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Dit is nummer 3 van onze speciale corona-editie. Voorlopig zijn 
wij als redactie van plan tot 1 juli elke twee weken een editie uit 
te brengen. 

Toegegeven, het kost momenteel veel moeite om een uitgave 
als deze ‘in de lucht te houden’.  Ons steunen? Dat kan ook, 
liefst in de vorm van een advertentie. Informeer naar de 
mogelijkheden, tel. 043-3251949 of info@maastrichtnet.nl 

Stuur deze agenda ook door naar familie, vrienden, kennissen, 
buren. Laat ons vooral weten of het bevalt. Stuur tips of 
bijdragen in. 

Zo houden wij met z’n allen cultuur, ook in tijden dat de 
concert-, film en theaterzalen op slot zitten en zomerfestivals 
geschrapt zijn, levend. 

(Wordt vervolgd.)
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CultuurThuis.nl is een initiatief van 
Uitgeverij Week in Week uit & Cultuur Communicatie Maastricht. 

Ontstaan tijdens de Corona crisis om de inspanningen van het cul-
turele veld te bundelen voor thuiszittende cultuurliefhebbers.

Film, theater, dans, muziek, 
kunst, cursussen 
en nog veel meer

Houdt al onze media-kanalen in de 
gaten voor de leukste en meest actuele 
cultuurinitiatieven die je vanaf de bank kunt 

beleven!

Koningsdag thuis vieren met Woningsdag

Koningsdag 2020 krijgt een heel andere invulling dan de 
Maastrichtenaren hadden verwacht. Geen koningspaar dat door 
de stad trekt, geen vrijmarkten, geen concertjes her en der. We 
vieren het door al de maatregelen rondom het coronavirus in 
onze eigen huiselijke kring. Klokken zullen luiden, het Wilhelmus 
wordt gespeeld en er vindt een digitale kleedjesmarkt plaats, 
maar zeker niet samen naar buiten om een oranje feestje te 
vieren. Deze dag wordt om die reden dit jaar dan ook wel 
woningsdag genoemd. Ondanks dat we geadviseerd worden om 
thuis te blijven mogen we er op deze speciale dag natuurlijk ook 
thuis wel een feestje van maken.

http://cultuurthuis.nl/
https://www.facebook.com/CultuurThuis
https://www.instagram.com/cultuurthuis/
https://twitter.com/CultuurThuis
http://cultuurthuis.nl/


geen deadlines die nu onmiddellijk moeten gebeuren. Die rust 
is voor mij een positieve uitwerking van 
de crisis. Ik heb me op collages kunnen 
concentreren op een manier die me al 
lang niet meer gelukt was!
Kortom: ik wil even zeggen dat wij als 
kunstenaars heel erg blij met ons beroep 
kunnen zijn. No matter what we kunnen 
altijd blijven doorgaan. In onze eigen 
wereld creeën en uitvinden, als een kind 
nieuwe fases leren kennen. Maar de 
keerzijde van deze Corona Time is dat 
galerieën, beurzen en musea gesloten 
zijn. Voor mij was het een echte “bummer” dat ART Brussels in 
april niet doorgaat. Daar heb ik als kunstenaar natuurlijk hard naar 
toe gewerkt. Veel nieuw werk was al af of in de maak. Ik kreeg 
eergisteren het bericht dat ook de vooruitgestelde datum van juni 
nu niet door gaat. De zaak is wel hartstikke ernstig. Een kunstenaar 
zonder publiek. De wereld staat op pauze. Maar volgend jaar is er 
weer een ART Brussels en het jaar daarop weer en weer én weer.

Het liefste reis ik de hele wereld over en dat kan dan in één 
keer niet meer. Er lijken weer grenzen om landen te zitten en 
normaliteiten die ineens verboden zijn. Gelukkig heb ik mijn 
fantasie. Met mijn fantasie droom ik telkens weer een ander, vaak 
positief verhaal om deze crisis heen. Ik woon in Berlijn en ben in 
januari naar Tokyo gereisd. Ik lachte toen nog een beetje om alle 
mondkapjes om me heen. Inmiddels is het ook hier een dagelijks 
beeld. Ik begon met een serie tekeningen geïnspireerd op die reis.
Maar al gauw liet ik Tokyo achter me en zocht ik de grens op waar 
wij ons nu in bevinden; de overgang van humor naar ernst. De film 
Quarantaine Time, ontstond in mijn ‘Stay at Home’ fase. Hij duurt 
05:53 min, kleur, geluid en vertelt een verhaal over een vrouw die 
verschillende creatieve manieren zoekt om door een zelfgemaakte 
mondkap te ademen en daarbij nog lekkere geuren ruikt of er 
goed uit ziet.

Door theezakken of een sinaasappel voor haar mond te binden, 
ademt ze een lekkere lucht in en tegelijkertijd kan het een 
voorzorgsmaatregel tegen het virus zijn. In Japan hebben veel 
vrouwen geen zin of tijd voor makeup. Ze dragen dan een masker. 
Als je nou een lippenstift mond op je masker tekent, heb je dat 
ook meteen opgelost.

Als je naar buiten gaat, denk je maar aan 1 ding; en dat is social 
distancing, als we binnen zijn en te lang binnen zitten denken we 
aan 1 ding; en dat is home isolation. Na een aantal dagen achter 
elkaar in een 58 vierkante meter appartement in Berlijn zonder 
balkon te hebben gezeten, zonder naar buiten te gaan, kreeg ik 
het gevoel alsof ik bij me zelf thuis een artist in residence deed. 
De focus op werk ligt veel hoger. Er zijn geen stoorzenders. Er zijn 4 5

Kunstenaar in crisis 

Tanja Ritterbex (Heerlen, 1985) 
wordt de Lady Gaga van de 
hedendaagse kunst genoemd. 
Ze maakt gedurfde schilderijen, 
tekeningen, video’s (vlog’s) en 
performances over haar dagelijks 
leven en gedachten als vrouw in 
Berlijn. Door haarzelf gedefinieerd 
als een absurdistisch artistiek 
dagboek, waarbij ze controversiële 
en diep persoonlijke onderwerpen 
niet uit de weg gaat. Onlangs 
zijn 365 zelfportretten verworven 
door het Bonnefantenmuseum. 
Vorig jaar had ze haar eerste 
institutionele solotentoonstelling in 
NEST, Den Haag. Ritterbex wordt 
vertegenwoordigd door Althuis 
Hofland Fine Arts.

door Tanja Ritterbex
http://cargocollective.com/tanjaritterbex/

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DnihLK6RVzrg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DnihLK6RVzrg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DnihLK6RVzrg
http://cargocollective.com/tanjaritterbex/
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Film

Cinetree

Het online arthousefilm platform http://cinetree.nl programmeert 
maandelijks 15 nieuwe films & documentaires en publiceert elke week 
nieuwe artikelen en inleidingen: “Wij houden van goede verhalen. Films 
en documentaires die je raken, inspireren en langer bijblijven dan dat 
ze duren. Daarom selecteren wij elke maand, samen met experts, de 
filmtitels die je niet mag missen.” Nieuwsgierig? Ze hebben een paar 
films gratis beschikbaar gemaakt onder de kop: SAMEN THUIS. Om te 
kijken gebruik je de code: samenthuis. Kijk op de site voor 14 dagen 
Cinetree (apps in App Store en Google Play). Na proefperiode € 7,99 
per maand- altijd opzegbaar – plus 30% korting op huurfilms.

