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Woord vooraf

Vuelos van Aracaladanza 

uit Spanje. Luister naar een 

zoektocht naar eigen geluk 

van de bewoners van de wijk 

Eikenderveld in De Kopsalon voor 

Hoofdzaken van Els Huver, of laat 

u meenemen in de dagdromen 

van Audrey Apers en Tim Scheffer 

in Day Dream Space. Beleef 

een stadswandeling en hoor het 

verleden en heden van de stad 

in Echo’s van toen en nu door 

Mike Kramer en stadshistoricus 

Michel Lemaire. Herontdek de 

roemruchte Studio 54 in De-/

Reconstructie Studio 54 van 

Poppodium Nieuwe Nor. Ruik, 

voel, zie, hoor en proef de 

kleine en grote verhalen, nieuwe 

gerechten en nieuwe werelden 

in Cantina van het Belgische 

Laika. Of ervaar de kracht van het 

zwijgen in STIL.de beeldentuin 

van Hoge Fronten/Lieke Benders. 

Geniet van het moment in 

Pleidooi voor TIJD van Covar/

Els Roobroeck of ontdek de 

onvoorspelbare choreografi e van 

de toekomst door playField met 

The Human Dance.

Het rad van fortuin draait 

rechtsom, van beneden naar 

bovengronds…

We hopen u te ontmoeten in het 

Theater, een plein, een voormalige 

stationstunnel, in de wijken of in 

een zandgroeve. Laten we samen 

genieten van de culturele lente.

Rocco Malherbe

Fiedel van der Hijden

Bovengronds
woord vooraf
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Bovengronds

Woord vooraf

Een regio van vallen en opstaan, 

het opnieuw uitvinden van stad 

en streek op weg naar een nieuwe 

toekomst.

Voor u ligt het programma van 

de 28ste editie van Cultura 

Nova. Meer dan een kwart 

eeuw refl ecteren (podium-)

kunstenaars op de wereld én de 

ontwikkelingen in onze regio. 

Makers uit deze regio, Nederland 

en de rest van de wereld. 

“Soms heb je geluk, maar de 

dag erna kun je weer helemaal 

in de put zitten. Het is daarom 

belangrijk volop te genieten van 

de momenten van intens geluk, 

want het duurt vaak maar even.” 

Het motto van Carl Orff om de 

Carmina Burana  te schrijven. Het 

rad van fortuin draait. Samen met 

onze coproducenten philharmonie 

zuidnederland en Parkstad 

Limburg Theaters presenteren 

we dit meesterwerk in een 

spectaculaire enscenering van 

La Fura dels Baus uit Barcelona 

in partnership met de IBA in een 

zandgroeve van Beaujean. Een 

plek waar nog steeds het witte 

goud uit ons industriële tijdperk 

gedolven wordt. Plekken in onze 

regio die op zoek zijn naar een 

nieuwe toekomst. 

De coproductie Emma van 

Toneelgroep Maastricht vertelt 

het verhaal van de eerste sociale 

werkplaats van Nederland. 

Mijnwerkers die na een ongeval 

niet meer konden werken kregen 

er een nieuwe job. De voorstelling 

markeert het afscheid van de 

succesvolle oude Emmafabriek in 

Brunssum voordat die eind 2018 

naar Kerkrade verhuist en een 

nieuwe toekomst aangaat.

Onze spectaculaire 

openingsvoorstelling Carillon, 

the fl ight of time van Kitonb uit 

Italië verbeeldt de ontwikkeling 

door de tijden op zoek naar een 

nieuwe toekomst. Net zoals 

Alice op zoek is naar een nieuwe 

toekomst en thuis in Alice on 

the run van het Duitse Theater 

Titanick. Laat u meenemen in de 

toekomstbeelden van Leonardo 

da Vinci in het prachtig beeldende 
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Volg Cultura Nova via L1

p r o g r a m m a o v E r z i c h t

vr 24 augustus
21.30 - 23.00 uur     livE-uitzEnding opEning cultura  

 nova – l1 zEndt op tElEvisiE En   
 onlinE dE opEning van cultura   
 nova livE uit.

za 25 augustus
10.00 - 13.00 uur  l1 cultuurcafé – hEt wEkElijksE  

 cultuurprogramma van l1 radio  
 komt livE vanaf hEt fEstivalplEin  
 in hEErlEn.
13.00 - 17.00 uur   dE hoogtEpuntEn van cultura   

 nova op tElEvisiE
18.00 - 18.15 uur  cultura nova tv – dagElijks   

 vErslag van cultura nova op l1 tv.
  hErhaling om 19, 21, 22 En 23 uur En  

 tijdEns dE nachtcarroussEl.

zo 26 augustus
13.00 - 17.00 uur     dE hoogtEpuntEn van cultura   

 nova op tElEvisiE
18.00 - 18.15 uur    cultura nova tv – dagElijks   

 vErslag van cultura nova op l1 tv.
  hErhaling om 19, 21, 22 En 23 uur En  

 tijdEns dE nachtcarroussEl.
 
ma 27 augustus t/m zo 2 sEptEmBEr
13.00 - 15.00 uur     dE hoogtEpuntEn van cultura   

 nova op tElEvisiE
18.00 - 18.15 uur     cultura nova tv – dagElijks   

 vErslag van cultura nova op l1 tv.
  hErhaling om 19, 21, 22 En 23 uur En  

 tijdEns dE nachtcarroussEl.

Volg Cultura 
Nova via L1

Cultura Nova beleef je ook dit jaar 
weer thuis vanuit je luie stoel. Nadat je 
zelf een bezoek hebt gebracht aan een 
van de vele voorstellingen, kun je via 
L1 nagenieten van alle hoogtepunten 
van het festival.

Online en op televisie wordt van 
vrijdag 24 augustus tot en met zondag 
2 september uitgebreid verslag gedaan. 
Zo is onder meer de openingsshow live 
te zien en bekijk je elke avond op tele-
visie reportages vanaf het festival.

Een team van L1 strijkt voor het vierde 
jaar op rij neer op het festivalplein bij 
het theater in Heerlen. Ook wordt er 
dit jaar door L1 en Cultura Nova weer 
samengewerkt met de audiovisuele 
opleiding van Arcus College.Volg Cultura Nova 

live bij L1

Vanaf 18 augustus 
dagelijks op L1 TV 13:00 en 17:50 
opening live op L1 TV 21:30

L1.nl/CulturaNova

We zijn erbij op radio, tv en L1.nl

Vanaf 24 augustus
dagelijks op L1 TV 
opening live op L1 TV 21:30

4



Een ronddraaiende metalen torencon-
structie van zes meter hoog, die door-
kruist wordt door 600 meter elastische 
kabel, vormt het decor van ‘Carillon – 
the flight of time’. Spektakel gegaran-
deerd dus bij de openingsvoorstelling 
van Cultura Nova door het Italiaanse 
theatergezelschap Kitonb. Deze voor-
stelling markeert tevens de opening 
van het themaprogramma ‘Boven-
gronds’ van de Gemeente Heerlen.

Het urban openluchtspektakel 
‘Carillon – the flight of time’ neemt de 
toeschouwer mee op een droomachtige 
reis door het universum. De acrobati-
sche dansers van Kitonb bewegen 
behendig door de toren en creëren een 
beeldend verhaal met de vier seizoenen 
als leidraad. De dans en acrobatiek 
worden aangevuld met een krachtige 
soundtrack uit verschillende tijdvakken 
en culturen, variërend van elektroni-
sche muziek tot gezongen mantra’s, 
van orkestrale fuga’s tot oer-stemmen. 

De voorstelling ‘Carillon – the flight of 
time’ is al in 200 steden in meer dan 30 
landen opgevoerd. Duizenden 
toeschouwers vergaapten zich aan de 
surrealistische beelden, de duizeling-
wekkende sprongen in de leegte en de 
spectaculaire effecten. 

Laat de kans niet voorbijgaan om u 
onder te dompelen in deze theatershow 
over een wereld die zichzelf vernietigt, 
maar weer opveert en met jong elan 
een nieuw tijdperk binnentreedt.  
Regisseur van ‘Carillon’ is de Itali-
aanse kunstenaar Angelo Bonello. Hij 
heeft een groot aantal internationale 
producties op zijn naam staan. Samen 
met Alberta Nunziante richtte Bonello 
twintig jaar geleden het theatergezel-
schap Kitonb op. Beide artiesten 
begonnen met experimenten in aerial 
dance en het ontwikkelen van artis-
tieke voorstellingen. Na een aantal 
jaren verlieten ze het podium om zich 
volledig te wijden aan het bedenken en 
produceren van spectaculaire shows. 
Sinds de samenwerking met producent 
Fabrizio Minasi vanaf 2005, is Kitonb 
een werkplaats geworden van projecten 
en spectaculaire evenementen, die 
miljoenen mensen over de hele wereld 
enthousiast hebben gemaakt.

Carillon – the flight of time / Kitonb (IT) 

vrijdag 24 augustus 
21.30 uur
BurgEmEEstEr van grunsvEnplEin]
duur: 60 min
gratis

Kitonb / Carillon
/ the flight of time 
Nederlandse première

7

language no problem

Foto: Kitonb
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Openingsvoorstelling
Cultura Nova en 

Bovengronds



Een gigantische maan, watervallen, 
vuur, een 90-koppig koor en een even 
groot orkest. Het zijn nog maar enkele 
van de ingrediënten van het megaspek-
takel Carmina Burana in de Heerlense 
zandgroeve Beaujean. Het Spaanse 
gezelschap La Fura dels Baus bewerkte 
de bekende compositie tot een vitale en 
energieke show die alle zintuigen prik-
kelt. 

De Catalaanse regisseur Carlus 
Padrissa maakt van het meesterwerk 
van Carl Orff, met het populaire ‘O 
Fortuna’, een intense muziektheater-
voorstelling. Een enorme tule cilinder 
omringt letterlijk het orkest en 
fungeert als bioscoopscherm, waarop 
videoprojecties het werk illustreren. 
Laat u meevoeren in dit multimediaal 
universum van beeld, geluid en 
speciale effecten. 

Met hun Carmina Burana wist La 
Fura dels Baus al meer dan 150.000 
bezoekers over de hele wereld te 
beroeren. De Nederlandse première in 
Heerlen is een coproductie van festival 
Cultura Nova, philharmonie zuidne-
derland en Parkstad Limburg Theaters 
in samenwerking met IBA Parkstad. 

Voor de philharmonie zuidnederland is 
de ‘Carmina Burana’ de eerste van een 
aantal bijzondere concerten, waarmee 
het orkest zijn vijfjarig jubileum viert. 
De zang tijdens de productie komt voor 
rekening van leden van het Sinfoni-
scher Kor Aachen (Duitsland) en het 
theaterkoor van Opera Zuid. Het Huis 
voor de Kunsten Limburg levert twaalf 
semiprofessionele dansers. 

Deze intense muziektheatervoorstelling, 
opgevoerd in het feeërieke decor van zand-
groeve Beaujean, wordt ongetwijfeld een 
hoogtepunt van Cultura Nova 2018. 

Credits:
Dirigent: Josep Vicent
Regie: Carlus Padrissa
Sopraan: Amparo Navarro
Countertenor: Jordi Domenech
Bariton: Toni Marsol
Actrice: Luca Espinosa 
Koren: Theaterkoor Opera Zuid & Sinfo-
nischer Chor Aachen
Dansers: Huis voor de Kunsten Limburg
Met dank aan IBA Parkstad en FSI
Festival Across the Borders uit Aken is 
partner van Cultura Nova bij deze 
’Carmina Burana’.

La Fura dels Baus (ES) en philharmonie zuidnederland / Carmina Burana

zatErdag 25 En zondag 26 augustus 2018
21.15 uur
zilvErzandgroEvE BEaujEan, hEErlErhEidE
hEErlEn prijs: 4 15 / 4 29 /4 39 /4 49
duur: 70 min
aanrijroutE / parkErEn mindErvalidEn: chEck wEBsitELa Fura 

dels Baus en 
philharmonie zuid-
nederland / Carmina 
Burana Nederlandse première

language no problem

Foto: La Fura Dels Baus / A. Bofill
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Spectaculair 
muziektheater in 

zandgroeve.



Thuis is een vluchtige plek. Dat ervaart 
ook Alice als haar huis plotseling wordt 
gesloopt en haar vriend, het konijn, 
verdwijnt. In een ‘badboot’ begint ze aan 
een odyssee door het onbekende. Op 
zoek naar een nieuwe plek die ze haar 
‘thuis’ mag noemen… Onderweg 
ontmoet ze merkwaardige figuren, 
ontwortelde clochards en grimmige 
bewakers. 
Vluchten voor oorlog, honger en vervol-
ging is een van de meest uitdagende 
kwesties van onze tijd. In de openlucht-
voorstelling ‘Alice on the run’ tilt 
Theater Titanick de sprookjesachtige 
zoektocht van Alice in Wonderland naar 
het hier en nu. Het Duitse spektakelge-
zelschap leest de fabel van Lewis Carroll 
politiek, maar zonder haar magie weg te 
nemen. Getuige ook de publieksprijs die 
Titanick voor deze spectaculaire open-
luchtvoorstelling in de wacht sleepte op 
het internationale straattheaterfestival 
van Holzminden (De). 
“Flucht und Vertreibung sind die großen 
Themen der Zeit. Dass sich das Theater 
Titanick dem stellt, ist nicht verwunder-
lich. Und überrascht doch”, schreef de 
Westfälische Nachrichten.

Theater Titanick
Theater Titanick, opgericht door 
kunstenaars uit Münster en Leipzig, is 
geen onbekende voor Cultura Nova. 
In 1994 stond het Duitse gezelschap voor 
het eerst op het festival met ‘Titanick’ en 

hun ‘Firebirds’ was twee avonden lang 
de spectaculaire openingsact van 
Cultura Nova 2017. Met bizarre karak-
ters, fascinerende objecten, speciale 
effecten en ontroerende muziek vertelt 
het gezelschap verhalen met mythische 
thema’s over mens, natuur en techno-
logie. Als geen ander weet Titanick 
hierbij de eeuwenoude tradities van het 
Europese volkstheater met moderne 
expressievormen te combineren in een 
nieuwe vorm van beeldend theater, die 
over de hele wereld begrepen wordt en 
mensen van uiteenlopende culturen 
boeit en betovert. 
De Toegift: koop voor een ander die het goed 
gebruiken kan, ook een kaartje voor Tita-
nick. Landelijke actie verenigde Podium-
kunsten Festivals. zie website Cultura Nova

“De fantasie, de 
droom en het absurde 
worden uitgedrukt met 
meesterschap” 
La Provincia (Las 
Palmas,2017)

Theater Titanick (DE) / Alice on the run

woEnsdag 29 t/m vrijdag 31 augustus
21.30 uur
EuropaplEin, Bij rodahal, kErkradE
4 20,-
duur: 75 min

Theater Titanick / 
Alice on the run
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Foto: Cristoph Schrein-Martin Jehnichen

10

Openlucht theater-
spektakel voor mensen 

met open ogen 
en harten



De pers was unaniem laaiend enthou-
siast over de voorstelling ‘Paris de 
Nuit’ van het Hongaarse circustheater 
Recirquel. “Verleidelijke en spectacu-
laire ode aan het gouden tijdperk van 
het Parijse variété”, schreef de Volks-
krant. Tijdens Cultura Nova kunt u 
uzelf overtuigen van de kwaliteiten van 
deze verbluffende circusartiesten, 
dansers, zangers en muzikanten.

‘Paris de Nuit’ neemt u mee naar het 
bruisende Parijse nachtleven in de 
jaren dertig van de vorige eeuw: het 
geheime Parijs dat u altijd al wilde 
leren kennen. Met een mix van acroba-
tiek, zang, dans en muziek brengen de 
leden van Recirquel de decadentie, 
schoonheid, maar ook de eenzaamheid 
en het verlies tijdens de Parijse nachten 
tot leven.   

Ontdek de verborgen kanten van 
Montmartre, waar kunstenaars als 
Picasso, Henry Miller, Modigliani, 
Josephine Baker en de beroemde 
Hongaarse fotograaf Brassaï 
vertoefden in de schaduw van de nacht. 
Met name de foto’s waarmee Brassaï 
het nachtleven vastlegde, vormden de 
inspiratie voor deze voorstelling. 

