag 11:00-12:00 uur / €7,50 per les / Gratis voor
deelnemende mantelzorgers

t/m 31 dec

mijnshop & mijncollectie

t/m 31 dec

Mind the black! Trappenhuis schil
dering / Wafae Ahalouch el Keriasti

Iedere maand wordt de mijncollectie uitgebreid
met nieuwe items die te koop zijn in de mijnshop.
Bongerd 4, Heerlen / di 10:00-17:30 uur,
do 12:00-21:00 uur, za 12:00-17:00 uur

schunck* Glaspaleis / Trappenhuis / Tijdens
openingstijden schunck* / Gratis

Verzet, protest en actie tegen onrecht, uitbuiting
en geweld waren onlosmakelijk met Aad de Haas
verbonden. Mede vanuit zijn ongenoegen over de
gevolgen van de mijnsluiting en het daarop volgende beleid ten aanzien van oud-mijnwerkers,
richtte De Haas, samen met onder andere Nic
Tummers en Cor Bertrand, in 1969 het kritische en
onafhankelijke maandblad ‘Krities Krijt’ op. Het
blad, voorzien van linosneden en onder andere
korte maar rake onderschriften van de kunstenaar,
vormen het uitgangspunt voor de presentatie
‘Aad de Haas: Sociaal rebel’.
schunck* Glaspaleis / Aad de Haas zaal (+4) /
di-zo 11:00-17:00 uur / Gratis

schunck* start met een leeskring voor laag
geletterden: ‘Aad de Haas – lezen en schrijven is
een (krijt) kunst!’. Tijdens de cursus wordt een verbinding gemaakt tussen kunst en lezen. De
cursisten ‘lezen’ het werk van Aad de Haas en
geven hier een eigen, geschreven uitdrukking aan.
schunck* Glaspaleis / www.schunck.nl

Oét d’r sjtub

31 mei: Zondagrondleiding Oét d’r sjtub
De rondleiding is gratis, je betaalt alleen de entree
voor het museum. Start om 13:00 uur in de hal (0).

t/m 7 jun

Met supernova presenteren schunck* en
Cultura Nova, in samenwerking met voormalig
‘Dogtroep’ leider Han Bakker, een inspirerende,
transformerende tentoonstelling. Aanleiding hiervoor is het 25 jarig jubileum van het Heerlense
beeldend theaterfestival ‘Cultura Nova’.
supernova is vanaf 27 juni te zien in schunck*
Museum. De feestelijke opening vindt plaats op
vrijdag 26 juni om 17:00 uur. Reserveer deze datum
alvast in je agenda!
schunck* Glaspaleis / Museum (-1), Vitrine (0),
Expositieruimte (+1) / di-zo 11:00-17:00 uur / €6,–

aad de haas

28 mei: Symposium oude/nieuwe nostalgie

t/m 7 jun

SUPERNOVA

schunck* Glaspaleis / Aad de Haas zaal (+4) /
di-zo 11:00-17:00 uur / Gratis

Boeiende excursie naar de koloniën in Heksenberg
met aansluitend een lezing over de geschiedenis
van de volkshuisvesting in het algemeen en die van
mijnwerkers in het bijzonder.
Gemeenschapshuis Heksenberg / Hei Grindelweg
84, Heerlen / 19:00 uur / €6,00 – leden €3,00 incl.
koffie of thee / Meld je aan via www.schunck.nl

Bongerd 18 Heerlen / 045-5772200 / www.schunck.nl
Beeld poster: Werk uit de tentoonstelling ‘Ondergronds?!’ door leerlingen van het Bernadinus College
Beeld voorzijde: Tango Brutal

schunck* biedt een avontuurlijke tocht langs
het culturele aanbod. Net als een mijnwerker van
vroeger krijg je een ‘pungel’: een samengeknoopte
handdoek. Hierin vind je doe-opdrachten, puzzels
en vragen waarmee je onze tentoonstellingen
en evenementen op een spannende manier kunt
ontdekken. Een leuke middag uit voor families met
kinderen vanaf 8 jaar.
schunck* Glaspaleis / www.schunck.nl

Samen met schunck* wil de Deense kunstenaarsgroep ‘Superflex’ de bewoners van Nieuw Lotbroek
ondersteunen bij het vormgeven van hun wijk.
Nieuw Lotbroek / Gratis

Litouwse kunstenaars. Onderdeel van een tweeluik
met een tentoonstelling in Bonnefanten Hedge
House Foundation.
schunck* Collectors House / Raadhuisplein 19,
Heerlen / do-zo 12:00-17:00 uur / Gratis

28 mei

D’r Pungel

Een muzikale Ruby Tuesday lezing door Leo
Vervelde over de legendarische tangocomponist
en orkestleider Osvaldo Pugliese.
schunck* Glaspaleis / Filmzaal (+5) / Reserveren
via www.schunck.nl

Muziekgezelschap ‘Root’ vermengt in hun optreden
invloeden van jazz, funk, rock én tango. Dit leidt tot
opzwepende combinaties. Laat je verrassen door
‘Root’ en hún swingende visie op de jazzy Osvaldo
Pugliese. Dominique Vantomme speelt keyboard
en wordt geassisteerd door het duo Mirko Banovic
en Geert Roelofs op percussie en gitaar.
schunck* Glaspaleis/ Filmzaal (+5) / Reserveren
via www.schunck.nl

Doe mee met de tangoworkshops die gegeven
worden door het fameuze danspaar Mariano en
Cosima: een unieke kans voor gevorderde tango
dansers. Schrijf je snel in want vol = vol!
schunck* Glaspaleis / Centrale hal (0) / Inschrijven
via www.tangoweekends.nl/tangobrutal