CineSud

Vergeet op Cinetree.nl ook zeker niet de korte filmcollectie, een 
platform voor de betere internationale korte films dat ze samen met het 
Limburgse CineSud onderhouden. Daarin naast internationale toppers 
van jong filmtalent ook een aantal films van lokaal talent uit onze 
provincie, bijvoorbeeld Mischa van Remy Kooi, All there is van Jeroen 
Mourmans en Groen van Lucas Camps.

Bingegids: topseries nu te kijken

Je wilt bingen tijdens het thuiszitten. Maar welke titels zijn nu écht 
de moeite waard? NRC maakte een uitgebreid overzicht met 22 
essentiële tv-series (naast natuurlijk The Sopranos, Mad Men, The 
Wire en Breaking Bad): https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/19/

bingegids-deze-topseries-kun-je-nu-kijken-a3994311 7

Filmstill uit Groen van Lucas Camps

Koolhoven over film

Regisseur (Brimstone, Oorlogswinter) en cinefiel Martin Koolhoven 
sloot het nieuwe seizoen van De kijk van Koolhoven onlangs af. Daarin 
besprak hij – weelderig vormgegeven en op zijn onnavolgbare, 
hartstochtelijke wijze – de huidige hausse van remakes en sequels, 
selecteerde in Europa de beste misdaadfilms, keek naar hoe 
buitenaardse wezens in speelfilms worden neergezet, ging in liefst twee 
uitzendingen dieper in op het fenomeen American Gangster en bekeek 
tot slot naar tijdreisfilms. Gemist? Geen nood alle afleveringen zijn terug 
te kijken NPO Start of via de VPRO: https://www.vpro.nl/programmas/
de-kijk-van-koolhoven.html

CineMember

Op Cinemember https://www.cinemember.nl/nl/ kun je onbeperkt 
kijken naar meer dan 700 arthousefilms. En net als altijd al twee weken 
gratis proefperiode. Hieronder twee films uitgelicht.
La Grande Bellezza
Sorrentino’s La Grande Bellezza won de Oscar voor Beste Niet-
Engelstalige Film. Lievelingsacteur Toni Servillo speelt een cynische 
journalist, een Romeinse nachtraaf die tijdens zijn jetset-feestjes 
probeert zijn mislukte literaire ambities te vergeten. Dan breekt er iets 
in hem. Rome zag er nog nooit zo mooi uit.
The Florida Project
De zomer van Moonee en haar vriendjes bestaat uit één ding: 
kattenkwaad uithalen. Fikkie stoken, auto’s onderkwatten, joelen naar 
een topless zonnende buurvrouw en gierend van de lach wegrennen. 
Ze woont met haar moeder in een goedkoop motel onder de rook 
van Disney World. Door haar ogen is het een pastelroze kasteel, met 
om iedere hoek een nieuw avontuur. Wat haar moeder elke dag moet 
uithalen om weer een overnachting te kunnen betalen - Moonie krijgt 
er de helft niet van mee. Regisseur: Sean Baker. Met: o.a.: Brooklynn 
Prince, Bria Vinaite.

Martin Koolhoven

http://cinetree.nl
http://www.cinetree.nl
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/19/bingegids-deze-topseries-kun-je-nu-kijken-a3994311%20
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/19/bingegids-deze-topseries-kun-je-nu-kijken-a3994311%20
https://cinetree.nl/korte-films/groen
https://www.vpro.nl/programmas/de-kijk-van-koolhoven.html
https://www.vpro.nl/programmas/de-kijk-van-koolhoven.html
https://www.cinemember.nl/nl/
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Films

Limburg Doc

Vergeet onze eigen provincie niet. Genoeg goede filmmakers en 
genoeg goede onderwerpen. Helaas in een wat lagere maar toch nog 
acceptabele beeldkwaliteit: https://l1.nl/limburg-doc

Wat kijk je nou?

Hoe wordt een film gemaakt en kun je die technieken ook gebruiken 
voor je eigen YouTube-creatie? Dit was het uitgangspunt van het 
samenwerkingsproject tussen Schooltv.nl en Eye filmmuseum dat 
heeft geresulteerd in de serie Wat kijk je nou? voor kinderen van 9 tot 
15 jaar. Te zien op https://schooltv.nl/programma/wat-kijk-je-nou/: zes 
afleveringen vol videobeelden, filmteksten, muziek en effecten, en een 
interactieve schoolplaat met uitleg en opdrachten.

Bach en Beton

Filmmaker Haukje Heuff maakte voor 2Doc een roerend portret 
van klassiek pianist – en haar partner – Ivo Janssen. Janssen speelt 
graag voor publiek maar wil dit per se op zijn eigen manier doen. Hij 
besluit daarom zijn eigen concertzaal te bouwen in een voormalig 
munitieschip. Gaandeweg ontdekt hij dat hij de ziekte van Dupuytren 
heeft, waardoor zonder behandeling zijn handen langzaam krom 
zullen trekken. Bach en Beton is te bekijken via https://www.2doc.nl/
documentaires/series/makers-van-morgen/2020/bach-en-beton.html

9

ThuisBieb

De Nederlandse bibliotheken (www.onlinebibliotheek.nl) hebben 
samen de ThuisBieb app gelanceerd. De ThuisBieb-app bevat 100 
e-books voor iedereen – ook voor mensen die géén lid zijn van de 
Bibliotheek. Met de ThuisBieb steken de bibliotheken iedereen die 
thuiszit een hart onder de riem in deze onzekere tijd. 
Populaire én minder bekende titels: De brede selectie bevat voor elk 
wat wils: van spanning tot chicklit en van literatuur tot informatief. Tot de 
selectie aangeboden boeken behoren populaire titels als Rinkeldekink 
van Martine Bijl en de nieuwste editie van het voetbalmagazine Hard 
Gras, maar ook te ontdekken boeken als Post voor Rus Ordelman van 
Bette Adriaanse, De mentor van Tessa Kollen en Mindgym work-outs 
van Wouter de Jong. 
Ook voor de jeugd: De jongere lezer vindt in de app naast bekende 
titels als Stuntvlogger Sam van Jelmer Jepsen, ook bijzondere boeken 
als Toverhanden van Chris Winsemius en Alaska van Anna Woltz. 
De ThuisBieb van Maastricht: Centre Céramique heeft ook zijn 
eigen thuisbieb pagina gemaakt met allerlei tips en links naar de 
beste e-books, digitale kranten, luisterboeken, handige sites en 
gezellige voorleesfilmpjes. Ontspan lekker met een e-book of maak 
sprongen met je studie door alle online programma’s die daarvoor 
beschikbaar zijn. Ga op onderzoek en laat je verrassen. https://www.
centreceramique.nl/thuisbieb