Het gezelschap, onder bevlogen artis-
tieke leiding van oprichter Bence Vági, 
was in 2015 al te gast met de succes-
volle voorstelling ‘The naked clown’. 
Sinds de oprichting zes jaar geleden, 
heeft Vági zijn eigen vorm van circus-
theater, waarin fysiek theater, dans en 
circus worden gecombineerd, verder 
uitgebouwd. Met deze nieuwe, heden-
daagse variant op het aloude circus 
borduurt hij voort op het culturele 
erfgoed van zijn vaderland Hongarije. 
En met succes, zoals ‘Paris de Nuit’ 
bewijst. Maar wees gewaarschuwd: 

’Your hands will 
tingle from the 
clapping’
Voice Magazine

Recirquel / Paris de Nuit  

dondErdag 30 En vrijdag 31 augustus En 
zatErdag 1 sEptEmBEr
20.00 uur
thEatEr hEErlEn, raBozaal
437 /433,50 / 430 / 427 / 417,50
duur: 75 min

Recirquel  /
Paris de Nuit
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Foto’s: Recirquel

Verleidelijk en 
spectaculair 

circustheater.



de bewoners en bezoekers van Heerlen 
en Parkstad te verrassen met mooie, 
ontroerende en sprankelende voorstel-
lingen. Soms serieus, kritisch of 
beschouwend, soms humoristisch en 
uitbundig. Er is een Culturele Lente in 
Heerlen ontstaan, die bijdraagt aan een 
positief beeld van stad en streek; bij de 
bewoners zelf en ook de mensen die 
van buitenaf naar onze regio kijken. 

Plasticien Volants (FR) / Feestelijke afsluiting festival Cultura Nova 2018

zondag 2 sEptEmBEr 17.00 uur 
Burg. van grunsvEnplEin 
gratis 
allE lEEftijdEn

Plasticien 
Volants
Feestelijke afsluiting festival Cultura Nova 2018

language no problem

Plasticiens Volants heeft met de intro-
ductie van ‘Godzilla’, die speciaal voor 
de opening van het Jaar van de Mijnen 
in 2015 is vervaardigd, het Heerlens 
publiek een groot plezier gedaan. 
Nadat ‘Godzilla’ in 2017 op verschil-
lende plekken in de stad verscheen, 
hoort dit goed geaard monster bij 
Heerlen. In 2018 komt ‘Godzilla’ terug 
in het kader van ‘Bovengronds’ en zal 
samen met muzikanten uit de regio 
zorgen voor een feestelijke afsluiting 
van Cultura Nova. Momenteel wordt 
hard gewerkt aan de voorbereidingen. 

Laat je verrassen en kom gezamenlijk 
het Cultura Nova afsluiten, na tien 
dagen vol festivalplezier.

Bij het themaprogramma ‘Boven-
gronds’ staan de jaren ná de mijnslui-
tingen centraal. In die periode is ook 
Cultura Nova ontstaan. Het inmiddels 
28 jaar oude festival staat als het ware 
model voor de transitie en verande-
ringen van de afgelopen decennia. 
Telkens weer zoeken kunstenaars en 
theatermakers de grenzen op en weten 

Feestelijke afsluiting 
festival Cultura Nova 
2018 in het kader van 

‘Bovengronds’

Foto’s: Luc Lodder
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Niet in het theater, maar in de Emma 
schoenfabriek in Brunssum speelt 
Toneelgroep Maastricht de voorstel-
ling ‘Emma’. Met medewerkers van de 
fabriek, acteurs van Toneelgroep 
Maastricht, een fanfare en gardedan-
sers. Regisseur Servé Hermans is 
verantwoordelijk voor deze unieke, 
muzikale theaterproductie. Een must 
see voor elke Limburger en/of thea-
terfan.

In ‘Emma’ volgen we een dag uit het 
leven van de werknemers van de 
schoenfabriek. Een dag als alle andere, 
zo lijkt het. Maar dankzij de inmen-
ging van de acteurs van Toneelgroep 
Maastricht, de samenzang van de 
schoenmakers van de Emmafabriek én 
de komst van een fanfare en gardedan-
sers, groeit deze bedrieglijk gewone 
dag uit tot een heel bijzondere.

De Emma schoenfabriek werd 87 jaar 
geleden opgericht door de Stichting 
FSI. Met de voorstelling van Toneel-
groep Maastricht wordt het 100-jarig 
bestaan van FSI gevierd. Tegelijkertijd 
markeert de voorstellingenreeks het 
afscheid van de oude Emmafabriek, 
die eind 2018 naar Kerkrade verhuist. 

De Emma schoenfabriek was ooit de 
eerste sociale werkplaats in Nederland. 
Arbeiders die na een ongeval niet meer 
in de mijnen konden werken, kregen er 
een nieuwe job. Veel van de huidige 
medewerkers hebben een zwakke 
positie op de arbeidsmarkt. De fabriek 
maakt en verkoopt wereldwijd veilig-
heidsschoenen die tot de allerbeste in 
hun soort worden gerekend. 

Credits:
‘Emma’ is een productie van Toneelgroep 
Maastricht in coproductie met festival 
Cultura Nova, FSI, Emma Safety Foot-
wear en IBA Parkstad. Met dank aan 
Parkstad Limburg Theaters. De voorstel-
ling maakt deel uit van festival Boven-
gronds.

Regie: Servé Hermans
Tekst: Mieneke Bakker, Louis van Beek, 
Wiel Beijer, Ludo Costongs, Judith Pol, 
Michel Sluysmans
Spel: Louis van Beek, Judith Pol, Suzan 
Seegers, Michel Sluysmans, Dries De 
Sutter en Stijn Vervoort
Zang: Lies Verholle
Koor: medewerkers van Emma Safety 
Footwear o.l.v. Elisabeth De Loore
Muziek: Elisabeth De Loore, Kwinten 
Mordijck
M.m.v. Dansgroep KV De Waggelerre 
o.l.v. Rachel Senden en diverse harmo-
nieën en fanfares

Toneelgroep Maastricht (NL) / Emma

Toneelgroep 
Maastricht  / Emma
première

zatErdag 25 augustus t/m zondag 2 sEptEmBEr
20.00 uur (vrijdag 24 augustus try-out)
Emma safEty shoEs, horizonstraat 57, Brunssum
420
duur: 120 min
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Foto: Stephan Vanfl eteren

Muzikale locatie-
voorstelling



Naar ‘De Kopsalon voor Hoofdzaken’ 
ga je niet voor je haar, maar voor je 
hoofd. Luister in een kappersstoel voor 
de spiegel naar vier ultrakorte, waarge-
beurde verhalen en je stapt met een fris 
hoofd de salon weer uit. 

“Een mooie omkadering, verrassende 
verhalen en rijke ontmoetingen”, 
schreef een bezoeker in het gastenboek 
van ‘De Kopsalon voor Hoofdzaken’ in 
2016. Ook dit jaar staat deze audioin-
stallatie garant voor een verrassende 
draai aan je gedachten. Een positieve 
draai dan wel, want het gaat in ‘De 
Kopsalon’ over geluk.

Trots, veerkracht en gunstig toeval 
De verhalen worden verteld door 
bewoners van de Heerlense wijk Eiken-
derveld. Zij keren in ‘De Kopsalon 
voor Hoofdzaken’ het beeld dat de 
buitenwereld heeft van hun wijk. Niet 
door problemen te ontkennen, maar 
door een ander blikveld te bieden. ‘De 
Kopsalon’ legt zo een pijnpunt van de 
huidige tijd bloot. De nadruk ligt 
steeds meer op de dingen die niet goed 

gaan: lees de krant of de social media 
er maar op na. We oordelen snel en 
hard, om vervolgens achterover te 
leunen en met ons hoofd te schudden. 
Dat lot valt ook Eikenderveld ten deel; 
een wijk die door de buitenwereld 
problematisch wordt genoemd. De 
bewoners laten een ander beeld zien. 
Aan de hand van persoonlijke verhalen 
over trots, veerkracht en gunstig toeval 
spreken zij van geluk!

Credits
Concept en verhalen: Els Huver
M.m.v. het project 
‘VAN GELUK SPREKEN’
‘De Kopsalon voor Hoofdzaken’ is een 
coproductie van Cultura Nova en 
Stichting De Kopsalon, met steun van de 
Bewonersraad Eikenderveld, FSI-fonds 
en Gemeente Heerlen 

De Kopsalon (NL) / van geluk spreken

vrijdag 24 augustus t/m zondag 2 sEptEmBEr
vrijdag 24 augustus, van 22.30 – 0.00 uur
zatErdag 25, zondag 26 augustus En 
zatErdag 1 sEptEmBEr, 14.00 – 22.00 uur
maandag 27 t/m vrijdag 31 augustus, 18.00 – 22.00 uur
zondag 2 sEptEmBEr, 14.00 - 18.00 uur
fEstivalplEin, Burg. van grunsvEnplEin 
gratis
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De 
Kopsalon  / 
van geluk spreken
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‘PERMANENT DESTRUCTION  - 
The SK Concert’ is een melodrama-
tisch energy concert door theatermaker 
Naomi Velissariou en sound producer 
Joost Maaskant. Samen vormen ze de 
‘pop-up band’ PERMANENT 
DESTRUCTION en brengen ze een 
sexy performance over zelfhaat en 
onbeantwoorde liefde. Met dodelijk 
poëtische lyrics en een zwaar over-
stuurd geluidssysteem, genres varië-
rend van R&B tot industriële hardcore 
en met overdadig gebruik van auto-
tune en trap hop referenties.

Alle grote festivals
Naomi Velissariou liet zich inspireren 
door Sarah Kane (1971-1999); een van 
de meest geruchtmakende toneelschrij-
vers van de afgelopen decennia, wiens 
psychische gesteldheid compromisloos 
weerklank vond in haar werk. Tegen de 
achtergrond van Frederik Heymans 
videowerk krijgen de genadeloze lyrics, 
beats en bass lines een monumentale 
visuele dimensie. Behalve op Cultura 
Nova is de show ook te zien op o.a. 
Oerol, Over het IJ Festival, Theater 
Aan Zee en Lowlands.

Theater dat schuurt
Naast deze eigen zelfstandige 
productie coproduceert Naomi Velis-
sariou met Theater Utrecht, Rudolphi 
Producties en C-takt. Drie huizen die 
uitdagen, maatschappelijk betrokken 
en schurend theater maken. 

Naomi Velissariou (BE) / Permanent Destruction 

Naomi 
Velissariou  / 
Permanent 
Destruction

zatErdag 25 augustus
20.30 uur
poppodium niEuwE nor
€12,50 / €7,50 (cjp)
duur: 90 min
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Een melodramatisch 
energy concert 



(Dans)performer Audrey Apers en 
(installatie)ontwerper Tim Scheffer 
vinden elkaar in hun onderzoek naar 
beweging. Audrey in de lichamelijke 
vertaling van beweging en Tim in de 
vertaling van ruimtelijkheid en materi-
alen in beweging. In ‘Day Dream 
Space’ gaan ze samen op zoek naar een 
collectieve beleving van dagdromen.

Tussen de 15 tot 50% van onze 
wakende uren dwalen we af naar inner-
lijke gedachten. Recent wetenschappe-
lijk onderzoek beschrijft dagdromen 
als een vitale functie van de psyche; 
een bron van creativiteit en een arena 
voor het repeteren van sociale vaardig-
heden. Volgens wetenschapsjournaliste 
Josie Glausiusz kan het zelfs de ruggen-
graat van ons bewustzijn zijn. 
Misschien hebben we allemaal dan ook 
meer tijd nodig om onze gedachten te 
laten afdwalen. 

Performance
Audrey en Tim hebben ‘Day Dream 
Space’ ontwikkeld vanuit een nieuws-
gierigheid naar de vertaalbaarheid van 
dagdromen in beeld, beweging en 
ruimte. Wat een dagdroom precies is 
en wanneer het begint en eindigt lijkt 
immers ondefi nieerbaar. 

De installatie is een autonome ruimte 
die wordt bewoond door een 
performer. Het publiek wordt uitgeno-
digd om één voor één de ruimte in te 
gaan en deel te worden van het werk. 
Door te spelen met elementen als 
geluid, licht en het lichaam verschuift 
de performer de realiteit van de bezoe-
kers, met als doel de bezoeker een 
veranderd gevoel van tijd en ruimte te 
geven. 

Audrey Apers en Tim Scheffer ontwik-
kelen ‘Day Dream Space’ in coproductie 
met Zomerparkfeest Venlo, VIA ZUID 
talentmakelaar en SALLY Dansgezel-
schap Maastricht.

Audrey Apers en Tim Scheffer (NL) / Day dream space

zatErdag 25 En zondag 26 augustus 14.00 / 16.00 / 19.00 / 20.30 
maandag 27 En dinsdag 28 augustus 19.30 uur 
zatErdag 1 sEptEmBEr 14.00 / 16.00 / 18.30 / 20.30 uur
zondag 2 sEptEmBEr 14.00 / 16.00 uur
fEstivalplEin, Burg. van grunsvEnplEin hEErlEn
gratisAudrey 

Apers en Tim 
Scheffer  / Day 
Dream Space22

Foto: Tim Scheffer/Audrey Apers

Dans in 
dagdroomruimte

language no problem
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Het Belgische theatergezelschap Laika 
strijkt neer op het festivalplein van 
Cultura Nova met ‘Cantina’. Je loopt 
de tent binnen en komt in een fascine-
rende, theatrale wereld terecht waarin 
mensen samen dromen, vloeken, 
lachen en eten. Want, ‘Cantina’ is meer 
dan een voorstelling…. Schuif aan, eet 
mee en laat je overdonderen!

In Spanje is een ‘cantina’ een plek 
dichtbij het station, waar je snel iets 
eet, drinkt en het nieuws becommenta-
rieert. In Italië is een ‘cantina’ een 
koude kelder waar je wijn laat rijpen. 
Bij ons roept het woord ‘kantine’ het 
beeld op van een kille ruimte met lange 
tafels, terwijl het in Mexico een lokaal 
is met plastic stoelen, kleurrijke muren 
en verbleekte parasols. ‘Cantina’ van 
Laika is dat alles samen. Een plek waar 
verschillende werelden tevoorschijn 
worden getoverd, waar droom en 
werkelijkheid versmelten. Een plek 
waar acteurs en zangers je in vervoe-
ring brengen.

Laika (BE)  / Cantina

Laika / 
Cantina

25

Een theatrale/culinaire belevenis
Laika maakt ‘theater der zinnen’ met 
voorstellingen die je ruikt, voelt, ziet, 
hoort en proeft: van kleine en grote 
verhalen, nieuwe gerechten en onbe-
kende werelden. Zoals in eerdere crea-
ties van Laika die tijdens Cultura Nova 
te zien waren – misschien herinner je je 
‘Cuccinema’, ‘Opera Buffa’ of ‘Penta-
merone’ nog? – word je in ‘Cantina’ 
opnieuw ondergedompeld in een thea-
trale/culinaire belevenis. Je deelt een 
maaltijd met andere toeschouwers, 
waarvan de ingrediënten een verras-
sende smaak hebben en vaak iets totaal 
anders zijn dan ze op het eerste gezicht 
lijken. 

Credits
Van en met: Abigail Abraham, Peter de 
Bie, Marjan de Schutter, Leentje Kerre-
mans, Alain Rinckhout, Jo Roets, Michiel 
Soete, Mieke Versyp en zes Heerlense 
spelers
Productie: Laika en Valletta 2018, cultu-
rele hoofdstad van Europa i.s.m Stad 
Antwerpen en Lavrar O Mar, Festival 
International de Artes Performativas, 
Aljezur e Monchique

zatErdag 25 t/m maandag 27 augustus  
dondErdag 30, vrijdag 31 augustus En  1 sEptEmBEr
19.00 uur
thEatErtEnt op hEt fEstivalplEin / Burg. van grunsvEnplEin 
hEErlEn
4  29,- inclusiEf maaltijd
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Foto’s: Kathleen Michiels
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Treed binnen in ‘STIL.de beeldentuin’. 
Maak samen met anderen een zwijg-
zame wandeling door het duister. Beleef 
een visuele performance in modernisti-
sche stijl, geïnspireerd op het gedachte-
goed van filosoof Ludwig Wittgenstein: 
‘Wovon man nicht sprechen kann, 
darüber muß man schweigen’. Met 
videowerk van Arjen Klerkx.  

