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H. Barbara “in the picture”: bijeenkomst op 24 mei
 
De H. Barbara is de beschermheilige van mijnwerkers en architecten, en ook van tunnelbouwers. Pastoor Mattie
Jeukens en Manon Pachen (Kunstketel, Trajekt) hebben het initiatief genomen, samen met Esther Janssen
(Noordoost Kunst) en Gabriella de Keukeleire (‘t Vrouweveld), om aan aan haar extra aandacht te geven. Zo
worden er in de Kunstketel, bij NoordoostKunst, met de mensen van Mondriaan en in ‘t Vrouweveld momenteel
heel veel Barbara's geschilderd, getekend, of anders, met mozaïek, gebreid, je kunt het zo gek niet bedenken.
Op 24 mei wordt om 16.00 uur een tentoonstelling van al deze Barbara-kunstwerken geopend. Alle Barbara's
worden vanaf 24 mei tentoongesteld in de Onze Lieve Vrouwe Kerk aan de Pres Rooseveltlaan. Vanaf 14.00 uur
is er op 24 mei een grote bijeenkomst met koffie voor alle tunnelbouwers en betrokkenen bij de A2, alle
omwonenden langs de A2 en alle grote en kleine kunstenaars. Ook alle Brabara’s zijn welkom!
Meer informative hierover? Neem contact op met pastoor Mattie Jeukens (tel: 3634348) of Manon Pachen
(Trajekt/Kunstketel, tel: 043-3620066 of 0629779648, mail: manon.pachen@trajekt.nl).

             

 

Wethouder Gerdo van Gootheest op bezoek bij Noordoos tKunst (NOK)
 
Vanochtend vrijdag 20 april was wethouder Gerdo van Grootheest op bezoek bij NoordoostKunst (NOK) aan de
Frankenstraat in Wittevrouwenveld. Daar heeft hij kennisgemaakt met de kunstenaars ‘de Verfraaiers’ en
gesproken over o.a. kunst in de openbare ruimte. Daarna is de wethouder meegegaan naar het Geusseltpark
waar hij heeft meegeholpen aan de schildering die De Verfraaiers daar aan het maken zijn.
Meer informatie over NOK? Zie hun website: http://noordoostkunst.nl/
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Colofon
 
Deze mailnieuwsbrief Maastricht Noordoost is een initiatief van de gemeente Maastricht, Servatius en Woonpunt
en verschijnt periodiek. Verzoek: mail de Nieuwsflits weer verder door in je netwerk.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij: elise.oosterbaan@maastricht.nl (ook voor afmeldingen etc).
Contactpersoon, Redactie, opmaak: Elise Oosterbaan (communicatieadviseur stadsdeel noordoost), telefoon
(043) 350 42 16.
Aan deze uitgave en foto’s/plaatjes kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor actualiteiten, eerdere edities en verdere informatie over Maastricht Noordoost:
www.maastrichtnoordoost.nl.
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