De Balie Live – Coronagesprekken 

Vanuit een leeg café praten De Balie-programmamakers met bijzondere 
gasten over de vergaande consequenties van de coranacrisis voor onze 
samenleving. Schrijvers, filosofen, wetenschappers en kunstenaars 
gunnen ons een andere blik. Wat zijn de gevolgen op de lange termijn, 
wat zullen we winnen en waar lopen we onherstelbare schade op? In 
eerdere afleveringen waren Arnon Grunberg en TINKEBELL. te gast. 
Kijk deze afleveringen hier https://debalie.nl/agenda/de-balie-live-met-
arnon-grunberg/ en hier https://debalie.nl/agenda/de-balie-live-met-
tinkebell/ terug. Bas Jacobs gold tijdens de vorige crisis als één van 
de meest kritische economen van het overheidsbeleid van Nederland, 
dat toen gericht was op bezuinigingen. Nu wordt de portemonnee 
wél getrokken. Met Jacobs een gesprek over de toekomst van de 
Nederlandse Quarantalks.

Literatuur

Arnon Grunberg
Beeld Sanne de Wilde

tip  Tiger King op Netflix
Deze docureeks werd tijdens de eerste 10 dagen na de re-

lease door 34,3 miljoen mensen bekeken, waardoor het een van de 
meest succesvolle releases is van Netflix tot nu toe (https://www.
netflix.com/title/81115994). Joe Exotic, de eigenaar van een park 
voor katachtigen in Oklahoma, wordt ervan beschuldigd iemand te 
hebben betaald om zijn grootste rivale, Carole Baskin, te vermoor-
den. Ben je niet overtuigd, lees dan in de Trouw vijf redenen waar-
om je deze reeks moet kijken: https://www.trouw.nl/cultuur-media/
vijf-redenen-om-nu-echt-tiger-king-te-kijken~b2b93d48/

https://l1.nl/limburg-doc
http://www.schooltv.nl
https://schooltv.nl/programma/wat-kijk-je-nou/
https://schooltv.nl/programma/wat-kijk-je-nou/
https://schooltv.nl/programma/wat-kijk-je-nou/
https://www.centreceramique.nl/thuisbieb
https://www.centreceramique.nl/thuisbieb
https://debalie.nl/agenda/de-balie-live-met-arnon-grunberg/
https://debalie.nl/agenda/de-balie-live-met-arnon-grunberg/
https://debalie.nl/agenda/de-balie-live-met-tinkebell/
https://debalie.nl/agenda/de-balie-live-met-tinkebell/
https://www.trouw.nl/cultuur-media/vijf-redenen-om-nu-echt-tiger-king-te-kijken~b2b93d48/%3Freferer%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
https://www.trouw.nl/cultuur-media/vijf-redenen-om-nu-echt-tiger-king-te-kijken~b2b93d48/%3Freferer%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
https://www.netflix.com/title/81115994


De Introdans Thuisbioscoop

Hoewel Introdans de komende tijd niet kan dansen, blijven ze wel 
online actief. Ze nemen jullie hierbij graag mee in de wereld van 
Introdans, hierbij delen ze prachtige video’s en documentaires in de 
(online) Introdans Thuisbioscoop. Hieronder een aantal voorbeelden 
van video’s die je op de website kunt vinden. https://www.introdans.nl/
introdans/thuisbioscoop?gclid=Cj0KCQjws_
Eindelijk Erkenning (gemaakt door Bas Berkhout)
In deze documentaire volgen we Ton Wiggers, oprichter en algemeen 
directeur van Introdans. Een prachtig en intiem portret waarin zichtbaar 
wordt hoe Introdans uitgroeide tot een nationaal en internationaal 
erkend dansgezelschap. Van grote successen tot harde kritieken; Tons 
gevecht om erkenning wordt in de documentaire op een gevoelige 
manier zichtbaar. Bekijk de documentaire hier: https://vimeo.
com/34081528
Conrazoncorazon
Naast documentaires zijn er ook dansfilms in de Introdans 
Thuisbioscoop. Zo zijn er twee van Inge Theunissen rondom het 
werk van de Spaanse choreograaf Cayetano Soto te bekijken. De 
eerste is het veelgeprezen Conrazoncorazon (‘met reden en hart’). 
Een choreografie die onderdeel was van de Introdans-voorstelling 
Méditerranée Het uiterst fysieke ensemblewerk Conrazoncorazon 
is krachtig, geestig, uitbundig en snel. De dansers dragen uniseks 
kostuums en paardrijcaps, waardoor het ballet iets sportiefs heeft. 
Daarnaast doet het denken aan het groteske Weimar Cabaret uit 
de jaren twintig van de vorige eeuw, zoals we dat kennen uit de 
legendarische filmmusical Cabaret. Geïnspireerd op de choreografie 
werd er een korte dansfilm gemaakt. Cayetano Soto (artistiek concept) 
en Inge Theunissen (regie) vertaalden hierin op verrassende wijze het 
ballet naar het prachtige Arnhemse Park Sonsbeek. Geniet hier van de 
film: https://www.facebook.com/Introdans/videos/246042809886032/

Theater / Dans

Bewaar je ticket, geniet later

Tickethouders kregen afgelopen week van de theaters een email over 
de landelijke regeling ‘Bewaar je ticket, geniet later’. Hiermee wordt 
ingezet op het behouden van de waarde van het ticket en daarmee de 
waarde voor de cultuursector. De theaters hopen dat tickethouders 
het bezoek willen uitstellen tot de deuren weer opengaan. Zo kan 
de culturele sector de grote economische klap die hen treft door de 
coronacrisis opvangen en ontstaat de ruimte om te werken aan nieuwe 
producties in de toekomst. Meer informatie is te vinden op diverse 
theaterwebsites. 

schrit_tmacher online

Omdat er vanwege COVID-19 vroegtijdig een einde is gekomen aan 
de jubileumeditie van het grensoverschrijdenden dansfestival schrit_
tmacher hebben TANZweb en schrit_tmacher Festival de handen ineen 
geslagen om de festivalbezoekers een online schrit_tmacher-ervaring 
te kunnen bieden. Zo worden videoreportages van de eerste twee 
festivalweken en reportages van voorstellingen uit voorgaande edities 
vertoond. Om de pijn als het ware een beetje te verzachten en om het 
schrit_tmachergevoel wat langer vast te houden. 