‘STIL.de beeldentuin’ gaat over de 
kracht van het onuitgesproken woord. 
Over de ethiek van het zwijgen. Over 
zijn helende gave en zijn vernietigende 
kracht. Waarin het zwijgen wordt opge-
legd en gevraagd wordt om letterlijk 
woorden te wegen.
‘STIL.de beeldentuin’ is een initiatief 
van theatermaker Lieke Benders en 
onderdeel van het unieke project 
‘STIL.’. Vanuit Klooster Wittem en 
‘STIL.het lab’ onderzoekt zij samen 
met haar team vier jaar lang het belang 
van stilte en stilstaan in een steeds maar 
roerigere maatschappij. Haar bevin-
dingen worden getoond en gespeeld op 
verschillende plekken in Nederland en 
België en groeien in 2020 uit tot één 
groot reizend museum. Na het eerste 
themajaar ‘STIL.de natuur’, met 
‘STIL.de expositie’ als eerste zaal, volgt 
dit jaar STIL.zwijgen met ‘STIL.de 
beeldentuin’ als tweede museumzaal. 

Credits: 
Concept en Regie: Lieke Benders
Regie-assistent en tekst: Saskia de Haas
Dramaturgie: Peter Anthonissen
Techiek en decor: Marq Claessens, 
Thierry Wilders, Vincent Lafeber
Video: Arjen Klerkx
Museale vormgeving: De Nieuwe 
Collectie en Appie Smulders
Muziek: Jolle Roelofs
Stagiair regie: Anoek Oostermeijer 
STIL.de beeldentuin is een productie van 
Hoge Fronten/ Lieke Benders in copro-
ductie met Cultura Nova en wordt mede 
mogelijk gemaakt dankzij subsidies en 
bijdragen van Fonds Podiumkunsten, 
Provincie Limburg, Gemeente Maas-
tricht, Klooster Wittem, BankGiro Loterij 
Fonds en C-TAKT (BE).

Boekpresentatie ‘Gluren’  
In 2013 vond tijdens Cultura Nova de 
première plaats van de voorstelling ‘Gluren’ 
van Hoge Fronten/Lieke Benders. Vijf jaar 
later presenteren we op zondag 26 augustus 
met trots het boek met hierin de prachtige 
verhalen geschreven door Jibbe Willems en de 
ontwapenende foto’s van de deelnemers van 
inmiddels zes steden, gemaakt door René den 
Engelsman en Moon Saris. Dit boek is 
daarmee een op zichzelf staand kunstwerk 
geworden. Het geeft een inkijkje in de kamers 
en levens van verschillende huishoudens in 
Nederland en België, inclusief de verhalen en 
foto’s van de Molenberg! Te koop tijdens 
Cultura Nova. 

Hoge Fronten/Lieke Benders (NL)  / STIL.de beeldentuin

Hoge 
Fronten / Lieke 
Benders  / STIL.de
beeldentuin première

zondag 26 augustus (prEmièrE) t/m 1 sEptEmBEr
23 augustus (try-out)
tijd: 21.00 uur
locatiE: supErstudios (tuin voormalig utp gEBouw), 
oliEmolEnstraat 60,  hEErlEn. niEt gEschikt voor mEnsEn 
moEilijk tEr BEEn.  trEk stEvigE schoEnEn aan.
4  15,-
duur:  60 min

Foto: Lieke Benders
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Zet de mobiel uit, schakel de lijstjes in 
je hoofd af en laat je meenemen in het 
moment. Dat deden ook de zes 
jongeren, drie uit België en drie uit 
Nederland, met wie theatermaker Els 
Roobroeck (stichting COVAR) het 
thema tijd onderzocht. Of meer het 
gebrek aan tijd. En wat dat betekent 
voor de jongeren en de mensen om wie 
ze geven. Hun onderzoek mondde uit 
in een muziektheatervoorstelling, 
waarin de tijd even stil mag staan. 

Op basis van het onderzoek van de 
jongeren schreef Els Roobroeck een 
tekst en maakte muzikant/componist 
Quinten Mordijck een soundtrack. De 
jongeren gaan in dialoog met zichzelf 
en de muziek, met het publiek als gast 
in hun tijdloos universum. Vanuit hun 
persoonlijke perspectief ontdekken we 
een wereld waar de tijd even mag stil-
staan. Een wereld waar je kan en mag 
vertoeven als je even geen zin hebt om 
mee te razen met alles om je heen. Een 
wereld waar je tijd voor detail hebt. En 
waar je nog even verfrommeld mag 
blijven liggen in de opgewarmde 
ochtendlakens. Gewoon omdat het 
kan.

In haar COVAR-producties verbindt 
de Vlaamse actrice en theatermaker 
Els Roobroeck urgente maatschappe-
lijke thema’s, invloeden uit populaire 
en experimentele muziek en een voor-
liefde voor literatuur met haar fasci-
natie voor de acteur als muzikale 
performer. Uit deze combinatie 
ontstaan indringende theatrale 
portretten van hedendaagse vraag-
stukken. 

Credits: 
concept, tekst en regie: Els Roobroeck 
(COVAR) 
compositie en muziek: Kwinten Mordijck 
(NTGent, Kiss the Anus of a Black Cat) 
dramaturgie: Alexander Schreuder 
(TG Amsterdam, De Queeste, 
Toneelacademie Maastricht) 
spel: Loena Nelissen, Vincent Thijs, 
Stephanie Turelinkx, Lissy Smeets, 
Jonathan Veenhuysen, Meike Brouwers
lichtontwerp en techniek: Inne Box (cc 
De Velinx) productie: MoMeNT
coproductie: cc de VELINX en Stichting 
COVAR 
met dank aan: alle betrokken ouder

Els Roobroeck  / Covar (BE/NL) / Pleidooi voor TIJD

30 augustus 
19.30 uur
vrijE school hEErlEn, driEschstraat 1, hEErlEn
4  7,50
duur: 45 min

Els Roobroeck / 
Covar / Pleidooi 
voor TIJD

Foto’s: Tijs Posen
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jongeren



Stap in een nieuwe wereld. Een wereld 
van geluid, waarin alles verandert, 
verplaatst, trilt, connecteert, commu-
niceert, musiceert. In ‘The Human 
Dance’ van het jonge collectief Play-
field valt de rol van toeschouwer en 
maker samen. Zet je hoofdtelefoon op, 
loop rond en maak je eigen choreo-
grafie van het onvoorspelbare. 

In de wereld van ‘The Human Dance’ 
is alles in beweging. Je stapt binnen in 
een driedimensionale wereld van 
geluid, een parallelle realiteit waarin je 
op een intuïtieve manier jouw invloed 
op de dingen rondom je kan 
ontdekken. Via een hoofdtelefoon 
krijgt elke toeschouwer in deze geluids-
installatie een eigen individueel geluid. 
Ook hoor je de impact van jouw aanwe-
zigheid in de ruimte. Door je te 
verplaatsen en een verbinding aan te 
gaan met de andere toeschouwers, 
componeer je mee aan het geheel. 
Langzamerhand worden bepaalde 
patronen blootgelegd. Zo word je 
binnengeleid in een wereld van 
verschillende perspectieven en een 
choreografie van het onvoorspelbare.

playField is een jong collectief 
bestaande uit Tim de Paepe, Lana 
Schneider en Marthe Schneider. In 
hun werk onderzoeken deze makers de 
grens tussen acteur en toeschouwer. 

Welke invloed heeft de ongeschreven 
dialoog tussen publiek en acteurs op de 
ervaring van de toeschouwer? En wat 
gebeurt er als de toeschouwer zelf deel-
nemer wordt? Door de manier van 
werken van playField zijn niet alleen de 
makers verantwoordelijk voor het laten 
slagen van een voorstelling, maar even-
zeer de toeschouwers.

In ‘The Human Dance’ onderzoekt 
playField specifiek de verbindingen 
tussen mensen - de toeschouwers in dit 
geval - en hun verhouding ten opzichte 
van elkaar en de ruimte waarin ze zich 
bevinden: een subtiele choreografie 
van het onvoorspelbare.

Concept: playField.
Uitvoering: playField, in samenwerking 
met geluidskunstenaar Jeroen Vandesande
Scenografie: playField, in samenwerking 
met textielatelier VOUW
Coproductie: VIA ZUID talentmakelaar 
en Cultura Nova festival
Met dank aan: Stad Gent, Het Gouverne-
ment, DOK Gent, Refu Interim en Valery 
Vermeulen

plafField (BE) / The Human Dance

woEnsdag 29 augustus 20.00 uur (prEmièrE)
dondErdag 0 En vrijdag 31 augustus 19.30
vrijdag 1 sEptEmBEr 19.30 / zatErdag 2 sEptEmBEr 14.00 / 16.00
€ 10,-
duur: 40 min
voormaligE jumBo, achtErzijdE winkElcEntrum ‘loon

playField /
The Human 
Dance première

Foto: MediaWahlestock
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Ultima 
Vez  / INVITED

Ultima Vez (BE)  / INVITED 

datum: 2 sEptEmBEr
tijd: 15.00 uur
locatiE: parkstad limBurg thEatEr hEErlEn
€ 10,-
duur: 75 min

Voor danser en choreograaf Seppe 
Baeyens is het werken met meerdere 
generaties een noodzakelijke voor-
waarde om dans te tonen in zijn meest 
menselijke en kwetsbare vorm. Ook in 
zijn nieuwe productie ‘INVITED’ zijn 
de performers van alle leeftijden. Zij 
nodigen het publiek letterlijk uit om 
samen met hen de voorstelling vorm te 
geven.

In 2017 kreeg Baeyens een beurs van 
de Vlaamse Gemeenschap om onder-
zoek te doen naar (podium)ruimte en 
co-auteurschap binnen hedendaagse 
dans. De output van dit onderzoek is te 
zien in zijn nieuwe dansvoorstelling 
‘INVITED’. In deze productie formu-
leert Baeyens zijn artistieke antwoord 
op de vraag hoe het publiek mee de 
choreografie van een voorstelling kan 
schrijven. Met dans als woordeloze taal 
wil hij binnen beperkte tijd en ruimte 
een gemeenschap stichten waarbij de 
grenzen tussen cast en publiek 
vervagen. ‘INVITED’ bestaat uit een 
diverse en intergenerationele groep 
performers, die een weerspiegeling 
vormt van de samenleving van 
vandaag. Het publiek heeft een actieve 
rol en krijgt de kans het heft in eigen 
handen te nemen. De scenografie 
verbindt en verdeelt, wordt zichtbaar 
en onzichtbaar en leidt publiek en 
performers door het collectief 

geschreven verhaal. De Theaterkrant 
schreef over ‘INVITED’: ‘In een fijne 
en zorgvuldig uitgedachte ontmoeting 
met het publiek maakt Baeyens voel-
baar wat de kracht is van de collectieve 
handeling.‘

Danser en choreograaf Seppe Baeyens 
is sinds 2011 nauw verbonden aan 
Ultima Vez. Onder de vleugels van het 
gezelschap van Wim Vandekeybus 
creëerde hij in 2015 zijn eerste groot-
schalige dansvoorstelling Tornar met 
een intergenerationele cast van niet-
professionele en professionele dansers. 
Tornar oogstte veel lof in binnen- en 
buitenland en werd geselecteerd voor 
Het Theaterfestival 2015.
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De kracht van 
de collectieve 

handeling
Foto: Danny Willems



In nauwe samenwerking met stadshis-
toricus Michel Lemaire van Historisch 
Goud heeft klankkunstenaar Mike 
Kramer een geluidswandeling samen-
gesteld. En route wordt via gesproken 
woord een deel van de Heerlense 
geschiedenis verteld, afgewisseld door 
klanken van ‘het Heerlen van nu’.

Beleef een geluidservaring langs 
verborgen en verrassende locaties in en 
rond het centrum van Heerlen en 
ervaar de geluiden van de stad, die 
veelal niet te horen zijn of zelfs buiten 
gehoorbereik liggen. Niet de gebruike-
lijke geluiden van het dagelijkse leven 
maar de innerlijke resonantie van 
objecten en ruimtes wordt onderzocht 
en ‘aan het licht gebracht’. Denk aan 
de ondergrondse wereld van de voor-
malige stationstunnel en geluiden uit 
een ver verleden, maar ook verborgen 
muziek bij SCHUNCK* en de reso-
nantie van stroomhuisjes begeleiden je 
op de route. Tijdens de geluidswande-
ling zal op narratieve wijze verteld 
worden over de geschiedenis van de 
betreffende plek. Verleden en heden 
worden zo samengebracht tot een 
nieuwe ervaring.

Tien spannende plekken
De route wordt in groepjes van 10 
personen afgelegd. Elke deelnemer 

krijgt hiervoor een eigen audio headset. 
Vanuit het startpunt bij het Nederlands 
Mijnmuseum wordt een tiental span-
nende plekken bezocht in en rond het 
centrum, met een uniek karakter aan 
geschiedenis en geluid. Zoals de 
beruchte voormalige passagierstunnel 
(nu ‘verstopt’ onder het Maankwar-
tier), de crypte van de Pancratiuskerk 
en het Tempsplein. Alle locaties zijn te 
voet, met scootmobiel of rolstoel te 
bereiken.

Mike Kramer / Michel  Lemaire (NL) / echo’s tussen toen en nu

Mike 
Kramer / Michel 
Lemaire première
Heerlen gehoord - echo’s tussen toen en nu

zatErdag 25, zondag 26 augustus En zatErdag 1 sEptEmBEr
11.00, 14.00 En 17.00 uur
dinsdag 28 En dondErdag 30 augustus, om 18.30 En 21.30 uur
zondag 2 sEptEmBEr,  11.00 En 14.00 uur
startpunt: nEdErlands mijnmusEum, mijnmusEumpad 2 
hEErlEn. Eindpunt: fEstivalplEin, Burg. van grunsvEnplEin 
hEErlEn
4 10,-  / Bij BruiklEEn hoofdtElEfoon wordt 
EEn Borg of kopiE paspoort gEvraagd
duur: circa 1,5 uur (afhankElijk van hEt looptEmpo)
allE lEEftijdEn / toEgankElijk voor gEhandicaptEn 
(m.u.v. voormaligE rEizigErstunnEl)
duur gEluidswandEling: 90 min
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(h)ear (NL) / Modular Synth event / Sound-City-Scape

vrijdag 31 augustus 
19.30 uur
thEatEr hEErlEn, ingzaal
4 8,00
duur: 45 min

Sound-
City-
scape

‘Sound-Cityscape’ 3D-audio 
performance door Mike Kramer 
powered by (h)ear

Tijdens dit optreden kan je je laten 
onderdompelen in een 3-D geluidsbe-
leving, samengesteld door klankkun-
stenaar Mike Kramer. Alle geluiden 
zijn opgenomen in het voortraject van 
de klankwandeling ‘Heerlen gehoord: 
echo’s tussen toen en nu’ die tijdens 
Cultura Nova te beleven is. Het 
concert kan zowel staand, zittend als 
liggend worden beluisterd. Ook wordt 
de bezoeker uitgenodigd zich vrij 
te bewegen door de ruimte 
tijdens het optreden. 

(h)ear Modular 
Synth event

zatErdag 25 augustus  
EntrEE: € 12,50
tijd: opEn 20.30 uur, aanvang 21.00 uur
locatiE: BEtahuis, wilhElminaplEin 25 hEErlEn
lEEftijd: 16+
4 10,- 
duur: 4 uur

Ook dit jaar presenteert (h)ear
in samenwerking met Cultura Nova 
weer een avond met spannende 
modular synthesizer geluiden. 
Verwacht een muzikale reis, waarbij 
kosmische sferen, hypnotiserende beats 
en een flinke dosis geluidsexperiment 
de revue zullen passeren. Gewaagd, 
pionierend, maar zeker ook swingend.

De deelnemende artiesten Mono-Poly, 
SONICRIDER, OSC1899, Leon van 
Bokhorst en FRAKnoise vertegen-
woordigen de crème de la crème van de 
Nederlandse Modular Synth scene. Zij 
laten hun producties horen, maar 
geven als extraatje ook uitleg over het 
werkproces en de totstandkoming van 
hun afzonderlijke sets.

language no problem
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woEnsdag 29 augustus
20.00 uur
mondriaan, hEErlEn
4 10,- 
duur: 75 min
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ensemble op velerlei manieren de 
hedendaagse klassieke kamermuziek 
onder de aandacht gebracht: in diverse 
bezettingen en stijlen, als aanjager van 
de noodzakelijke vernieuwing van het 
repertoire (compositieopdrachten) en 
met de laatste jaren steeds meer 
aandacht voor samenwerking met 
andere kunstdisciplines.
Regelmatig geeft Ensemble 88 
opdrachten aan componisten, waarna 
zij het werk voor het eerst in uitvoering 
brengen. Mede hierdoor speelt 
Ensemble 88 een essentiële rol in de 
ontwikkeling van hedendaagse muziek 
in de euregio.

