Nieuwsbrief Cultureel Centrum Gruizenkerkje
augustus 2014

Zondag 10 augustus 2014:

Paul van Loo

(Cultura Vita)
Tijd aanvang concert:
Einde:
Entree:
Verkoop kaarten:

15:00 uur
rond 17:00 uur
8 euro (inclusief gratis frisdrank)
start vanaf 14:30 uur bij de entree van de Gruizenkerk

Vandaag: Luisterliedjes
Liedjes over het leven van alledag, het leven met al zijn hoogte- en
dieptepunten, het leven met zijn verveling en vertwijfeling, het leven met al
zijn toevalligheden en angsten, maar ook met al zijn voorspelbaarheid, zijn
hoop, zijn veerkracht, zijn overtuiging en zijn verrassingen, zijn speelsheid,
zijn schoonheid en zijn wonderbaarlijke gebeurtenissen.

Even voorstellen:
Jullie kennen me misschien als aardrijkskundeleraar aan het Coriovallumcollege of het
Bernardinuscollege in Heerlen. Sinds juli 2010 ben ik met pensioen.
Of ben ik voor jou de bekende zanger van The Black Stars,de ouwe rockband,
die al in 1961 werd opgericht en nog altijd actief is. Daar zing ik al zo'n dertig jaar mee.
Maar sinds 2002 treed ik veelvuldig op met Ivo Rosbeek; eerst met luisterliedjes in allerlei
talen, vanaf 2003 ook in Limburgs dialect. Ook spelen Ivo en ik mee met muzikale vrienden
zoals het "Dylan geet plat" project.
Met Ivo's begeleidings-band “De Lotgenoten”, waarmee we onze cd Vuurbeelde
(2010) opnamen, treden we regelmatig op.
Sinds een aantal jaren verzorgen we ook met veel vrienden het programma "Bijna Kerst"
enkele dagen voor Kerstmis. Hier lopen muziek en cabaret en ouderwetse Kerstliedjes door
elkaar heen. Een enkele keer zing ik ook wel eens alleen bij een kleiner privé-optreden; dan
neem ik de begeleiding op cd mee. Dat kan een optreden met 'eigen' Limburgse liedjes zijn en
mooie 'oudere' liedjes van anderen. Ook is het mogelijk in overleg een programma samen te
stellen met anderstalige liedjes, waar het goed naar luisteren is, maar waar je eventueel ook
fijn op kunt dansen.
Met The Black Stars vierden we in november 2011 ons vijftigjarig jubileum.
Info: www.paulvanloo.nl

Facebook: Gruizenkerk Sittard
Info: gruizenkerk@gmail.com

Fototentoonstelling en workshop
(Rosa Festival)

Thema: 365 Sittard
Bekijk het bijzondere historische karakter van Sittard door de ogen van fotograaf Libor
Bednarik. In het Gruizenkerkje is een selectie foto’s te zien, die hij maakte in het kader van
zijn Sittard365 project. De van oorsprong Tsjechische fotograaf wil tijdens het Sittard365
project een jaar lang elke dag van zijn leven in een foto vangen en tevens iedereen laten zien
dat Sittard een hele mooie plek is, die veel meer bekendheid verdiend dan nu het geval is.
Een greep uit deze prachtige fotoreeks, met onder andere foto’s van monumentale gebouwen
in Sittard is zeker een bezoekje waard.
Openingstijden:

Vrijdag 29 augustus van 19.00 – 21.00 uur
Zaterdag 30 augustus van 10.00 – 18.00 uur
Zondag 31 augustus van 13.00 – 18.00 uur

Entree:

Gratis

Thema: Mozaïekleeuw
Help mee met het verfraaien van leeuw Asor door hem met mozaïek te bewerken! Bij het
Gruizenkerkje kan je deelnemen aan een mozaïekworkshop voor jong en oud. Samen wordt
gewerkt aan een nagedachtenis aan het bezoekje dat (ontsnapte) circusleeuw Asor tijdens het
Sint Rosa Festival in 1938 bracht aan de Michielskerk. Iedereen mag een deel van de leeuw
mozaïeken onder begeleiding van Silvia de Paauw van de Mozaïekcirkel. En pas op!
Misschien kom je de leeuw volgend jaar wel op onverwachte plekken tegen in de stad!
Openingstijden:

Zaterdag 30 augustus van 11.00 uur tot 17.00 uur
Zondag 31 augustus van 13.00 uur tot 18.00 uur

Entree:

Gratis

Facebook: Gruizenkerk Sittard
Info: gruizenkerk@gmail.com