Voorstelling Gemist

Voorstelling Gemist werkt vergelijkbaar met bekende online 
streamingsdiensten zoals Netflix. Voor een vast bedrag per maand 
(€ 6,95) ben je abonnee en kun je onbeperkt voorstellingen kijken via je 
pc, tablet of smartphone. Ruim 180 titels cabaret, maar er is ook jeugd- 
en muziektheater en dans te vinden. Probeer nu de eerste 14 dagen 
gratis. https://voorstellinggemist.tv/

Slava’s Snowshow in uw woonkamer

De beste clown ter wereld komt terug! Slava’s Snowshow is dit keer 
niet te zien in het Heerlens theater maar via #PLThuis in uw woonkamer. 
Wellicht heeft u de voorstelling al eens live mogen mee maken in 
Theater Heerlen. Zo niet, dan is dit uw kans. https://www.plt.nl/actueel/
nieuws/slavas-snowshow-naar-plthuis?

Toneelgroep Maastricht speelt live voorstelling online

Toneelgroep Maastricht speelt tot en met 6 mei iedere woensdag 
om 20.00 uur Brieven uit Genua live via een online platform (https://
www.toneelgroepmaastricht.nl/voorstelling/brieven_uit_genua_online/
speellijst). Acteurs Servé Hermans en Michel Sluysmans, sopraan Lies 
Verholle en pianiste Elisabeth De Loore brengen de gelijknamige 
roman van huisschrijver Ilja Leonard Pfeijffer opnieuw -in aangepaste 
vorm- tot leven. Regisseur Michel Sluysmans: “We hopen op deze 
manier -al is het online- iets van troost te kunnen bieden aan ons 
publiek. Want aan hoop, geloof en liefde is er nu misschien wel meer 

behoefte dan ooit.” Er zijn slechts 90 plaatsen per avond, vol=vol.10

Conrazoncorazon
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Muziek

12

Anna Nita brengt debuut EP ‘Insulated’ uit

De Limburgse zangeres Anna Nita brengt vrijdag 24 april 2020 haar 
debuut EP uit. Op haar eerste EP getiteld Insulated presenteert ze een 
laid-back mix van soulvolle pop, R&B en jazz met scherp geschreven, 
persoonlijke songteksten. Anna schreef en coproduceerde de EP in 
samenwerking met haar vader Michel Nita, producer Bram Rutten en 
haar band bestaande uit getalenteerde Limburgse jazzmuzikanten: 
gitarist Maarten Cima, toetsenist Johan de Haan, bassist Michel 
Henquet en drummer Wouter Gulikers. Voor de backing-vocals nam 
Anna haar vader Michel Nita en zus Nina Nita mee naar de Rumah 
Recordings studio van Bram Rutten in Venlo. Anna Nita is geboren in 
Heerlen. Inmiddels woont ze al een aantal jaar in Maastricht. https://
www.annanitamusic.nl/

BOBcast

Op 24 mei 2021 wordt icoon Bob Dylan 80 jaar. In de aanloop 
daarnaartoe zendt de VPRO De BOBcast uit, een podcastserie in 26 
delen, vanaf zijn 79e verjaardag. Een serie van makers Lars Hulshof en 
Chris Kijne, met verrassende gasten zoals Ernst Jansz, Matthijs van 
Nieuwkerk, Monique van de Ven en de hulpbisschop van Den Bosch. 
Dylan is wellicht de belangrijkste popmuzikant en tekstdichter van 
de afgelopen zestig jaar en een cultureel-maatschappelijk icoon dat 
geen gelijke kent. De impact van Dylan is nauwelijks te overschatten: 
van zijn optreden naast Martin Luther King, tijdens de March on 
Washington in 1963, tot zijn meest recente optreden in Nederland, 
waar hij Amsterdam vergastte op Sinatra-repertoire. In de aanloop 
naar die 80ste verjaardag, proberen de programmamakers in de 
26-delige tweewekelijkse podcastserie De Bobcast het mysterie Dylan 
te ontrafelen. In gesprekken met een grote variëteit aan Nederlandse 
kunstenaars, muzikanten en andere Dylan-adepten behandelen we 
zoveel mogelijk aspecten van de kunstenaar Dylan: de tekstdichter, 
de muzikant, de podiumkunstenaar, de politieke, de gelovige en de 
persoonlijke Dylan, de jonge en de oude Dylan. Dylan: de chroniqueur 
van Americana. Onlangs publiceerde hij een spiksplinternieuw nummer, 
voor het eerst in acht jaar. Murder Most Foul duurt 17 minuten en gaat 
over de moord op president John F. Kennedy (https://www.youtube.
com/watch?v=3NbQkyvbw18&feature=emb_logo). De podcastserie 

staat op https://www.vpro.nl/programmas/bobcast.html

Muziek te huur

https://www.conservatoriummaastricht.nl/bookingagency
Het Conservatorium Booking Agency beschikt over prijswinnende 
klassieke ensembles, jazz (big) bands en solisten met een breed scala 
aan repertoire, waaronder kamermuziek, opera, jazz, latin, salsa, blues, 
pop, cross over en meer. De musici die voor u spelen zijn jonge veelal 
internationale muzikanten van Conservatorium Maastricht.
Het Conservatorium biedt programma’s op maat voor elke 
gelegenheid. Ook gedurende de Corona crisis is het mogelijk om 
gebruik te maken van de Booking Agency, hierbij worden uiteraard 
de RIVM maatregelen strik nageleefd. Meer informatie: www.
conservatoriummaastricht.nl/bookingagency. Of neem contact op met 
via mail: bookingagency.conservatorium@zuyd.nl

Tranen van een moeder

Omdat in feite de passietijd nog steeds doorsuddert, hier aandacht 
voor gepaste passiemuziek. “Huilend stond de moeder aan de voet 
van het kruis”, zo vertellen ons de twee stemmen aan het begin van 
Pergolesi’s bekende Stabat Mater. Ze worden voorafgegaan door 
scherpe melodielijnen van de violen die stapsgewijs langs elkaar 
bewegend hun weg tot de ziel zoeken en dalende korte klanken die als 
tranen van de wang af glijden. Het schetst ons de situatie: de liefde van 
een moeder voor haar kind, het bittere verdriet, troostrijke momenten 
en het onvermijdelijke accepteren. Het passieverhaal door de ogen 
van de moeder. De jonge Pergolesi voltooide dit meesterwerk op zijn 
sterfbed op 26-jarige leeftijd. Te zien op YouTube is het concert van 29 
maart 2019 in Venlo van Ad Mosam Barock met solisten Elke Janssens 
(sopraan), Minho Jeong (countertenor) o.l.v. Huub Ehlen. https://www.
youtube.com/watch?v=IL_lH9OL6sE