Het programma ‘Mad Vision’ belicht 
hedendaagse klassieke muziek met een 
knipoog en een kwinkslag. Maar ook 
met een serieuze ondertoon, die de 
grenzen aftast tussen gewoon en onge-
woon, vertrouwd en vreemd, normaal 
en afwijkend. Pièce de resistance is de 
compositie ‘My Illness is the Medicine 
I Need’, waarin de Oostenrijkse 
componist Thomas Larcher teksten 
gebruikt uit een speciale editie van het 
Benetton-tijdschrift ‘Colors’ over 
verschillende vormen van geestes-
ziekte.
Ensemble 88 geeft tijdens dit concert 
een wonderlijke en kleurrijke kijk op de 
actuele mondiale muziekwereld en de 
hoofdrolspelers die daarin figureren. 
In de compositie ‘My Illness is the 
Medicin I Need’ komen letterlijk 
psychiatrische patiënten aan het 
woord. In ‘Case History’ draait de 
slagwerker helemaal door vanwege de 
gekke fratsen die componist Roderik 
De Man van hem verlangt. En compo-
nist Paul Pankert zet in ‘Manuel’ 
doodleuk de handleiding van een 
wasmachine op muziek. 
Het programma wordt gecompleteerd 
door ‘Psy’ van Peter Eötvös en ‘Mad 
Vision’ van Elena Firsowa.
Ensemble 88 is een ensemble voor 
hedendaagse klassieke muziek, dat 
onder artistieke leiding staat van violist 
Paul Pankert uit Eupen. In de bijna 
dertig jaar van zijn bestaan heeft het 

Ensemble 88 / 
Mad Vision 

Ensemble 88 (NL)  / Mad Vision 

De kracht van 
de collectieve 

handelingFoto: Ensemble 88



Rutger Muller Ensemble (NL) / Processive 

In ‘Processive’ zoeken Josephine Bode 
(blokfluit, zang), Wen Chin Fu (cello) 
en Rutger Muller (elektronica, 
percussie) naar fusies en abstracties 
van o.a. klassieke muziek, Japanse 
muziek, minimalisme, ambient en 
glitch. Daaruit vloeit een fragiele 
symbiose van meditatieve en unheim-
liche elementen. Een mystiek geheel - 
versterkt door de architectonische 
lichtkunst van Vladimir Grafov - waar-
binnen de grenzen tussen voorgrond, 
achtergrond, stabiliteit, chaos, tijd en 
ruimte vervagen.

Als elektro-akoestische componist en 
improvisator richt Rutger Muller zich 
op de ontwikkeling van spirituele 
muziek in een tijd van digitale, grens-
overschrijdende communicatie. 
Culturen en subculturen - bestaand of 
vervlogen - kunnen elkaar nieuwe 
inzichten verschaffen, want dezelfde 
intenties worden op verschillende 
manieren uitgedrukt.   

Dit concert komt tot stand in samenwer-
king met Intro Maastricht.

Rutger Muller 
Ensemble / 
Processive

Rutger Muller onderzoekt hoe techno-
logie een medium kan zijn tussen elek-
tronische muziek en klassieke tradities. 
Zijn werk is een kruisbestuiving tussen 
o.a. barok, modern klassieke muziek, 
club-muziek (techno, ambient) en 
oosterse klanken. Hoe verschillend 
deze richtingen ook lijken, ze hebben 
iets gemeen: een gevoel van abstractie, 
continuïteit, eindeloosheid. Ervaar het 
zelf tijdens de performance ‘Proces-
sive’ in Maankwartier. 

maandag 27 augustus 21.00 uur (concErt)
niEuwE stationshal maakwartiEr (‘op dE plaat’)
dondErdag 30 En vrijdag 31augustus En zatErdag 1 sEptEmBEr 
20.00 uur / 23.00 uur (installatiE)
voormalig winkElpand (hoEk apollolaan-gEErtstraat 
4 10,- 

Germaine Sijstermans

Germaine 
Sijstermans

Muziek, ruimte en installaties. Met 
deze ingrediënten gaat Germaine  
Sijstermans tijdens Cultura Nova aan 
de slag op het Maanplein (Heerlen). In 
Maankwartier, een kleine stad in de 
stad, creëert Sijstermans ruimtes in 
bestaande ruimtes. Iedere dag ontstaat 
een installatie op een andere, nog niet in 
gebruik genomen locatie. 
Als toeschouwer kun je vrij in en uit 
lopen om het ontstaansproces te volgen. 
Kers op de taart is een concert/presen-
tatie tijdens zonsondergang, waarbij 
installatie en muziek met elkaar 
versmelten.
Het nieuwe stadsdeel Maankwartier 
vormt een rustpunt in, verbinding met 
en doorgang naar de stad, ontworpen 
met oog voor leefbaarheid en omgeving. 
Een uitgelezen plek voor klarinettist/
componist Germaine Sijstermans. In 
haar composities speelt ruimtelijkheid 
vanaf het begin een belangrijke rol, 
zowel in de muziek zelf als in het 
gebruik van de uitvoeringsruimte. Zoals 
Sijstermans de klanken in haar muziek 
op een abstracte manier gebruikt, 
maakt zij in haar installaties ook op 
abstracte wijze gebruik van herkenbare, 
eenvoudige materialen. En waar in de 
muziek transparante structuren en stilte 
een belangrijke rol spelen, hebben haar 
installaties een dusdanige transparantie 
dat zij de ruimte aanvullen of wijzigen 
zonder deze te verstoren.

Dit concert komt tot stand in samenwer-
king met Intro Maastricht.

woEnsdag 29 augustus t/m zatErdag 1 sEptEmBEr
21.15 uur
maanplEin, divErsE locatiEs
gratis (tijdEns opBouw ovErdag)
4 5,- 
duur: 30 min

38

language no problem

Foto: Moon Saris

Foto: Germaine Sijstermans
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Orkun Aǧır Ensemble (NL)

Het optreden van Orkun Aǧır  is tot stand 
gekomen in samenwerking met Intro in 
Situ Maastricht.

Orkun Aǧır 
Ensemble

Orkun Aǧır componeert eigentijdse 
klassieke muziek met lichte invloeden 
uit de Ottomaanse en Anatolische 
muziek. Zijn werken kenmerken zich 
door hun introspectieve en melancholi-
sche aard. Speciaal voor het concert 
tijdens Cultura Nova schreef Aǧır zijn 
Sestetto voor klarinet, baǧlama, strijk-
trio en piano. 

De Zwolse componist Aǧır werkt nauw 
samen met onder anderen de promi-
nente Turkse dichter Ataol 
Behramoǧlu. Hij componeerde een 
liederencyclus van Behramoǧlu’s 
gedichten die in 2019 in première zal 
gaan in Izmir. Ook gebruikte hij de 
teksten van Behramoǧlu voor het stuk 
‘If I die…’ dat hij voor het Storioni 
Trio, baǧlama en sopraan schreef. 
Onlangs voerde Aǧır met zijn luthier 
(iemand die snaarinstrumenten maakt 
en repareert) Serkan Güngör een 
aantal spraakmakende veranderingen 
door aan zijn instrument de baǧlama 
(een soort luit). Deze wijzigingen 
hebben, net als de nieuwe composities, 
het instrument in alle opzichten 
concertwaardiger gemaakt. 

Behalve het nieuwe werk Sestetto voor 
klarinet, baǧlama, strijktrio en piano 
zijn tijdens Cultura Nova ook eerdere 
werken te horen, zoals ‘Nâme-i Hicrân’ 
(The Farewell Letter) voor baǧlama en 
cello en ‘Mesra’ voor cello solo.
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dinsdag 28 augustus
20.30
savElBErg kloostEr hEErlEn

 4 10,- 
60 min
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Net als voorgaande jaren draagt Stich-
ting Street Art tijdens Cultura Nova 
met nieuwe murals bij aan de (stads)
ontwikkeling en attractiviteit van 
Heerlen. De werken die in de afge-
lopen jaren onder de vlag van de stich-
ting gecreëerd zijn, hebben Heerlen 
zowel nationaal als internationaal veel 
erkenning én het predicaat ‘Mural 
Hoofdstad van Nederland’ opgeleverd.

Gallery XXL op de Heerlerbaan
Dit jaar zijn twee enorme murals het 
middelpunt van de viering van 100 jaar 
Heerlerbaan op 31 augustus. Aan de 
Peter Schunckstraat wordt de reeds 
bestaande ‘Havenarbeider’ van 
Hendrik Beikirch uit 2014 aangevuld 
met murals van de Spaans-Argentijnse 
kunstenares Hyuro en de Amerikaanse 
kunstenaar Isaac Tin Wei Lin. Deze 
twee muurschilderingen zijn de start 
van het project ‘Gallery XXL Heerlen’ 
dat voorbereid en begeleid wordt door 
curator Rafael Schacter uit Londen. 
Schacter is bekend als auteur van ‘The 
World Atlas of Street Art and Graffi ti’. 
Als curator werkte hij o.a. voor de Tate 
Gallery. Samen met de Stichting Street 
Art, Weller en bewoners werkt hij aan 
een internationaal aansprekende 
hotspot van XXL-murals.

Nieuwe murals in het centrum
Vorig jaar werkten Clet (FR), Dan 
Witz (VS) en Pablo Delgado (MEX) 
tijdens Cultura Nova op verassende 
plekken in het centrum van Heerlen. 
Dit jaar zullen opnieuw drie kunste-
naars garant staan voor niet voor de 
hand liggende acties op bijzondere 
locaties in de binnenstad. Lars Iken-
roth is ingeschakeld als gastcurator. 
Op het festivalplein zal ook de infocon-
tainer van de Rabobank door street 
art-kunstenaars ‘aangepakt’ worden. 
Deze zal als informatiecentrum dienen 
voor de vele street art-activiteiten die 
in Heerlen plaatsvinden.

Stichting Street Art / Beyond the Wall (NL)

vrijdag 31 augustus
19.30 uur (opEning)
gallEry xxl, hEErlErBaan (ziE pagina duEndE)
vrijdag 24 augustus t/m zondag 2 sEptEmBEr in 
En rond dE BinnEnstad van hEErlEn (routE op
 fEstivalplEin op tE halEn)

Stichting Street Art 
/ Beyond the Wall

434242

De collectie van de 
‘Mural hoofdstad van 

Nederland’ groeit verder

language no problem
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Nomadic Mountains, a survey on high 
altitude mental architecture 
Sinds haar ontstaan zoekt de mensheid 
bescherming in het barre landschap. In 
een welhaast volledig gecultiveerde 
natuur lijkt ‘De Refuge’ hier het laatste 
overblijfsel van; het toevluchtsoord in 
de wildernis.

Kunstenaar en gastcurator Jean 
Bernard Koeman stelt in samenwer-
king met SCHUNCK* en het Dutch 
Mountain Film Festival een duizeling-
wekkende tentoonstelling samen rond 
‘De Refuge’: bouwsels, schuilplaatsen 
of oorden om je in terug te trekken. De 
tentoonstelling is een wonderlijk 
gelaagde opstelling van beeldende 
kunst en architectuur- en tekstdocu-
menten. Ook worden er side-events 
met cinema en een Robert Smithson-
wandeling georganiseerd. Het toont de 
hedendaagse ontwikkelingen van de 
berghut en het onderzoekt de mentale 
positie van de kunstenaar en het 
museum hierbinnen; altitude poëtica 
en bouwen in de stilte. Kan een kunst-
instelling of een festival ook een 
Refuge zijn?

Met werken van: Armin Linke, Bastien 
Gachet, Bram Kinsbergen, Curdin Tones, 
Daniel V. Keller, Danila Tkachenko, Fran-
cesco Mattuzzi, Frank Koolen & Lieven 
Segers, Frank Mandersloot, Geert Goiris, 
Hans Schabus, Irene Kopelman, Karin 
Bos, Kelly Schacht, Lotte Geeven, e.v.a. 

Mine – Marieke Coppens
Een anonieme wetenschapper deed 
jaren onderzoek naar natuurlijke en 
onnatuurlijke geometrische vormen. 
Hij sprak zijn vele wetenschappelijke 
artikelen in en legde veel visueel vast, 
maar hij heeft zijn artikelen nooit op 
schrift gesteld, noch gepubliceerd. Na 
zijn plotselinge dood in 1998 is zijn 
levenswerk op verzoek van de weten-
schapper ter beschikking gesteld aan 
de beeldende kunst. De keuze door de 
nazaten viel op Marieke Coppens 
omdat zij jarenlang in een sekte leefde 
met een onnatuurlijke geometrische 
vorm als symbool: de zevenhoek. De 
presentatie in SCHUNCK*’s +1 is de 
afsluiting van Mariekes Heerlense resi-
dentie die mede mogelijk werd 
gemaakt door het Mondriaan Fonds.

Bij bezoek aan Nomadic Mountains ontvangt u een 
overzicht van het randprogramma in de vorm van een 
wandel- en omgevingskaart. Bezoek hiermee de 
refuges van het Limburgse heuvelland.

SCHUNCK* museum

vrijdag 24 augustus t/m zondag 2 sEptEmBEr
(na cultura nova nog tE ziEn t/m zondag 2 dEcEmBEr)
dinsdag t/m zondag, 11.00 – 17.00 uur
schunck* musEum, hEErlEn
4 6,-

SCHUNCK* 
museum
tijdens Cultura Nova

4544

nomadic
mountains
a survey on high altitude 
mental architecture
1 jul t/m 2 dec 2018 / SCHUNCK* 
glaspaleis / €6,00

Bongerd 18 Heerlen
www.schunck.nl
+31(0)455772200

Werkstatt.jbk

Foto: Min - Marieke Coppens Een kunsthuis
als schuilplek



De Heerlense schrijver A.H.J.  
Dautzenberg debuteerde in 2010 met 
de verhalenbundel ‘Vogels met zwarte 
poten kun je niet vreten’. Verschillende 
recensenten riepen de bundel uit tot 
Debuut van het Jaar. In zijn laatste 
boek ‘Ik bestaat uit twee letters’ gaat 
Dautzenberg in zijn geboortestreek op 
zoek naar zijn gelukkige jeugd. Thea-
termaker Ruud Horrichs interviewt de 
schrijver en duikt samen met hem in 
zijn schrijversuniversum. 

In ‘Ik bestaat uit twee letters’ verkent 
Dautzenberg zijn gelukkige jeugd, de 
complexe relatie met zijn tweelingbroer 
Hub en de verborgen geschiedenis van 
zijn opa en oma. Hij verwijdert de 
pleister van ongeheelde wonden en 
besprenkelt ze liefdevol met wat 
jodium. ‘Ik bestaat uit twee letters’ is 
een compromisloze verzameling 
dagboekaantekeningen, zeer korte 
verhalen, essayistische betogen, 
brieven, gedichten en strips.

In de afgelopen jaren schreef 
Dautzenberg in gestaag tempo aan een 
alom gewaardeerd en veelzijdig oeuvre 
van romans, essays, brieven, toneeltek-
sten, verhalen en gedichten. Ook op 
maatschappelijk vlak liet hij met regel-
maat van zich horen. Hij werd genomi-
neerd voor verschillende literaire 
prijzen en won in 2016 de ‘Impact 
Award’ voor de armoede glossy ‘Quiet 
500’. Dit blad, waarmee Dautzenberg 
armoede een gezicht wil geven, krijgt 
nog steeds lovende reacties. Onlangs 
verschenen ‘Vijftig Verhalen’, een luxe 
jubileumuitgave van zijn beste 
verhalen, en ‘Ik bestaat uit twee 
letters’, een dagboek in de prestigieuze 
reeks Privé-domein. 

Anton Dautzenberg (NL) / Interview door Ruud Horrichs

dinsdag 28 augustus 20.00 uur
thEatErcafé, thEatEr hEErlEn
4 5,-
duur: 60 min
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Anton 
Dautzenberg / 
Interview door 
Ruud Horrichs

Foto: Wouter le Duc Ik bestaat uit twee 
letters.



Onder het thema ‘Nieuwkomers’ wordt 
gehoor gegeven aan de vraag naar 
verbreding van een podium voor 
levendig debat over stedelijke ontwikke-
ling en actieve participatie in de ontwik-
keling van Heerlen en Parkstad 
Limburg.  Ruimte bieden voor ‘experi-
menten’ op basis van gefundeerde  
toekomstgerichte scenario’s is in 
november 2017 uitgesproken als ambitie 
in het ‘Stadsdebat Agenda Randland’. 
Die ambitie wordt concreet ingevuld 
met de lancering van het ‘Stadslab 
Heerlen’.  Een stadslab als ‘Nieuw-
komer’ cq. nieuw instrument in én voor 
stad en regio.

Nieuwkomers 1 / Neimeid Krimplezing 
In de Neimed krimplezing belichten 
prof. Sabine Meiers ( UniSiegen), 
Maurice Hermans (Neimed) en prof. 
Joop de Kraker (UN-ICIS-Open-
Universiteit)* een actueel en relevant 
aspect van regionale en stedelijke 
ontwikkeling. De presentaties tijdens de 
10e Neimed Krimplezing staan in het 
teken van het belang van nieuwkomers 
in een stad, die gevormd en gemaakt 
wordt door inwoners, bestuurders, 
dromers, vernieuwers en opgestroopte 
mouwen. In een daarbij passende (inno-
vatieve) governance structuur en een 
agenda met aandacht voor het leven 
later. De toekomst.  Voor duurzaamheid 
en een nieuw evenwicht tussen mens, 
stad en natuur.

Nieuwkomers 2 / Stadslab Heerlen
In het kader van het bidboek ‘Urban 
Heerlen’ en de sociale agenda van de 
Provincie Limburg is op initiatief van 
Neimed gesproken over ontwerpen voor 
een Stadslab Heerlen. Samen met IBA 
Parkstad en verschillende culturele en 
creatieve partijen is een Heerlense 
invulling van dit initiatief vormgegeven. 
Immers stadslabs zijn ‘hot’ maar wat 
past bij de Heerlense vraagstukken en 
uitdagingen? Hoe kan er een podium 
om te refl ecteren gevonden worden 
waar ook ruimte is voor microinitia-
tieven van bewoners en gebruikers van 
de stad? En hoe kunnen de goede lessen 
die we geleerd hebben in bij de Gebroo-
kerbosmethode in Heerlen-Noord 
ingezet worden in de binnenstad? 
Nieuwsgierig? Kom dan naar de lance-
ring van ‘Stadslab Heerlen’ en doe mee!

Nieuwkomers 3 / The Butterfl y House 
Zowel in de zaal als daarbuiten kunnen 
bezoekers luisteren, proeven en kijken 
naar beelden van ‘Nieuwkomers’. De 
lezingen, de ‘geboorte’ van ‘Stadslab 
Heerlen’, maar ook de vlindermobiel 
van The Butterfl y House bieden een 
doorkijk naar de betekenis van ‘Nieuw-
komers’ en van ‘blijvers’.

Neimed Krimplezig / Nieuwkomers

dinsdag 28 augustus
15.30 uur nEimEd krimplEzing , voormaligE raBoBank
17.30 uur dinEr, spiEgEltEnt
19.00 uur opEning stadslaB En voorstElling antifEst 
van collEctiEf panda 
thEatEr hEErlEn
€ 30,- inclusiEf dinEr

Nieuwkomers
Neimed Krimplezing / Opening Stadslab Heerlen / 
première ‘Antifest’ van collectief Panda
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Stadsdichter Merlijn Huntjens en thea-
termaker Nina Willems (PANDA) 
hebben samen met grafi sch vormgever 
Guus Prevoo Heerlen en haar inwoners 
binnenstebuiten gekeerd. Dat heeft 
geleid tot de eerste echte papieren 
PANDA-publicatie: het ‘Antifest-
model’. Speciaal voor de presentatie 
van het Antifest heeft het Heerlense 
collectief een theatrale performance 
gemaakt. Niet te missen voor Heerle-
naren (en andere theaterliefhebbers). 

Tijdens Cultura Nova 2017 begonnen 
de leden van PANDA met hun onder-
zoek naar alle identiteiten die Heerlen 
in de loop van de tijd heeft gehad. Ze 
hebben nauwkeurig gekeken, geluis-
terd en zo nu en dan een goede kop 
thee gedronken met de Baron von 
Münchhausen. Inmiddels zijn we weer 
een jaar verder, heeft de tijd fl ink stil-
gestaan en is het moment aangebroken 
om de bevindingen te presenteren. 

In de splinternieuwe theatrale perfor-
mance die Huntjens, Willems en 
Prevoo speciaal gemaakt hebben voor 
de presentatie van het Antifest, wordt 
alles nog eens haarfi jn verduidelijkt. Of 
‘ontduidelijkt’. Een ding is zeker: al zit 
de Heerlenaar nog zo diep in zijn 
mentale moeras, PANDA heeft altijd 
een waarheid in pacht.

Credits: 
Coaching Antifestmodel: Remy Kroese en 
Marlies Vermeulen (Dear Hunter)
Decorontwerp: Tim Scheffers
Kostuumontwerp: Esther Sloots
Productie: Julia Herberghs
PR: Rian Moonen
Fotografi e: Pascal Moors 
(Nose for Photography)
Met dank aan: Via Zuid, SCHUNCK* 
(Randland)

Panda (NL) / Antifest

dinsdag 28 En woEnsdag 29 augustus
(maandag 27 augustus try-out)
19.00 uur
foyEr thEatEr hEErlEn
410,- (try-out: 4 5,-)
duur: 50 min

PANDA / 
Antifest
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Foto: Collectief Panda
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Antifest verduidelijkt 
of ‘ontduidelijkt’



Morena Bamberger (NL) / Het Land van Ayni

Een nieuwe roedel
‘Ayni’ is de wet van wederkerigheid 
uitgedrukt in de taal Quechua uit het 
Andesgebergte en betekent letterlijk 
‘vandaag voor jou, morgen voor mij’. 
Deze wederkerigheid speelt een 
belangrijke rol in het werk dat Morena 
in Hoensbroek creëert. Iedereen is 
welkom om door middel van muziek, 
het gebruik van attributen en maskers, 
dans, tekst of creatie een bijdrage te 
leveren aan dit nieuwe dynamische en 
sfeervolle werk dat 31 augustus geëx-
poseerd wordt.

Gratis kinderworkshop
In het weekend organiseert Morena een work-
shop voor kinderen tussen 10 en 16 jaar. In 
deze workshop maken de kinderen kostuums 
en maskers die worden ingezet voor een foto-
shoot.

Morena Bamberger
 / Het Land 
van Ayni

Morena Bamberger creëert sculpturen 
en installaties die lijken op vreemde, 
zachtaardige wezens en landschappen. 
Tijdens Cultura Nova nodigt zij je in 
haar tijdelijke werkplaats in en rond het 
pand van Greylight Projects (naast het 
voormalige gemeentehuis in Hoens-
broek) uit om deel uit te maken van 
‘Het Land van Ayni’.
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zatErdag 25 augustus t/m zondag 2 sEptEmBEr
ontmoEtingEn: zatErdag 25, zondag 26 augustus, 
12.00 – 15.00 uur En maandag 27 t/m dondErdag 30 augustus, 
12.00 – 14.00 uur
ExpositiE: vrijdag 31 augustus, hElE dag tijdEn
kindErworkshops: zatErdag 1 En zondag 2 sEptEmBEr, 
13.00 – 15.00 uur
grEylight projEcts, hoEnsBroEk
gratis

Hans Mommaas gaat in gesprek met 
theatermakers en kunstenaars van 
Cultura Nova editie 2018. De namen 
van de deelnemers worden via de 
website en social media van Cultura 
Nova bekend gemaakt. 

Internationaal beeldend theaterfestival 
Cultura Nova wil zich verhouden tot 
ontwikkelingen in Heerlen en Park-
stad. Aan theatermakers, kunstenaars 
en gezelschappen wordt daarom 
gevraagd een verbinding te maken met 
de thematieken die op dit moment 
spelen in de regio: zoals transitie, 
krimp en identiteit.

Heerlen is een stad met een soms 
tegendraadse, onconventionele aanpak: 
ondanks de krimp wordt bijvoorbeeld 
het Maankwartier gebouwd. Het is een 
stad van makers, arbeiders, een MBO-
stad zonder ‘echte’ universtiet op zoek 
naar nieuwe eigenheid en aanzien. 
Theatermakers en kunstenaars 
scheppen nieuw elan en Heerlenaren 
worden zelf actief. Is Heerlen een ‘Do 
It Yourself Stad’?

Heerlen ligt centraal in een Euregio en 
acentrisch in Nederland. Zuid-
Limburg is een Rijnlands overgangsge-
bied met kleinschalige 
grootschaligheid (Euregio Maas-Rijn). 
De grenzen van Duitsland en België 
liggen op zeer korte afstand. 

Hoe verhouden wij ons tot Europa en 
Europese problematieken? Wat doen 
theatermakers en kunstenaars 
hiermee? 

Gespreksleider Hans Mommaas is 
directeur van het Planbureau voor de 
Leefomgeving en Professor Regional 
Sustainability Governance bij de 
Tilbug University; hij is tevens lid van 
de Raad van Toezicht van de stichting 
Cultura Nova.

Artist-Talk /SCHUNCK*

zondag 26 augustus 
aanvang 11:00
schunck* cEntralE hal
gratis toEgankElijk
duur 90 min
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Artist-Talk
gesprek met theatermakers 
en kunstenaars

Foto: Morena Bamberger



 Het Festivalplein

Het Burg. van Grunsvenplein voor 
Theater Heerlen is gedurende het hele 
festival het bruisende hart van Cultura 
Nova. De plek voor ontmoeting voor 
publiek en artiesten. Een gezellig etentje 
vóór de voorstelling en een drankje en 
een goed gesprek erna. Spraakmakende 
interviews en discussies die worden 
uitgezonden op L1. Maar ook de plek 
voor verrassende performances, leuke 
kindervoorstellingen, elke avond een 
nieuwe band in de Spiegeltent, en nog 
veel meer. 

Na het grote succes van Park Urbana 
de afgelopen twee jaar tovert Cultura 
Nova het Festivalplein ook dit jaar weer 
om in een – tijdelijk – stadspark. Dit jaar 
kun je van de heerlijke Cultura Nova-
sfeer, genieten op en rond de houten 
objecten van een palletlandschap met 
het heerlijke strandje bij de fontein, 
verzinken in de verhalen van Els Huvers 
Kopsalon, je zintuigen laten prikkelen 
in het spektakeltheater van Kitonb, een 
fi lm pakken in onze eigen bioscoop 
Cinema Urbana of je vergapen aan het 
natuurschoon dat botanist/kunstenaar 
Stefan Cools met zijn Vlindermobiel 
aantrekt. Park Urbana is in ontwikkeling; 
samen met IBA Parkstad andere partners 
en kunstenaars geeft Cultura Nova vorm 
aan een tijdelijk stadspark dat bedoelt is 
als een aanzet voor een blijvend park in 
de binnenstad .

Festivalplein / 
Burg. van 
Grunsvenplein
vr 24 augustus t/m zo 2 september
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Het Festivalplein

In het weekend en op woensdag vanaf 
12.00 uur en de rest van de week vanaf 
17.00 uur valt er veel te beleven op het 
Festivalplein – Park Urbana. 



 Het Festivalplein

Elke avond kun je heerlijk tafelen 
in of rond de sfeervolle Spiegeltent 
op het Festivalterrein van Cultura 
Nova. Van Melick Catering Company 
bereidt elke avond met een knipoog 
naar het programma een verrassend 
driegangenmenu, waarbij je voor elke gang 
kunt kiezen uit twee gerechten. Ook is er 
een vegetarisch menu.

Reserveren
Het diner begint elke avond 17.30 uur. 
Hierdoor ben je ruim op tijd klaar om verder 
te genieten van het avondprogramma. Ben 
je vegetarisch? Geef dit dan door bij je 
reservering. Het menu terug te vinden op 
culturanova.nl. Hier kun je ook een tafeltje 
reserveren a € 27,50 per persoon.

De werken die fotograaf Luc Lodder 
exposeert onder de titel ‘Beslissende 
momenten van Cultura Nova’, zijn 
gemaakt tijdens festival Cultura 
Nova. Hierbij gaat het om theatrale 
voorstellingen; circus, acrobatie, dans, 
toneel, zowel binnen in het theater als op 
locatie. Luc is geïnteresseerd in ‘wat en 
waar de mens zich mee bezighoudt’. Die 
mens en zijn activiteiten probeert hij te 
vangen, niet via het repetitieve klik-klik-
klik, maar door echt te wachten tot het 
perfecte moment zich voordoet.

Locatie: Theater Heerlen VEBEGOfoyer 
1e verdieping & trappen naar verdieping 2. 
openinstijden zie website Cultura Nova.
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tafelen@
culturanova.nl
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 Het Festivalplein

Festijeux komt terug naar het 
Festivalplein van Cultura Nova. Dat is al 
goed nieuws. Nog beter is dat  het Franse 
gezelschap totaal nieuwe spellen vanuit 
de hele wereld meeneemt. Eén ding is 
hetzelfde als vorig jaar, want Festijeux 
heeft nu eenmaal een voorliefde voor 
houten spellen. Denk- en doespellen, 
spellen die je uiterste concentratie 
vergen of spellen waarbij strategie en 
handigheid goed van pas komen. 

Bouw mee aan de grootste Cultura Nova 
boom aller tijden!
We gaan dit jaar ook knutselen. Samen 
met zo veel mogelijk kinderen willen we 
op het Festivalplein de grootste Cultura 
Nova boom maken. Met wol en takken 
laten we de boom iedere dag groeien. 
Knutsel jij mee?

Festijeux (FR) / 
voor kinderen 
van 1 tot 12 jaar

Cinema Urbana / 
Filmhuis de 
Spiegel & 
Cultura Nova 

Fotoexpo / 
Luc Lodder

Op het festivalplein komt een kleine 
bioscoop waarin Filmhuis de Spiegel 
samen met Cultura Nova programmeert. 
Onder andere wordt in deze pop-up 
bioscoop ‘Belinda’ van Studio AKATAK 
vertoond.

Studio AKATAK maakte op uitnodiging 
van Festival Cement een portret van 
actrice Belinda van der Stoep. De zussen 
Lotte en Karlijn (AKATAK) startten 
hun project met een interview, waarin 
Belinda vertelde over haar droom om in 
een kostuumdrama te spelen en haar 
fascinatie voor de tijd van Lodewijk 
XIV. Aansluitend kreeg Belinda - als 
verrassing - de mogelijkheid om Marie-
Antoinette tot leven te wekken. Hieruit is 
het guerrilla fi lmexperiment ‘BELINDA’ 
ontstaan. 

Voor verdere programmering zie website 
en facebook.



Het Dutch Mountain Film Festival 
introduceert ‘buildering’ in Neder-
land. Buildering is een samentrekking 
van de woorden boulderen en building. 
Boulderen is het beklimmen van lage 
klimwanden of rotsen zonder touwze-
kering. Buildering is de urban variant 
van deze sport: het klimmen op gevels 
van gebouwen of andere objecten in de 
stad. Ga mee op een sportieve urban 
safari in Heerlen!

Sportklimtrainer en voormalig Neder-
lands kampioen Rasjel Nilwik neemt je 
tijdens deze workshop mee naar bijzon-
dere plekken in de stad. Ontdek de 
verschillende buildering spots en leer 
hoe je deze klimsport veilig kunt beoe-
fenen. 

Deze unieke workshop is de aftrap voor 
het DMFF Buildering Parcours.
 Er kunnen maximaal 10 deelnemers 
vanaf 12 jaar meedoen. Kosten €5 p.p. 
Klimschoentjes of strakke 
gymschoenen worden aanbevolen. 

Foto: Pascal Moors (Nose for Photography)

Word jij de nieuwe spiderman? Meld je 
aan via www.dmff.eu/buildering.

DMFF / Buildering Workshop

zondag 26 augustus
14.00 uur
startpunt: op dE infostand van cultura nova
€ 5,- p.p.
vanaf 12 jaar!
klimschoEnEn of strakkE gymschoEnEn aanBEvolEn
duur: 180 min

DMFF / 
Buildering 
Workshop
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In ‘Invisible’ staan drie professionele 
dansers en vier kinderen op het 
podium. Samen brengen ze een 
ontroerende en poëtische dansvoor-
stelling over loutering, hoop en troost 
in een wereld van wol.

‘Invisible’ is poëtische voorstelling 
gebaseerd op verhalen die gaan over 
het moment waarop alles wat 
vertrouwd is wordt weggevaagd. 
Waarop de wereld een vreemde, kille 
plek wordt en ieder mens aan zichzelf is 
overgeleverd. Over hoe we soms 
dansen op het slappe koord tussen alles 
en niets. Hoe we fl uiten in het donker. 
En over het leven dat steeds weer de 
bovenhand neemt, hoe dan ook. 