Home Grown - Samenwerkingsproject tussen zes Limburgse poppodia 

De Limburgse poppodia vroegen gezamenlijk aan een aantal 
Limburgse artiesten om in splendid isolation een nieuw liedje te 
maken en op te nemen. Het gaat om Poppodium Grenswerk in Venlo, 
Muziekgieterij in Maastricht, Nieuwe Nor in Heerlen, ECI cultuurfabriek 
in Roermond, Volt in Sittard en Muziekcentrum de Bosuil in Weert. De 
liedjes worden komende weken uitgebracht via de social media van de 
podia. Na afloop van de crisis worden alle liedjes gebundeld tot een 
album. 
In tijden van een crisis als corona zijn we op onszelf aangewezen. 
Op onze creativiteit. En op muziek. Muziek stopt gelukkig nooit. En 
zou de tijd die we gedwongen in onze eigen huizen door moeten 
doorbrengen niet ook een heleboel bijzondere muziek kunnen 
opleveren? Dat was de vraag waarmee dit project van start ging. 
24 artiesten zijn benaderd voor het project. O.a. Pablo van der 
Poel (DeWolff), Afterpartees, Yin Yin, The Dirty Denims en Mt. 
Atlas hebben hun medewerking toegezegd. De komende weken 
zullen de liedjes één voor één worden uitgebracht via de social 
media van de podia. Vanuit alle podia zal ook een livestream met 
alle nummers worden gehouden. https://www.popinlimburg.nl/
home-grown-limburgse-artiesten-maken-thuis-nieuwe-muziek/

Anna Nita
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Tentoonstellingen

De B32 Pop-Up Store

https://www.b32.org / www.diaphane.nl
De tentoonstellingen van B32 Artspace zijn voorlopig uitgesteld, maar 
nog steeds biedt B32 ruimte aan jonge kunstenaars. Cultureel platform 
Diaphane werkt er aan haar online Pop-Up Store, om zo jong talent te 
promoten. Via www.diaphane.nl vind en koop je kunstwerken van o.a. 
Carmen Vollebergh, Quinn Zeljak, Sam Jannsen, Veerle van Esser, Wies 
Vile en Ronja Terwindt. De webshop wordt wekelijks aangevuld.
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Struinen door het Odapark in Venray

https://www.odapark.nl
De tentoonstellingen in het Odapaviljoen zijn momenteel 
gesloten, maar het Beeldenbos blijft toegankelijk voor wandelaars, 
kunstliefhebbers, pokémonvangers en vogelspotters. Odapark 
gebruikt deze lockdown om hun collectie van 65 sculpturen eens 
grondig schoon te maken, dus kom en geniet van frisgewassen kunst, 
de boslucht en het ontluikende voorjaar. Met kunstwerken van oa. 
Doyle & Mallinson, Ines Den Rooijen, Tanja Ritterbex, Helmut Smits en 
Erik Habets.
Hou tijdens je bezoek a.u.b. de veiligheidsvoorschriften en 
afstandsregels in acht, het park is groot genoeg.

Dagelijks geopend tussen 11:00 en 17:00 uur. 
Merseloseweg 117, Venray.

Kleed Grayson Perry aan met leuke outfits!

https://www.bonnefanten.nl/nl/kunst-kunstenaars/at-home/
Hieronder zie je Grayson Perry, een kunstenaar die in 2016 een 
succesvolle solotentoonstelling had in het Bonnefanten. Als onderdeel 
van zijn bestaan heeft Grayson een alter ego, Claire. Het werk 
Reclining Artist, dat je hieronder ziet, toont de kunstenaar als Claire, 
liggend op een sofa. Hier wordt het kunstenaarsmodel omringd 
door zijn obsessies: fietsonderdelen, afbeeldingen van Alan Measles, 
zijn teddybeer Muse (of, zoals Perry hem noemt, zijn metafoor voor 
mannelijkheid en God), en stapels boeken. Kleed Grayson/Claire nu zelf 
aan. Hoe doe je dat? Download de instructies en de opdracht hier.
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Tentoonstellingen

Vooruitblik: Streetlife in het Museum aan het Vrijthof

http://www.museumaanhetvrijthof.nl/
Zodra de musea weer opengaan opent in het Museum aan het 
Vrijthof in Maastricht de tentoonstelling Streetlife. De opening stond 
eigenlijk gepland voor 21 maart dit jaar maar heeft helaas (nog) niet 
kunnen plaatsvinden door de uitbraak van Covid-19 in ons land. Het 
fotografiemuseum zal kleurrijk werk van de Amerikaanse fotograaf 
Jamel Shabazz en zwart-wit portretten van de Nederlandse fotograaf 
Hans Rietveld tonen. 

Jamel Shabazz geniet internationale bekendheid als documentaire-, 
straat-, mode- en portretfotograaf. Hij fotografeert het bruisende 
straatleven in New York al sinds 1980. Naast muzikanten heeft hij 
het alledaagse leven op straat en in de metro geportretteerd. In het 
monumentale museum zijn circa vijftig foto’s te zien. De tentoonstelling 
Streetlife richt zich op zijn fotografie uit de jaren ‘80. 
In de tentoonstelling worden ook 25 zwart-wit foto’s van Hans Rietveld 
gepresenteerd. Met zijn camera legde hij het straatleven vast; in 
zijn geliefde stad Maastricht, Parijs of waar hij ook was. Rietveld 
fotografeerde altijd mensen in ogenschijnlijk gewone omstandigheden. 
De nostalgische beelden zijn vooral uit de periode 1965-1975.

Wil je alvast meer foto’s bekijken van Jamel Shabazz, surf dan naar zijn 
website: http://jamelshabazz.com/ of zijn Instagrampagina: https://
www.instagram.com/jamelshabazz/
Wil je een foto van Hans Rietveld aanschaffen voor thuis? Surf dan naar: 
http://www.museumaanhetvrijthof.nl/page.aspx?id=870

Naturalis in Leiden: toegang tot natuurhistorische collecties

https://topstukken.naturalis.nl/ 
Het biodiversiteitsmuseum Naturalis is gesloten, maar je kunt de 
schoonheid van de natuur ook thuis ontdekken. Bewonder topstukken, 
reis mee op expeditie of ga zelf aan de slag als onderzoeker. Hieronder 
een aantal items die je kunt terugvinden op de website van Naturalis.

Verzameling online 
Met meer dan 42 miljoen objecten is de collectie van Naturalis van 
grote maatschappelijke, historische en wetenschappelijke waarde. 
Onderzoekers en collectiebeheerders selecteren steeds weer de 
mooiste of meest bijzondere objecten om die online een plek te geven. 
https://topstukken.naturalis.nl/

De Toren - Docu-serie
In de collectietoren van het Naturalis liggen miljoenen natuurschatten 
opgeslagen. Waar komen die natuurschatten vandaan? In de zesdelige 
serie De Toren ga je mee op expeditie met ontdekkingsreizigers van 
toen en onderzoekers van nu. https://www.npostart.nl/de-toren/
VPWON_1281658/episode

Natuurwijzer - De online encyclopedie
Wil je meer weten over de natuur, raadpleeg dan de Naturalis 
Natuurwijzer (https://www.naturalis.nl/natuur-ontdekken-gaat-altijd-
door). Hiermee kun je altijd en overal meer ontdekken en leren over 
de rijkdom van de natuur. Elk onderwerp biedt aanknopingspunten 
om verder te verkennen en de vele, tot de verbeelding sprekende 
afbeeldingen blijven je nieuwsgierigheid prikkelen.