Vier sterren
kabinet k toont in ‘Invisible’ veel met 
weinig. Met livemuziek, organische 
dans door verschillende generaties op 
het podium en beeldende kunst wil het 
gezelschap een eigen venster op de 
wereld openen en aan het jonge (en ook 
volwassen) publiek laten zien hoe het 
anders kan. Stilte plaatsen tegenover 
een wereld vol stellingen. De poëzie 
van het werk is universeel. Maar ook in 
zijn gelaagdheid is ‘Invisible’ een voor-
stelling voor zowel volwassenen als 
voor kinderen vanaf 8 jaar. “Alles kan 
en, dat is het knappe eraan, welke 

interpretatie je er zelf ook aan geeft: 
het blijft verdomd mooi om naar te 
kijken”, schreef Het Nieuwsblad over 
‘Invisible’ en beloonde de voorstelling 
met vier sterren.

Credits
Choreografi e: Joke Laureyns & 
Kwint Manshoven
Dans: Louise Tanoto, Jacob 
Ingram-Dodd, Kwint Manshoven, 
Titus Messiaen, Lisse
Vandevoort, Sueli Besson, Naïm Glas
Muziek: Stijn Ylode De Gezelle
Scenografi e: Stef Stessel
Lichtontwerp: Stef Stessel & 
Barbara De Wit
Dramaturgie: Mieke Versyp & 
Liesbeth De Clercq (stage UIA)
Kostuums: Valerie Le Roy
Techniek: Barbara De Wit & 
Lorin Duquesne
Productie: kabinet k & hetpaleis
Coproductie STUK
Met steun van de Vlaamse Gemeenschap 
& de stad Gent
Met dank aan NTGent

“Verdomd mooi om 
naar te kijken” 
Het Nieuwsblad****

kabinet k (BE) / Invisible / vanaf 8 jaar

zatErdag 25 augustus
19.00 uur
thEatEr hEErlEn / limBurgzaal
49,50
duur: 55 min

kabinet k (BE) / 
Invisible  
Nederlandse première
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Foto’s: Kurt van der Elst
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Poëtische 
dansvoorstelling
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‘SALÜQ’ is een poëtische familievoor-
stelling over de avonturen van de 
kleine heldin Nür, die haar land nood-
gedwongen heeft moeten verlaten. 
Gedreven door de wind van ‘SALÜQ’ 
komt Nür op plaatsen die zij nooit had 
gezien. Op zoek naar een nieuw thuis 
beleeft zij de meest wonderbaarlijke 
avonturen.

Het Spaanse Maquinant Teatre brengt 
met ‘SALÜQ’ een ode aan de Middel-
landse zee en aan het leven. De voor-
stelling vertelt een verhaal vol hoop van 
én voor degenen die dromen over een 
betere wereld.

Geëngageerd jeugdtheater
Maquinant Teatre is een Spaans gezel-
schap van creatieve en geëngageerde 
vrouwen. Hun voorstellingen zijn 
poëtisch en realistisch tegelijk. Ze 
refl ecteren op de wereld om ons heen 
in een ontmoeting met het jonge 
publiek. Door de jaren heen was 
Maquinant Teatre te gast op vele festi-
vals in Spanje. In 2014 won het gezel-
schap de prijs voor esthetica op het 
Mislata-Festival. 

Credits
Regie: Juan Pablo Mendiola
Acteurs: Aina Gimeno and Ana Ulloa
Choreografi e: Aina Gimeno
Podiumontwerp: Los Reyes del Mambo
Licht: J. P. Mendiola, D.Rosselló y F. 
Rodrigues
Illustraties en grafi sch ontwerp: Jaume 
Marco
Kostuums: Rosana Nolla
Muziek: Damian Sánchez 
Audiovisueel: Virtual Art 
Fotografi e: Jordi Pla 
Video: Josep Gresa 
Techniek: Diego Rosselló and Flavio 
Rodrigues 
Productie assistent: Paula Andrés, Anna 
Moret and Fran de la Torre
Productie: Ana Ulloa

Maquinant Teatre (ES) / SALÜQ / vanaf 4 jaar

zondag 26 augustus
12.00 + 14.00 uur
thEatEr hEErlEn / raBozaal tonEEl op tonEEl
4 9,50
duur: 50 min

Maquinant Teatre /
SALÜQ 
Nederlandse première
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Foto’s: Saluq
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Een ode aan de 
Middellandse Zee en 

aan het leven
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zondag 26 augustus
13.00 + 16.00 uur
locatiE: ziE wEBsitE
49,50
duur: 45 min

Foto: Compagnie Frieda

“Misschien wel de beste jeugdtheater-
voorstelling op locatie ooit.” Dat zei 
Marc Maillard, de artistiek leider van 
Theater FroeFroe, over de familievoor-
stelling ‘WERELD, EINDE VAN 
EEN’ van Compagnie Frieda.

Compagnie Frieda maakt deze bijzon-
dere voorstelling met een minstens zo 
bijzondere titel vanuit een diep 
verlangen naar overzicht. Het gezel-
schap wil orde scheppen in de chaos 
van de wereld waarin wij leven, om 
samen met de kinderen tot een basaal 
wereldbeeld te komen. Op een speelse 
manier schetst ‘WERELD, EINDE 
VAN EEN’ de evolutie van de mens 
sinds Adam en Eva tot nu met humor, 
speelse teksten en verrassende visuele 
vondsten. “Grappig en mooi in zijn 
eenvoud”, “Prachtige voorstelling op 
een super locatie”, “Erg grappig en stof 
tot nadenken”, “Sterke acteurs, groot 
komisch talent”, “Fantastische voor-
stelling, origineel gebracht, heel humo-
ristisch, geweldig expressieve acteurs”, 
aldus enkele reacties uit het publiek. 
Dat belooft wat!

Credits
Van en met: Eva Binon, Patrick Vervueren
In samenwerking met: Jan Palinckx en 
Nikè Moens
Een productie van Compagnie Frieda, in 
coproductie met Brugge Plus

Compagnie Frieda (BE) / WERELD, EINDE VAN EEN / vanaf 8 jaar 
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Compagnie Frieda / 
WERELD, 
EINDE VAN EEN 

Op zoek 
naar orde in een 

chaos die 
wereld heet
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Heb je weleens een wortel geplukt en 
deze een gezicht gegeven? In ‘Het 
Wortelrestaurant’ zie je overal wortels, 
klaar om geplukt te worden. Zelfs de 
serveerster lijkt wel een wortel! In dit 
bijzondere restaurant voor kinderen 
vanaf 1 jaar krijgen wortels een gezicht. 
Maar wat voor een? Dat bepaal jij! En 
hoe smaakt het?

‘Het Wortelrestaurant’ is een mooi 
vervolg op ‘Groenteland’ en ‘Soep-
monsters’ waarmee Rachel Zweije de 
afgelopen jaren op Cultura Nova te 
zien was. De titels zeggen het al: 
Rachel maakt groene, interactieve 
voorstellingen over gezond eten voor 
de allerkleinsten, de iets grotere 
kinderen én toch zeker ook voor (hun) 
ouders. ‘Het Wortelrestaurant’, ‘Soep-
monsters’ en ‘Groenteland’ gaan alle 
drie over ervaren en contact maken. 
En ze hebben ook alle drie een rustmo-
ment. Zo’n moment waarop je tijd 
neemt voor één ding; proeven bijvoor-
beeld!

Blauw Gras - Rachel Zweije (NL) / Het Wortelrestaurant / vanaf 1 jaar

zondag 26 augustus, woEnsdag 29 augustus + 
zondag 2 sEptEmBEr  12.00-17.00 uur 
fEstivalplEin, Burg. van grunsvEnplEin, hEErlEn
gratis

Blauw Gras - 
Rachel Zweije / Het 
Wortelrestaurant 

Blauw Gras - Rachel Zweije
De afgelopen jaren werd Rachel Zweije 
via haar eigen Stichting BLAUW 
GRAS ondersteund door o.a. Theater-
festival Boulevard en Cultura Nova. 
Haar voorstellingen waren o.a. te zien 
op Theaterfestival Boulevard, Cultura 
Nova, 2 Turven Hoog, de Karavaan en 
het Krokusfestival te Hasselt. Haar 
nieuwste productie ‘Het Wortelrestau-
rant’ is een gezonde en grappige activi-
teit voor kinderen vanaf 1 jaar.

Teatro delle Briciole blaast in een 
imaginaire wereld vol fantasieën en 
dromen het pop-up boek nieuw leven 
in. In dit pareltje voor de jongste thea-
terbezoekers brengen twee actrices een 
‘kind van papier’ tot leven, terwijl ze 
spelen met figuren, vormen en 
geluiden. Kleurrijke pop-up illustraties 
volgen elkaar op in een symbolisch 
spel. Ze vertellen het verhaal over de 
avonturen van het ‘papier-kind’ dat 
zijn spiegelbeeld tegenkomt. 

Credits
Project: Sacchi di Sabbia 
Door: Giovanni Guerrieri, Giulia Gallo 
Met medewerking van: Giulia Solano
Acteurs: Beatrice Baruffini/Chiara Renzi 
en Serena Guardone 
Pop-up boeken: Giulia Gallo
Lichtontwerp: Emiliano Curà 
Scenografie: LabTdB (Paolo Romanini)

Een imaginaire 
wereld vol fantasieën 
en dromen voor de 
allerkleinsten.

Teatro delle Briciole (IT) / Pop-up / van 3 tot 6 jaar

Teatro delle Briciole 
/ Pop-up Nederlandse première

woEnsdag 29 augustus
15.00 uur
thEatEr hEErlEn, ingzaal
€ 6,50
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Foto: Teatro delle Briciole



Foto:  Charlotte Sampermans

Alex is een meisje dat graag een echte 
hond wil. Omdat haar ouders een 
levend huisdier niet zien zitten, 
bedelven ze haar onder de namaak-
dieren, oftewel: knuffels. Op een 
kwaaie dag gooit Alex al haar knuffels 
in de ‘vuilbak’. Dan moment begint 
een groot avontuur…

Zoals Alice in ‘Alice in Wonderland’ 
een wit konijn achterna gaat en via zijn 
konijnenhol in Wonderland aankomt, 
gaat Alex achter haar knuffels aan. 
Alleen komt zij in ‘Vuilbakland’ 
terecht. Alice en Alex maken allebei 
een reis van de werkelijkheid naar een 
fantasiewereld, maar keren allebei 
gelukkig ook weer terug.

Origineel en (milieu)bewust
Choreografe Maria Clara Villa-Lobos 
zocht een originele en ludieke manier 
om onze wegwerpmaatschappij aan de 
kaak te stellen in een voorstelling voor 
kinderen. Geïnspireerd door de magi-
sche wereld van Lewis Carroll’s ‘Alice 
in Wonderland’ wil zij kinderen met 
‘Alex in Vuilbakland’ warm maken 
voor milieukwesties en ecologie. Dat 
doet zij met de nodige humor. Want, er 
gebeurt in ‘Vuilbakland’ van alles met 
het afval. 

Credits
Concept en choreografi e: Maria Clara 
Villa-Lobos
In samenwerking met Clément Thirion, 
Clara Henry, Gaspard Herblot en Antoine 
Pedros
Kostuums en scenografi e: Isabelle Azaïs 
et Nousch Ruellan
Muziek: Max Vandervorst 
Licht: Kevin Sage
Productie: XL production en Théâtre Les 
Tanneurs
Coproductie: Charleroi-danses, Théâtre 
de Liège

Villanella & Maria Clara Villa-Lobos (BE)  / Alex in Vuilbakland / vanaf 6 jaar

woEnsdag 29 augustus
15.00 uur
thEatEr hEErlEn, limBurgzaal
4 9,50
duur: 60 min
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Villanella 
& Maria Clara 
Villa-Lobos  /  
Alex in Vuilbakland 

Ludiek danstheater 
over onze 

wegwerpmaatschappij.

6+ 



zatErdag 1 + zondag 2 sEptEmBEr
zatErdag 1 sEptEmBEr, 19.00 uur
zondag 2 sEptEmBEr, 12.00 + 15.30 uur
thEatEr hEErlEn, limBurgzaal
49,50
duur: 50 min

Aracaladanza (ES)
/ Vuelos
Nederlandse première

Aracaladanza was al twee maal eerder 
te gast op Cultura Nova. Met ‘Vuelos’ 
presenteert het Spaanse gezelschap een 
eigentijdse dansvoorstelling waarin de 
creativiteit en innovatie van Leonardo 
da Vinci samenkomen met de speels-
heid en magie van Aracaladanza. De 
voorstelling is een volledig originele en 
onvergetelijke ervaring voor jong én 
oud.

Een mooie wereld
Fantasie, verbeelding en magie zijn de 
belangrijkste ingrediënten van Araca-
ladanza. Het gezelschap onder leiding 
van choreograaf Enrique Cabrera won 
met haar voorstellingen vele prijzen, 
waaronder de ‘National Theater for 
Children and Youth Award’ in 2010. 
In ‘Vuelos’ nemen de dansers je mee 
op een reis vol dans, buitengewone 
beelden en videoprojecties. De voor-
stelling is een magische vlucht voor 
iedereen die durft te dromen! Over 
zwemmen in de lucht, lopen over water 
en vliegen over land. Omdat vrijheid 
alleen mogelijk is als we durven 
dromen over een eerlijke, vrije wereld. 
Een gelukkige en meer humane wereld. 

Credits
Choreograaf: Enrique Cabrera
Dansers: Carolina Arija Gallardo, Jimena 
Trueba Toca, Jonatan de Luis Mazagatos, 
Jorge Brea Salgueiro, Raquel de la Plaza 
Húmera
Choreografie assistenten: Jimena Trueba 
Toca, Raquel de la Plaza Húmera
Muziek: Luis Miguel Cobo
Toneelbeeld en kostuumontwerp: Elisa 
Sanz (AAPEE)
Lichtontwerp: Pedro Yagüe (AAI)
Video: Álvaro Luna (AAI)
Fotografie: Pedro Arnay
Techniek: Lalo Gallego Blanco, Yolanda 
Esteban Díaz, Vanesa Camín García
Productie: Arantza Izaguirre Fradua

Aracaladanza (ES) / Vuelos / vanaf 5 jaar

language no problem / 5+

Foto: Aracaladanza
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Een magische dans-
voorstelling voor

 iedereen die durft te 
dromen



voorstElling: zatErdag 1 En zondag 2 sEptEmBEr
14.30 uur
cultuurhuis hEErlEn
€ 5,-
workshops: dinsdag 21 + woEnsdag 22 augustus
15.30 uur / cultuurhuis hEErlEn
duur: 60 minAnnet 

Bremen / Wil je een 
snoepje?

Als een vreemde vraagt: “Wil je een 
snoepje?”, neem je het niet aan.
Als een vreemde vraagt: “Wil je mijn 
puppy aaien?”, ga je niet mee.
Als een vreemde vraagt: “Wil je me de 
weg wijzen?”, stap je niet in.

Maar wat als… je het snoepje wel 
aanneemt? Je wel meegaat? Je wel in de 
auto stapt? Wat gebeurt er dan? In ‘Wil 
je een snoepje?’ fantaseren drie meisjes 
erop los en wapenen zichzelf én het 
publiek tegen de angst. 

Gratis workshops 
Ben je tussen de 10 en 12 jaar en houd 
je van schrijven en/of toneelspelen? 
Dan kun je meedoen aan de workshops 
die de makers van ‘Wil je een snoepje?’ 
op 21 en 22 augustus geven. Op 
dinsdag ga je scènes schrijven over 
verdwijnen en op woensdag ga je die 
spelen. 

Meedoen? Meld je dan aan via www.
cultuurhuisheerlen.nl en klik op ‘Wil je 
een snoepje’. Let op: om mee te 
kunnen doen, moet je wel op beide 
middagen kunnen!

Credits
Tekst: Annet Bremen 
Regie: Belle van Heerikhuizen 
Spel: Joke Emmers, Jade Olieberg, 
Jennifer Welts
Publiekswerking: Nina Willems
‘Wil je een snoepje?’ is mede mogelijk 
gemaakt door Stichting Mastering 
Cultural Entrepreneurship Maastricht 
(MCEM) en VIA ZUID

Talentontwikkeling
VIA ZUID, talentontwikkeling in de podium-
kunsten Limburg, creëert samen met het 
Cultuurhuis Heerlen een broedplaats voor jong 
talent. Talenten van VIA ZUID krijgen de 
ruimte om twee weken in het Cultuurhuis te 
werken en tonen daarna het resultaat aan het 
publiek! Schrijver Annet Bremen zet op 1 en 2 
september als eerste de deuren open voor het 
publiek. 