Dierenzoeker
Op expeditie in je tuin of op je balkon. Er bestaan wel duizenden 
diersoorten. Als je een beestje in de natuur tegenkomt, hoe weet je dan 
welke soort het is? Maurice van Het Klokhuis heeft op zijn telefoon de 
Dierenzoeker-app. Samen met een bioloog en de Dierenzoeker gaat hij 
op pad. Wat komen ze tegen? Ze laten in ieder geval het verschil tussen 
een zweefvlieg en een wesp zien. Bekijk hier de aflevering van Het 
Klokhuis: https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/1801/Dierenzoeker
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Cursussen / Zelf doen

Dit is hèt moment om iets nieuws te leren! Op Youtube vind je tal van 
leuke cursussen en lessen. Leer bijvoorbeeld een nieuwe dans, taal of 
een nieuw gerecht maken. Hier zijn een aantal activiteiten die je thuis 
kunt doen. 
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Leren over klassieke muziek

https://www.philharmoniezuidnederland.nl
Onze musici maken voor elk concert van philharmonie zuidnederland 
een digitale concertinleiding. De concerten gaan niet door, maar 
leren over klassieke muziek kan altijd! Ontmoet de musici en bekijk de 
digitale concertinleidingen: https://www.philharmoniezuidnederland.
nl/pQJXLsB/digitale-concertinleidingen
Lees artikelen ook twee artikelen uit het tijdschrift deKlank:
- Interview met Arthur en Lucas Jussen: https://bit.ly/2XULM9j
- De kracht van Bach: Johannes- én Matthäus-Passion: https://bit.
ly/3eJwb2f

Studium Quarantaine

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/over-de-um/andere-afdelingen/studium-generale/
studium-quarantaine
Nu het tijdelijk niet mogelijk is om programma’s ‘offline’ doorgang 
te laten vinden, gaat Studium Generale online verder als ‘Studium 
Quarantaine.’ Hiermee bieden ze aan wat Studium Generale als 
programmamakers en team inspireert en uitdaagt. Juist nu, in deze 
tijd die voor velen geen precedent kent, is er wellicht behoefte aan het 
verzetten van de zinnen, verdieping en verbinding. 
U vindt het aanbod op de Facebook, Instagram en in de nieuwsbrief. 
Mocht u Studium Generale willen attenderen op een goede lezing of 
iets anders waarvan u denkt dat het bij Studium Quarantaine past, dan 
kunt u mailen naar sg-mail@maastrichtuniversity.nl.
Facebook: https://www.facebook.com/StudiumGenerale/
Instagram: https://www.instagram.com/studium_generale_maastricht/ 

Thuis aan de slag met Columbus, Cube & Continium

http://www.museumpleinlimburg.nl/
Columbus en Continium bieden verschillende sets met materialen 
waarmee je zelf een duurzame of technische gadget in elkaar zet. Alle 
producten worden aangeboden via de websites van de musea. Voor 
de sets van Columbus en Continium kan dat nu al, voor Cube op korte 
termijn.
Voor wie de natuur om het huis een handje wil helpen, biedt 
Columbus earth center drie verschillende DIY-sets, waarmee je de 
biodiversiteit in je eigen omgeving stimuleert. Maak bijvoorbeeld 
zelf een kweekkasje en kweek plantjes op, die je vervolgens in de 
tuin of bakken kunt planten. https://www.columbusearthcenter.nl/nl/
sciencebox-columbus-voor-thuis/
Voor techneuten in de dop heeft Continium een aantal sets ontwikkeld, 
die ze zelf op kunnen bouwen. Daarna kunnen de gemaakte producten 
nog verder versierd worden, bieden ze uren speelplezier én zijn ze soms 
ook heel handig. https://www.continium.nl/nl/sciencebox-voor-thuis
Het Cube design museum biedt binnenkort catalogi van eerdere 
exposities die tegen een gereduceerd tarief thuisbezorgd kunnen 
worden. https://www.cubedesignmuseum.nl/

Live online gastlessen WO2 in tijden van crisis

https://www.nadeoorlog.nl
Na de oorlog begint deze week met het geven van live online 
gastlessen, naar aanleiding van het coronavirus en de tijdelijke sluiting 
van scholen. Meerdere gastsprekers zullen door middel van een live 
online verbinding met de leerlingen deze lessen geven voor het basis- 
en voortgezet onderwijs. De gastsprekers behoren tot de naoorlogse 
generatie en vertellen ieder een zeer persoonlijk en vaak aangrijpend 
verhaal. Dit doen zij als aanvulling op de lesstof over bijvoorbeeld 
de Holocaust en kan leerlingen helpen om het onderwerp meer naar 
hun belevingswereld te brengen. Juist in deze tijd, waar iedereen 
de beperking van vrijheid aan den lijve ondervindt, bespreekt Na 
de oorlog graag de overeenkomsten en verschillen tussen heden 
en verleden. Een digitale gastles bestaat uit (authentieke) films en 
documenten, live vertellen, foto’s, afgewisseld met (video)chat. Deze 
nieuwe vorm wordt gegeven door David Goudsmit, Daniella Zwaaf en 

Lion Tokkie.18
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Bezorgen / afhalen

De horeca is voorlopig gesloten, maar er zijn restaurants die doorgaan 
met koken en waar je eten kunt bestellen en/of afhalen. Hieronder een 
overzicht van deelnemende restaurants. Welke restaurants nog meer 
open zijn voor afhaal of bezorgen? 
Bekijk het op deze website https://steundekeukens.nl/maastricht/

Sashimi
Bezorgen/ afhalen
Traditioneel Japanse gerechten

Meer info: http://restaurantsashimi.nl/
Helmstraat 8A

Preps
Bezorgen/ afhalen
Gezond en biologisch eten. 
Vegetarisch/ veganistisch

Meer info: https://www.prepsmaastricht.com/
Luikerweg 33

La Pepita
Bezorgen/ afhalen
O.a. lunch, verse gezonde 
maaltijden, borrel, zoetwaren

Meer info: https://lapepita.nl/
Glacisweg 28C

Van Wijck
Bezorgen/ afhalen
O.a. ontbijt, lunch, salades, 
soep en pasta’s

Meer info: https://www.puurvanwijck.nl/
Wycker Brugstraat 28B

Broth Bar
Bezorgen/ afhalen
O.a. zelfgemaakte 
bottenbouillons en biologische 
slow food gerechten
Meer info: https://thebrothbar.nl/
Hoogbrugstraat 43A

Lezzet Grill
Bezorgen
Turkse en Europese keuken. 
Grillgerechten

Meer info: https://lezzetgrill.nl/
Mariastraat 9
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Bijzonder
Bezorgen/ afhalen
Tijdelijke To-Go en Afhaal
Gezond en biologisch eten. 
Vegetarisch en veganistisch.
Meer info: https://bijbijzonder.com/
Luikerweg 33

Crib Maastricht
Bezorgen/ afhalen
Tijdelijke To-Go en Afhaal 
Spareribs, falafel, gegrilde kip, 
frieten, snacks
Meer info: https://www.crib-maastricht.nl/
Wycker Brugstraat 35

Da Nonna
Bezorgen
Pizza en salades

Meer info: https://www.pizzeriadanonna.nl/
Kommel 5

Friedt
Bezorgen/ afhalen
O.a. friet en snacks

Meer info: https://www.iamfriedt.com/
Brusselsestraat 17

Indo House
Bezorgen/ afhalen
Traditionele Indonesische 
keuken maar daarnaast ook vele 
modernere gerechten
Meer info: http://indohouse.nl/Home/
Brusselsestraat 39
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Boeren en Buren
Afhalen
Lokale versmarkt op woensdag. 
Producten van tevoren bestellen.
West: Drabbelstraat 7, 18:30u-19:45u.
Oost: President Rooseveltlaan 213, 17u-18u.
Meer info: boerenenburen.nl/

https://steundekeukens.nl/maastricht/
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Koffie
Bezorgen
Ontbijt met o.a. croissant, 
eitje, sinaasappelsap en evt. 
koffiebonen 
Meer info: wijmakenkoffie.nl
Maastrichter Heidenstraat 8

The Lab
Bezorgen
Aziatische keuken met 
o.a.burger-gerechten en 
seafood-gerechten
Bestellen voor 16:00 uur | 06-15162936
Ezelmarkt 15

Piece of Cake
Bezorgen
Tea party at home vanaf twee 
personen

Meer info: pieceofcakemaastricht.nl
Boschstraat 60

Loco Tuinen
Zelf oogsten
Groente- en bloemen-
abonnementen. Iedere week 
zelf oogsten.
Meer info: locotuinen.nl/
Wanweg tegenover Oude Molenweg 36

Beluga Loves You
Bezorgen
Driegangenmenu. Het menu 
verandert elke twee weken

Meer info: belugalovesyou.com
Plein 1992 12

Voor als je je favoriete restaurant een hart 
onder de riem wil steken, of gewoon, 
omdat je geen zin hebt om te koken.
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De Brandweer
Bezorgen/ afhalen
Ontbijt, lunch, hapjes, 
avondeten

Meer info: brandweerkantine.nl
Capucijnenstraat 21

Café Zondag 
Bezorgen/ afhalen
Ontbijt, lunch, hapjes, 
avondeten

Meer info: cafezondag.nl
Wycker Brugstraat 42

Semplice e Buono
Bezorgen
Broodjes, panini’s en Italiaanse 
bollen, pasta’s en trattoria

Meer info: sempliceebuono.nl
Rechtstraat 82

Bakkerij Hermans
Bezorgen/ afhalen
Vers brood, vlaai, gebak

Meer info: bakkerijhermans.nl
Zakstraat 9

Mes Amis
Bezorgen/ afhalen
Soep, voorgerechten, 
hoofdgerechten, hapjes, 
deserts, wijn
Meer info: mesamis.nl
Tongersestraat 5

Le Bon Vivant
Bezorgen
Lunch, brunch, avondeten

Meer info: lebonvivant.nl
Capucijnenstraat 91

Informeer naar de mogelijkheden om een ‘keukenblokje’ te plaatsen in 
de komende editie (043-3251949 / info@maastrichtnet.nl)

Bar Brutal
Bezorgen/ afhalen
Samenwerking van Indonesisch 
Traiteur Warung Betawi & Bar 
Brutal
Meer info: https://www.barbrutal.nl/
Alexander Battalaan 47A 

wijmakenkoffie.nl
https://www.pizzeriadanonna.nl/
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http://www.brandweerkantine.nl
http://www.cafezondag.nl%20
http://www.sempliceebuono.nl
http://www.bakkerijhermans.nl
%20http://www.lebonvivant.nl


24 25

Leven in Lockdown

Vélez-Málaga, 15 april 2020

Las cuerdas de mi corazón lloran.

Ik was heel even in Maastricht, nét voor de lockdown. Op 13 
maart werden de berichten plotseling zo alarmerend, dat ik wel 
halsoverkop terug moest, omdat ik vreesde voor het sluiten 
van de grenzen. Ook mijn zoon had Madrid op ’t nippertje 
verlaten en zo zaten we ´s avonds bij elkaar, met gevoel dat alles 
voorgoed anders zou zijn… there´s something happening here! 
De volgende dag was de lockdown officieel #mequedoencasa. 
Een schokgolf ging door het land, verontrustende berichten uit 
Madrid en Barcelona, overvolle ziekenhuizen en doden in de 
bejaardentehuizen. Een week daarvoor waren overal in de grote 
steden de manifestaties van de beweging 8M (#1000motivos), 
waar velen toch op af kwamen, naar schatting 6 miljoen 
mensen. In diezelfde week was het hamsteren in de grote 
steden al begonnen, video’s over het inslaan van toiletpapier 
wekten verbijstering. De maatregelen in Spanje zijn zeer strikt, 
alléén boodschappen mét bonnetje, een rondje met de hond 
in een straal van 150 m en eventueel het verzorgen van een 
oudere of zieke is toegestaan. Voor wie zich niet aan de regels 
houdt, zijn er hoge boetes, die kunnen oplopen tot 30.000 
euro.

Ondertussen zijn we vier weken verder en we weten nu 
dat we een zeer lange adem moeten hebben. De Semana 
Santa, de week voor Pasen is in Vélez-Málaga (net als in 
andere Andalusische plaatsen) normaal gesproken één 

Voor elke editie vraagt Week In Week Thuis aan een (oud)medewerker 
op een andere plek in de wereld om een inkijkje te geven van het 
dagelijks leven in de huidige pandemie. Prisca Sinay, kunstenaar en 
voormalig redacteur van Week IN Week UIT,  woont met haar gezin in 
de Spaanse kustplaats Velez-Malaga. In onderstaand artikel schetst zij 
het leven in Spanje in tijden van corona.
www.eltoko.com | Instagram: @priscasinay

grote, bewegende zee van processies, Maria´s die af en aan 
gedragen worden, trompetgeschal tot diep in de nacht, 
vermengd met flarden van flamencozang. De straten zijn 
spekglad van het kaarsvet en de lucht zwaar van de wierook. 
Voor het eerst in 84 jaar werd de Semana Santa afgelast, tot 
groot verdriet van diegenen die er het hele jaar naar toeleven. 
Toch houdt iedereen zich aan de voorschriften en is het enige 
contactmoment met de omwonenden, als er ´s avonds om 
20 uur geapplaudisseerd wordt. Verder is het stadje stil en 
nemen de zwaluwen gekscherend het luchtruim over. Het lijkt 
alsof de meeste Spanjaarden zich schikken in de situatie terwijl 
de directe gevolgen voor velen keihard zijn. Velen hebben 
hun baan al verloren, bedrijven hebben hun faillissement 
aangevraagd en het toerisme, waar de Spaanse economie met 
grotendeels op draait, is als een kaartenhuis in elkaar gezakt. 
De gevolgen daarvan zullen zich pijnlijk laten voelen in de 
komende weken. Lichtpuntjes zijn wellicht dat het thuiswerken 
en het online les volgen een grote vlucht hebben genomen, bij 
wijze van noodzaak én experiment. Mijn dochter vindt dát het 
beste wat haar overkomen is. 