Annet Bremen / Wil je een snoepje? (10+) ? try out

Foto: Annet Bremen
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Een poëtische 
handleiding om niet te 

verdwijnen

try out

73



‘KID.’ Is een voorstelling voor 
kinderen over volwassenen én een 
voorstelling voor volwassenen over 
kinderen. Kortom: ‘KID.’ is twee voor-
stellingen tegelijkertijd. De kinderen 
zitten op de ene tribune, de volwas-
senen aan de overkant op een andere 
tribune. Als kind en als volwassene zie 
je niet wat er aan de andere kant 
gebeurt. Hoeveel stenen en fluitjes er 
voorbijkomen. En wat doen die dieren 
nu eigenlijk op het podium? Kinderen 
en volwassenen horen wel wat er aan de 
andere kant gebeurt, maar dat is niet 
altijd wat je denkt. En wat je ziet is niet 
altijd wat je hoort... 
 
Avontuurlijk en ongemeen grappig
In ‘KID.’ kijken we met een nieuwe 
blik naar kinderen en volwassenen en 
naar hun verschillen. Zijn die 
verschillen er wel? Zijn er naast de 
groepen kinderen en volwassenen nog 
andere groepen mensen? En wanneer 
hoor je eigenlijk bij een groep? De 
voorstelling is een avontuur voor 
kinderen vanaf 8 jaar en voor 
volwassen vanaf 18 jaar. “KID. is avon-
tuurlijk, uitdagend en ongemeen 
grappig. Het is een ronduit briljante 
voorstelling”, vond Theaterkrant.nl. 

BOG.
BOG. is een collectief van theaterma-
kers. Hun eerste voorstellingen ‘BOG. 
een poging het leven te herstructu-
reren’ en ‘MEN. de mening herzien’ 
werden met verschillende theater-
prijzen bekroond.

Credits
Van en door: Judith de Joode, Benjamin 
Moen, Sanne Vanderbruggen, Lisa 
Verbelen
Eindregie: Jetse Batelaan
Dramaturgie: Roos Euwe
Scenografie: Decoratelier Jozef Wouters
Kostuums: Johanna Trudzinski
Productie: Vera Vlot
Technische productie: Emiel Rietvelt
Zakelijke leiding: Anne Baltus
Publiciteit, productie en technische reali-
satie: BOG., Het Zuidelijk Toneel en 
hetpaleis

BOG. / hetpaleis / Het Zuidelijk Toneel (NL/BE) KID. 

zondag 2 sEptEmBEr 
14.00 uur 
thEatEr kErkradE 
4 9,50
duur: 70 min

BOG. / hetpaleis / 
Het Zuidelijk Toneel 
/ KID. 75

Foto: An-Sofie Kesteleyn
Een voorstelling voor kinderen 

én een voorstelling voor volwassenen 
in één!
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zatErdag 25  augustus
21.45 + 23.00 uur
spiEgEltEnt, Burg. van grunsvEnplEin hEErlEn
gratis

Kim Janssen (NL)/
Indierock / Orkestraal

zondag 26 augustus
21.45 uur
spiEgEltEnt, Burg. van grunsvEnplEin hEErlEn
gratis

Spiegeltentconcerten

Sheesam Crow, Lotus Wright en Son 
Sanderson wekken op een uiterst swin-
gende wijze vergeten traditionals uit de 
jaren 20 en 30 tot leven. Gewapend 
met kazoo, banjo en sousafoon is dit 
uitzonderlijke trio uitgegroeid tot een 
festivalhit in Amerika en Canada. Met 
hun Mississippi folkblues, Appalachian 
folk en New Orleans brass belooft het 
weer ouderwets gezellig te worden in 
de Spiegeltent!

Singer-songwriter Kim Janssen werd 
geboren in Nederland, groeide op in 
Azië en tourt nu over de hele wereld. 
De liedjes op zijn meest recente album 
‘Cousins’ klinken groots en orkestraal. 
Maar, ook live pakt hij graag uit met 
een grote band met blazers, strijkers en 
steelguitar. Niettemin ademen zijn 
bezwerende liedjes kalmte en rust. 
Kim biedt dan ook dé perfecte retraite 
na een intense avond Carmina Burana 
of Einstürzende Neubauten. 

Sheesam Lotus 
& Son (CA) / 
Blues / FolkAltın Gün (NL) / 

Turkse Folk / Seventies 
Psychedelica

vrijdag 24 augustus
23.00 uur
spiEgEltEnt, Burg. van grunsvEnplEin hEErlEn
gratis

Spiegeltentconcerten

Toen in de jaren 70 de Turkse traditio-
nele muziek samensmolt met de 
psychedelische rock waren deze muzi-
kanten nog niet geboren. Het was 
Jasper Verhulst, voormalig bassist van 
Jacco Gardner en Moss, die tijdens een 
reisje naar Istanbul verknocht raakte 
aan dit verstopte stukje popgeschie-
denis. Hij vond in de Turkse zangeres 
Merve Dasdemir en Saz-speler Erdinc 
Yildiz Ecevit de perfecte band. Inmid-
dels staat Altın Gün op festivals in heel 
Europa; een gaatje in de agenda voor 
het openingsconcert van Cultura Nova 
lukte nog net! 
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Spiegeltent
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maandag 27 augustus
20.30 uur
spiEgEltEnt, Burg. van grunsvEnplEin hEErlEn
gratis

Orlando Julius & 
The Heliocen-
trics (NG) / 
Afro-funk / Hi-Life

Altsaxofonist Orlando Julius mag 
niemand minder dan Fela Kuti als een 
van zijn volgelingen beschouwen. Hij 
mixte als een van de eersten Afri-
kaanse ritmes en muziek met Ameri-
kaanse funk, soul en R&B en wordt 
wereldwijd gezien als een van de 
belangrijkste Afrikaanse muzikanten 
uit de jaren 60 en 70. Met zijn aanste-
kelijke Disco Hi-Life en zijn tienkop-
pige Britse band The Heliocentrics 
verandert hij elk festival in een 
dampende feestende massa.  
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Spiegeltentconcerten



woEnsdag 29 augustus
22.30 uur
spiEgEltEnt, Burg. van grunsvEnplEin hEErlEn
gratis

Now vs Now (US)
Jazz / Electronic

David Bowies favoriete toetsenist Jason 
Lindner werkte mee aan ‘Blackstar’, 
het legendarische laatste Bowie-album 
uit 2016. De donkere analoge sound 
van Lindner die bepalend is voor de 
sound van ‘Blackstar’ staat ook 
centraal in Now vs Now; de band 
waarmee Lindner de grenzen tussen 
jazz en elektronica opzoekt. In 
september verschijnt een nieuw album. 
Jason Lindner is dan bovendien Artist 
in Residence op het PUNKT-festival 
in Noorwegen, waarmee hij niemand 
minder dan Brian Eno opvolgt. 

Coely (BE) / 
Hiphop / R&B

dinsdag 28 augustus
20.30 uur
spiEgEltEnt, Burg. van grunsvEnplEin hEErlEn
gratis

Coely weet vriend en vijand in te 
pakken met haar energieke en charis-
matische liveshows en wordt ook wel 
de Vlaamse Lauryn Hill genoemd. De 
Antwerpse rapster met Congolese 
roots geldt als dé Vlaamse hiphop-
belofte. Haar debuutplaat kwam uit op 
het hiphop-label Top Notch en ze 
schopte het al tot het voorprogramma 
van Kendrick Lamar. Deze zomer 
maakt ze samen met haar liveband de 
stap naar de grote festivals; Cultura 
Nova kon er gelukkig bij.  

Hannah Williams 
& The Affi rmati-
ons (UK) / 
Soul / Motown

dondErdag 30 augustus
21.15uur
spiEgEltEnt, Burg. van grunsvEnplEin hEErlEn
gratis

Met Amy Winehouse en Adele hebben 
de Britten een reputatie hoog te 
houden als het om soulvolle diva’s gaat. 
Zangeres Hannah Williams wordt nu 
al de reddende engel van de Engelse 
soul genoemd. Ze is dan ook een 
onbetwiste souldiva in de dop. Met 
haar stem, die het midden houdt 
tussen Dusty Springfi eld en Joss 
Stone, en haar negenkoppige band - 
compleet met blazerssectie - heeft ze in 
een korte tijd een ijzersterke 
livereputatie opgebouwd

SpiegeltentconcertenSpiegeltentconcerten
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vrijdag 31 augustus
21.15 uur
spiEgEltEnt, Burg. van grunsvEnplEin hEErlEn
gratis

Komodo (NL) / 
Psychedelische Rock / 
Eclectisch

Guy One (GH) / 
Kologo / Polyritme 

zatErdag 1 sEptEmBEr
21.15 uur
spiEgEltEnt, Burg. van grunsvEnplEin hEErlEn
gratis

Spiegeltentconcerten

De debuutplaat van deze band moet 
nog uitkomen, maar met de Heerlense 
broeders Bombrini en rootsrocker 
Tommy Ebben onder de gelederen, 
zijn de verwachtingen hooggespannen. 
Komodo’s eerste single ‘Bengali 
Crown’ laat al doorschemeren dat het 
om een typisch gevalletje ‘niet in een 
hokje te plaatsen’ gaat. We horen surf-
rock, sixties, woestijnblues, hiphop, 
rumba en Indiase Raga. Eclectisch 
dus, laten we het daar op houden!

Voor het laatste concert in de Spiegel-
tent komt Guy One met de meest 
aanstekelijke grooves uit Noord-
Ghana naar Heerlen. One is een 
virtuoos op de kologo; een Ghanees 
snaarinstrument vergelijkbaar met de 
banjo.  Ondersteund door de Duitse 
band Polyversal Souls en zijn Ghanese 
achtergrondzangeressen presenteert 
hij de rijkdom van zijn cultuur aan de 
buitenwereld, maar wel in een heden-
daags en onweerstaanbaar jasje. Dit 
wordt het meest exotische feestje van 
het jaar!  
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vrijdag 24 augustus 
22.00 –  04.00 uur
niEuwE nor 
gratis

Eclectische dance-avond / afterparty 
opening
‘Cultura Novacane’ is een mooie 
dance-traditie tijdens de openings-
avond van Cultura Nova. Na het grote 
openingsspektakel volgt de afterparty 
in de NIEUWE NOR. Tijdens deze 
‘Nieuwe Nor Nacht’ nodigt dé Nova-
cane-initiator en hiphop-programmeur 
van de NIEUWE NOR, Sander Bosch 
oftewel Boscha Nova, zijn vrienden uit 
voor een verfrissende duik in een warm 
bad vol R&B, hiphop en house.

Meer Nieuwe Nor & Cultura Nova

Klein.Berlijn
zaterdag 25 augustus t/m zondag 2 
september op het Schelmenhofje / zie 
ook pag 84/85

Naomi Velissariou (BE) – Permanent 
Destruction 
zaterdag 25 augustus in NIEUWE NOR / 
zie ook pag 20/21

Einstürzende Neubauten (DE)
zondag 26 augustus in Theater 
Heerlen / zie ook pag 86/87

Dylan LeBlanc (USA) + Nicole Atkins 
(USA)
woensdag 29 augustus in NIEUWE NOR 
/ zie ook pag 88/89

Studio 54  – Bovengronds
vrijdag 31 augustus t/m zondag 2 
september in het voormalige 
Kegelpaleis & NIEUWE NOR / zie ook 
pag 90/91

Afterparty opening Cultura Nova / popodium NIEUWE NOR

Afterparty opening 
Cultura Nova
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Van zaterdag 25 augustus t/m zondag 2 
september tovert poppodium NIEUWE 

NOR het Schelmenhofje weer om tot 
culturele vrijplaats ‘Klein.Berlijn’. In 
samenwerking met Cultura Nova zorgt 
NIEUWE NOR ervoor dat het Schel-
menhofje zal bruisen van verrassende 
en gratis toegankelijke muziekoptre-
dens, performances, lezingen, work-
shops en films. Bezoekers van deze 
tijdelijke ontmoetingsplek op een van 
De Vijf Pleintjes kunnen tevens 
genieten van een drankje.

Elke dag een ander programma
Elke dag heeft een eigen thema. Zo 
openen we op zaterdag 25 augustus 
feestelijk met Gypsy en Balkan muziek 
en presenteert Southern Roots zondag 
26 augustus Americana. Op woensdag 
29 augustus duiken we in de wereld 
van Frank Zappa dankzij Mosae Zappa 
045, terwijl Popronde Heerlen 
donderdag 30 augustus een voor-
proefje geeft van haar festival. 

Het tweede weekend van Cultura Nova 
staat in het teken van de Studio 
54-party’s (zie pag. 90/91) en dat bete-
kent: (old school) hiphop op vrijdag, 
classic house op zaterdag en funk & 
soul op zondag. Op zondagmiddag 2 
september sluiten we af met een niet-
zo-typische Limburgse middag…

Klein.Berlijn / Schelmenhofje

zatErdag 25 augustus t/m zondag 2 sEptEmBEr
zatErdag En zondag, van 13.00 – 23.00 uur, programma 
vanaf 16.00 uur 
maandag t/m vrijdag, opEn van 17.00 – 23.00 uur, programma 
vanaf 19.00 uur 
schElmEnhofjE (tEgEnovEr niEuwE nor)
gratis

Klein.Berlijn /  
Schelmenhofje 
de chillste culturele hotspot van heerlen
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Culturele vrijplaats 
Klein Berlijn
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In het kader van ‘Bovengronds’, een 
nieuw cultureel programma over de 
periode ná de mijnsluitingen in Park-
stad, presenteren Cultura Nova, PLT 
en poppodium Nieuwe Nor samen een 
exclusieve Nederlandse show van de 
Duitse avantgardistische performance-
groep Einstürzende Neubauten. 

Einstürzende Neubauten, letterlijk ver-
taald ‘instortende nieuwbouw’, is bij 
uitstek de belichaming van het grauwe 
postindustriële Europa van de jaren 80. 
De band vertolkt daarmee als geen 
ander het verval en de pijn van Heerlen 
na de mijnsluiting. Met medewerking 
van een strijkkwartet van philharmonie 
zuidnederland brengen de Duitse pio-
niers van de industrial noice een inte-
grale uitvoering van hun meest recente 
album ‘Lament’ op het podium. De 
band maakte dit conceptalbum ter 
nagedachtenis aan de Eerste Wereld-
oorlog, die 100 jaar geleden ten einde 
liep. 

Grensverleggende inspirators
Einstürzende Neubauten werd in 1980 
in West-Berlijn opgericht door zanger/
gitarist Blixa Bargeld en percussionist 
N.U. Unruh. Bijna 38 jaar na hun eerste 
wapenfeit - het slaan op de betonnen 
ondergrond onder een snelwegovergang 
vergezeld door schreeuwerige teksten 
en dissonante gitaarakkoorden -  is het 
avantgardistische collectief nog onver-
minderd relevant en springlevend. 

Met hun eigengemaakte instrumenta-
rium en installaties en hun onvoorspel-
bare, experimentele muziek heeft de 
band keer op keer de conventionele 
grenzen binnen de popmuziek weten te 
verleggen. Hierdoor was én is Einstür-
zende Neubauten een grote inspiratie-
bron voor meerdere nieuwe generaties 
artiesten, van Depeche Mode, Nine 
Inch Nails, Tomahawk tot Henry Rol-
lins. 

Muzikaal oorlogsdocument
Over hun meest recente album 
‘Lament’ uit 2014 schreef het online 
muziekmagazine Written in Music: 
“Einstürzende Neubauten heeft een 
meesterwerk geschreven... een hoog-
standje van de meesters van de avant-
gardistische industrial noise.” Hun 
show in Heerlen is een live performance 
van dit muzikaal oorlogsdocument.

Einstürzende Neubauten (DE)  / Lament

zondag 26 augustus
20.00 uur
thEatEr hEErlEn, limBurgzaal / sta-concErt
4 36,- 
duur: 90 min

Einstürzende Neu-
bauten / Lament
Nederlandse première 
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language no problem

Einstürzende 
Neubauten exclusief 

op Cultura Nova!
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De Amerikaanse singer-songwriter 
Dylan LeBlanc toert deze zomer met 
zijn nieuwste wapenfeit ‘Cautionary 
Tale’ langs de Europese poppodia. Als 
support act neemt hij Nicole Atkins 
mee; bekend van de cover van David 
Bowies ‘Heroes’, die gebruikt werd 
voor een wereldwijde commercial van 
een befaamd biermerk.