Afgelopen maandag zijn een aantal kantoren en fabrieken weer 
aan de slag gegaan. De terugkeer uit de lockdown en hoe dat 
te organiseren, levert veel discussies én vragen op. Vanmorgen 
liep ik door een druilerig Vélez (met de hond!) langs het 
standbeeld van Juan Breva, de tekst van Federico García Lorca 
zegt (vrij vert.) “De vibratie van zijn stem was van dezelfde pijn 
gezongen met een glimlach”. Over cultuur gesproken..
Wij wonen in een ruim huis en hebben alle mogelijkheden 
om bezig te blijven. Ik werk vast vooruit voor een bijzondere 
expositie, vooralsnog zonder datum. Maar toch, mijn jong 
volwassen kinderen kijken naar een wereld die er plotseling 
heel anders uitziet. Gelukkig zijn het creatieve geesten, 
gewend om te improviseren en van niets “iets” te maken. Als 
ik naar hen kijk en zelf het liefst zou willen vliegen en rennen als 
een vrije vogel, vestig ik mijn hoop op de toekomst. 2524
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Over de grens

Of je vanaf de bank een kijkje neemt bij de buren of aan de andere kant 
van de wereld maakt weinig meer uit. Vandaar hieronder een aantal ge-
renommeerde instellingen die de deuren hebben geopend.

Bezoek virtueel de topexpo van Keith Haring 

https://www.humo.be/nieuws/
unieke-kans-bezoek-nu-virtueel-de-topexpositie-van-keith-haring-in-bozar
Na het uitbreken van het coronavirus werden ook een aantal 
toptentoonstellingen in Vlaanderen voortijdig stopgezet of voor 
onbepaalde tijd gesloten. Hierdoor zagen heel wat kunstliefhebbers 
hun gepland bezoek in het water vallen. In samenwerking met 
de betrokken kunsthuizen zorgt het Vlaamse magazine Humo nu 
voor een oplossing: Virale Kunst. In de eerste aflevering komt de 
retrospectieve van de populaire Amerikaanse popartkunstenaar Keith 
Haring (Bozar) aan bod. De komende weken krijgt u een kans om ook 
de overzichtstentoonstellingen van Panamarenko (Campo & Campo), 
Mondo Cane (Bozar), Kris Martin (S.M.A.K.) en Wolfgang Tillmans 
(WIELS) alsnog te bewonderen. Alle exposities zijn volledig gratis te 
bekijken via Humo.be. 

Keith Haring: 4 online opdrachten voor kinderen

www.bit.ly/3ewEv5k
Het Bozar kunstencentrum uit Brussel schotelt een reeks activiteiten 
voor geïnspireerd op de beroemde New Yorkse kunstenaar uit de jaren 
80. Laat je kinderen (of jezelf) kennismaken met de wondere wereld van 
Keith Haring. Op het moment zijn er 4 afleveringen te vinden: 
1) Keith Haring en de lijntekening: volg de checklist en word een echte 
Keith Haring-expert! 2) Keith Haring: de straat op: Hij plakte affiches, 
beschilderde muren, tekende met krijt op de stoep en in de metro. 
Nu is het aan jou! 3) Keith Haring: Alors on danse: Op straat zag hij 
breakdancers de coolste moves maken. In zijn werk zien we veel 
dansende figuren. Kan jij deze moves nadoen? En 4) The Haring code: 
aan de slag met Keith Haring: wat betekenen zijn symbolen eigenlijk? 

Ontdek de vijf symbolen en maak je eigen symbolentaal.

Op vakantie naar Duitsland

https://bit.ly/2xLiCic
In de meivakantie tòch naar Duitsland op vakantie? Deutschland punkt 
de heeft een virtuele vakantie samengesteld door de Bundeslanden. 
Met o.a. Een interactieve rondreis door Duitsland, een virtuele 
tour door het Bode Museum in Berlijn of een voorstelling in de 
wereldberoemde staatsopera in de Berlin Staatsoper Unter den Linden.
Dit allemaal en nog veel meer te vinden via bovenstaande link.

Podium aan Huis

https://www.podiumaanhuis.be/
Onze Vlaamse buren hebben een toepasselijke website in het leven 
geroepen met Podium aan Huis waar de leukste, spannendste en 
podiumvoorstellingen gratis te zien zijn voor jong en oud. Elke dag 
komen er nieuwe bij. Via Podium Aan Huis bundelen gezelschappen, 
kunst- en cultuurhuizen virtueel de krachten om thuisblijvers te blijven 
ontroeren en ontspannen. Door de coronacrisis is de magie van de live 
beleving even onbereikbaar. Geen nood, want als de zalen moeten 
sluiten, dan komt de voorstelling gewoon naar je toe. Veel kijkplezier!

Bode Museum
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Keith Haring

De tuin van de walvis, beeldsmederij DE MAAN
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Steunpunt Corona

Het is een onzekere tijd. Daarom helpt Gemeente 
Maastricht om antwoorden te vinden op vragen in de 
coronacrisis. En de gemeente helpt mensen die hulp 
zoeken of hulp willen bieden. Op de website van de 
Veiligheidsregio (https://vrzl.nl/coronavirus) vindt u alle 
informatie over de afgekondigde maatregelen van het 
Rijk en wat deze voor u (bewoners en bedrijven) kunnen 
betekenen. Klik op de knop hieronder met informatie 
voor inwoners van Maastricht, bijvoorbeeld over de 
gemeentelijke dienstverlening en (hulp)initiatieven. 
Daarnaast is er een aparte knop met informatie voor 
ondernemers. 

Heeft u nog vragen? Bel 043 350 40 40

https://vrzl.nl/coronavirus
https://vrzl.nl/coronavirus
https://vrzl.nl/coronavirus
https://www.gemeentemaastricht.nl/steunpunt-corona-voor-inwoners
https://www.gemeentemaastricht.nl/steunpunt-corona-voor-ondernemers