Het begon voor Dylan LeBlanc met 
vader James LeBlanc; een van de vaste 
sessiemuzikanten bij de bekende 
Muscle Shoals Studios waar artiesten 
als The Staple Singers, Aretha Fran-
klin, Etta James, Otis Redding en 
Wilson Pickett hun muziek opnamen. 
Al op jonge leeftijd kreeg Dylan de soul 
hier met de paplepel ingegoten. Op 
19-jarige leeftijd bracht bij z’n debuut 
uit, maar na twee succesvolle albums 
sloeg LeBlanc een grote platendeal af 
en zonk weg in een duistere periode vol 
zelfhaat en drank. Met hulp van goede 
vriend Ben Tanner, de toetsenist van 
de Alabama Shakes, vond hij zichzelf 
terug. Dat bewijst ook zijn derde 
album ‘Cautionary Tale’ dat hij opnam 
in, jawel, de Muscle Shoals Studios. 
“Harvest-era Neil Young and country-
folk breakouts Fleet Foxes”, schreef 
The Guardian over dit sfeervolle en 
meeslepende nieuwe werk.

Nicole Atkins
Smelt de stemmen van Roy Orbison, 
Patsy Cline en Janis Joplin samen en je 
krijgt Nicole Atkins. Op haar laatste 
plaat ‘Goodnight Rhonda Lee’ weet zij 
een onweerstaanbare sfeer neer te 
zetten vol drama en tragiek van tijdloze 
allure. De muziek van Nicole Atkins, 
die samenwerkte met o.a. Chris Isaak, 
is niet in één hokje te stoppen. Zij 
neemt je mee op een veelzijdige, 
melancholische reis met een donker 
randje langs pop, country, soul en 
blues. 

Dylan Leblanc (USA) + Nicole Atkins

woEnsdag 29 augustus
20.00 uur
poppodium niEuwE nor / sta-concErt
€ 15,25
duur: 80 min

Dylan Leblanc + 
Nicole Atkins

8988

Soulvolle country 
van een indrukwekkende 

troubadour

Foto: Dylan Leblanc
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Wie heeft er niet gedanst in de roem-
ruchte discotheek Studio 54 aan de 
Pancratiusstraat? Voordat het pand 
tegen de vlakte gaat, krijg je nog drie 
avonden de kans om uit je dak te gaan. 
Lokale en bekende dj’s laten oude 
tijden herleven met fi jne sets van (old 
school) hiphop, (classic) house en funk 
& soul. Put your dancing shoes on!

Het was jarenlang de place to be: 
Sanssouci, de Ouwe Stomp, Studio 54 
en later het extravagante Splash NY en 
haar opvolgers. De plek werd groots 
voor elke generatie. Na jaren van leeg-
stand wordt het pand nu afgebroken en 
mag er in 2020 pas weer gedanst 
worden. In de nieuwe zaal van poppo-
dium NIEUWE NOR.

Wie niet zo lang wil wachten, moet 
erbij zijn op vrijdag 31 augustus, 
zaterdag 1 en zondag 2 september. Dan 
gaan we nog één keer dansen op locatie 
in Studio 54 én in de zaal van poppo-
dium NIEUWE NOR. Lokale & 
bekende dj’s uit de glorieuze periodes 
van het pand zorgen voor drie onverge-
telijke avonden met elk hun eigen tijds-
geest. De vrijdag staat in het teken van 
hiphop, op zaterdag duiken we in de 
house-geschiedenis en op zondag 
brengen we je terug naar de Ouwe 
Stomp en de funk & soul uit de begin-
jaren van Studio 54. 

Poppodium NIEUWE NOR houdt in 
haar programmering altijd oog voor 
belangrijke subculturen in Heerlen. Zo 
zijn er nog steeds new wave artiesten te 
horen, maar evengoed vooruitstre-
vende dancegenres en hiphop. En nu 
dus op veler verzoek nog één keer 
Studio 54.

Een project in het kader van Boven-
gronds.

datum: vrijdag 31 augustus t/m zondag 2 sEptEmBEr
tijd: vrijdag & zatErdag van 22:00 uur tot 04:00 uur / 
zondag van 20:00 uur tot 02:00 uur
locatiE: voormaligE studio 54, pancratiusstraat 
En niEuwE nor 
prijs: € 10

De-/Reconstructie 
Studio 54 

Poppodium NIEUWE NOR /  De- / Reconstructie Studio 54

Foto: NIEUWE NOR



De 
Buitenspiegel / 
Openluchtfi lm 

De Buitenspiegel in het Aambos
Daags na de opening van Cultura 
Nova biedt Filmhuis De Spiegel tradi-
tiegetrouw een fi lm aan in het Aambos. 
Het voorprogramma begint om 20.00 
uur met een optreden van de Tom 
Waits tribute band: The Piano has been 
drinkin. De fi lm ‘La Pazza Gioia’ 
begint om 21.00 uur. Drank en hapjes 
zijn aanwezig. Breng wel zelf een 
stoeltje mee!

La Pazza Gioia 
Gevierd regisseur Paolo Virzì neemt 
ons in ‘La Pazza Gioia’ mee naar de 
Toscaanse Villa Biondi; een bijna idyl-
lische psychiatrische instelling, waar 
hij ons langs een horde vrouwen met 
uiteenlopende geestesziekten loodst. 
De fi lm is een toonbeeld van de klas-
sieke Italiaanse cinema, waarin la 
dolce, of in dit geval, la vita pazza, 
wordt gevangen in een stormvloed aan 
beelden van uitzinnige personages. 
Vooral Valeria Bruni Tedeschi speelt 
virtuoos. Haar personage, Beatrice 
Morandini Valdirana, denkt de scepter 
te zwaaien in Villa Biondi. Ze is 
bemoeizuchtig en elitair, en voelt zich 
boven de andere ‘gekken’ verheven, 
totdat ze in de introverte nieuwkomer 
Donatella Morelli (Micaela Ramaz-
zotti) een zielsverwante herkent. Bij 

toeval weten de twee ertussenuit te 
knijpen. In eerste instantie om er een 
leuk dagje uit van te maken, maar het 
wordt een doldwaze roadtrip van 
enkele dagen.

Twee vrouwen on the road? Dat doet 
denken aan de klassieker ‘Thelma & 
Louise’ (1991), waaraan Virzì ook 
regelrecht refereert wanneer hij 
Beatrice en Donatella in een rode 
Lancia Appia cabrio gelukzalig laat 
rondrijden door het schitterende 
Toscaanse landschap. ‘La Pazza Gioia’ 
is alleen humoristischer, soms zelfs 
hilarisch en heeft geen iconisch en 
tragisch einde. Het is een geslaagde 
feelgood movie waarin, zoals de regel 
voorschrijft, humor en drama afwisse-
lend de boventoon voeren.

Regie: Paolo Virzì | 116 minuten | komedie, 
drama | Acteurs: Micaela Ramazzotti, 
Valeria Bruni Tedeschi, Valentina Carnelutti 
e.a

Film op Cultura Nova / Filmhuis De Spiegel

zatErdag 25 augustus
start voorprogramma: 20.00 uur
start film: 21.00 uur
aamBos, ingang molEnBErglaan
gratis
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The Death Of 
Stalin

La Villa

in fi lmhuis de spiegel tijdens cultura nova 

In Filmhuis De Spiegel
Armando Iannucci, 
VK/FR, 2017, 106 minuten
Donderdag 30, vrijdag 31 augustus en 
zaterdag 1 september
20.00 uur
16 jaar, geweld, grof taalgebruik

Na een hersenbloeding is Stalin een 
paar dagen bewusteloos. Bang voor 
hun eigen hachje durft niemand er een 
arts bij te halen. Uiteindelijk wordt hij 
offi cieel doodverklaard. Wat volgt is 
een hilarische strijd om de macht 
onder leden van zijn politieke hofhou-
ding.

In Filmhuis De Spiegel
Robert Guédiguian, 
FR, 2017, 107 minuten’
Zondag 2 september, 14.00 uur
Maandag 3 september, 20.00 uur
9 jaar, angst, grof taalgebruik

Melancholisch familiedrama omtrent 
een ernstig zieke man. Zijn dochter en 
twee zoons komen naar het dorpje 
waar hij woont. Ze eten, drinken, 
kibbelen, roken en refl ecteren op de 
doodlopende wegen van hun leven en 
de paden die ze ook hadden kunnen 
nemen. 
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Openlucht-
bioscoop 
Cinema Urbana 
op Festivalplein

Filmhuis De Spiegel / Festival Cultura Nova

Elke avond vanaf 21.00 uur 
(zon onder 20.30 uur) zijn er 
gratis fi lmvoorstellingen op het 
Festivalterrein. ‘Cinema Urbana’ is 
voor fi lmliefhebber die zich wil laten 
verrassen, want je weet vooraf 
niet wat je te zien krijgt. Om geen 
last te hebben van de muziek en 
het lawaai op het festivalterrein 
wordt van ‘silent disco’-apparatuur 
gebruikgemaakt.

De voorstellingen zijn gratis. Alleen 
voor de headset moet een borg 
van €10,- betaald worden (let op: er 
is geen pin aanwezig). De bar van 
Cultura Nova is dichtbij.
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In het voorjaar van 2019 gaat de 
vrolijke, ontroerende en superspan-
nende jeugdfilm ‘Circus Noël’ in 
première. De film is het vervolg op de 
gelijknamige jeugdserie, die in 
december 2017 werd uitgezonden op 
Zapp. Saillant detail: de film speelt 
zich niet alleen grotendeels af op 
Cultura Nova, enkele scenes worden 
ook tijdens het festival opgenomen en 
jij kan als figurant meedoen aan de 
filmopnames. 

Het perfecte decor
Circus Noël is een klein familiecircus, 
waar de magie, het avontuur en de 
romantiek van het circusleven de 
boventoon voeren, ondanks het vaak 
harde bestaan. Het circus zou zó op 
Cultura Nova kunnen staan. Ditmaal 
zijn de rollen echter omgekeerd en 
speelt Cultura Nova de hoofdrol in 
deze supertoffe familiefilm over de 
twaalfjarige Karo. Zij reist stiekem 
mee naar Cultura Nova met haar 
circusvrienden Tonie en Victor van 
Circus Noël. Op het festival moet zij 
alles op alles zetten om het circus  te 
redden van de ondergang, ook al komt 
hun vriendschap hierdoor zwaar onder 
druk te staan. 

Grote productie
‘Circus Noël’ wordt geproduceerd 
door hetzelfde team als dat van 
‘Achtste-Groepers Huilen Niet’ 

(2012), ‘Oorlogsgeheimen’ (2014) en 
‘Storm: Letters van Vuur’ (2017). Het 
scenario is in handen van Karen van 
Holst Pellekaan en Anjali Taneja. 
Regisseur is Dennis Bots. De produ-
centen zijn Incredible Film en Phanta 
Basta!. De film wordt onder meer gefi-
nancierd door het Nederlands Film-
fonds, Netherlands Film Production 
Incentive, CoBO fonds, provincie 
Limburg, Gemeente Heerlen, Heerlen 
Mijn Stad, Cultura Nova en Abraham 
Tuschinski Fonds.

Als bezoeker van 
Cultura Nova kun je als 
figurant meedoen aan de 
filmopnames in Heerlen. 
Ook maak je kans op 
premièrekaarten van 
‘Circus Noël’.

Circus Noël

Circus 
Noël 

mEEr informatiE is tE vindEn op dE social mEdia 
van circus noël En op www.culturanova.nl.
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Onder leiding van theatermaker Dönci 
Bánki heeft klas drama 3 van het Arcus 
College de voorstelling ‘Spiegeldroom’ 
gecreëerd. Het is een bewegingsthea-
tervoorstelling in het kader van het 
afstudeerexamen van de MBO-oplei-
ding Artiest/Acteur. Na veel positieve 
reacties is de groep vol zelfvertrouwen 
en gedreven om hun droomvoorstel-
ling in een reprise tijdens Cultura 
Nova aan een groter publiek te tonen. 

‘Spiegeldroom’ is dynamisch en kleur-
rijk bewegingstheater, ontstaan vanuit 
associaties, improvisaties, beelden en 
muziek. Veertien jonge acteurs 
serveren het publiek, zowel energiek 
dansend als verstild voortschrijdend, 
prikkelende beelden voor. Ieder vanuit 
een eigen uitgesproken karakter en 
bewegingsvorm. De personages 
ontmoeten elkaar of zoeken de 
confrontatie met elkaar op. Met 
samensmeltende energieën maar ook 
intense botsingen en scherp afgete-
kende solo’s als individueel antwoord.  

Credits
Regie: Dönci Bánki
Regie-assistent: Maureen Alkema
Lichtontwerp: Maud Wedick
Spel: Leona Bakker, Regilio Bezee, Lio de 
Bock, Fabiano Erdas, Lisanne Franken-
Post, Yentl Gerrits, Dylan Jongen, Romy 
Kwaks, Amber Nelissen, Noa Olmeijer, 
Jessica Parren, Valentijn Schmitz, Lars 
Vaessen, Léon de Vrede, Laurens van der 
Weij

‘Een zaal waar 
mensen elkaar 
ontmoeten, verlaten 
en vergeten. Hier 
komen mannen en 
vrouwen samen, 
gedreven door 
eenzaamheid. Ze 
vluchten in hun 
verlangens en in hun 
dromen.’

KTM Arcus College (NL) / Spiegeldroom Examenvoorstelling

woEnsdag 29 augustus
19.30 uur
ktm arcus collEgE, thEatErzaal
€ 9,50

Spiegeldroom 
Leerlingen Arcus College o.l.v. Dönci Bánki
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DUENDE (NL) 
Parade Heerlerbaan100 i.s.m. ACCU

31 augustus viert de Heerlerbaan het 
100-jarig bestaan van de wijk met een 
muziek-theatrale parade onder begelei-
ding van ACCU. Jos Zandvliet en 
Septimia Kuhlmann, beiden jarenlang 
verbonden aan theatergroep Dogtroep, 
presenteren in deze parade het verhaal 
van de Heerlerbaan samen met jonge 
theatermakers, verenigingen en bewo-
ners van alle leeftijden uit de wijk. 

De ‘Parade Heerlerbaan100’ belooft 
een visueel spektakel met bizarre karak-
ters, sfeervolle beelden, humor en 
muziek. Het kloppend hart in de 
aanloop naar de optocht is de Cultuur-
werkplaats Duende (Vullingsweg  167). 
De makers van ACCU verblijven hier in 
augustus om met bewoners en organisa-
ties uit de wijk in een gezamenlijk 
sociaal-artistiek proces aan ‘Duende’ 
(spreek uit: dwende), zoals zij de parade/
voorstelling hebben genoemd, te 
werken. ‘Dit Spaanse begrip is afkom-
stig uit de wereld van de Flamenco en 
staat voor levenskracht, spirit, energie 
en vitaliteit. 

Doe mee of kom kijken!
De parade start bij de bron van de 
Caumerbeek bij de Horicherhof en zal 
eindigen bij de Peter Schunckstraat 
waar de nieuwe murals van de Stichting 
Street Art onthuld worden. Na afl oop is 

er een muzikaal optreden van Jong 
NBE Zuid. 

Programma voor jongeren
50 kinderen tussen 8 en 12 jaar gaan 
samen met een aantal kunstenaars 
onder begeleiding van Jos Zandvlieten 
Septimia Kuhlmaan van ACCU op een 
creatieve en kunstzinnige ontdekkings-
tocht met zang, dans, muziek en schil-
deren. De resultaten van dit 
sociaal-artistieke project worden 31 
augustus tijdens ‘Duende’ gepresen-
teerd. 

Care&Culture Sevagramkoor
De ‘Parade Heerlerbaan100’ doet ook 
De Oranjehof aan, waar een optreden 
van het Care&Culture Sevagramkoor 
op het programma staat. Dit unieke 
koor dat zorgorganisatie Sevagram en 
basisschool De Tovercirkel samen 
hebben opgericht, brengt cliënten, hun 
familie, leerlingen van de basisschool, 
ouderen uit de wijk, mantelzorgers, vrij-
willigers en medewerkers van De Oran-
jehof samen. Sociale verbinding en 
participatie staan centraal.

Duende(NL)   / Parade Heerlerbaan100

een theatrale 
muziekparade 
i.s.m. Heerlerbaan100

vrijdag 31 augustus
19.30 uur
start paradE: horichErhof (corisBErgwEg) hEErlErBaan
Eindpunt: wijkpunt pEtEr schunckstraat 
gratis 
duur: 90 min + aftErparty
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inspirerende verhalen over  
interessante maatschappelijke projecten  

en spannende evenementen  

S a m e n  P a r k s t a d  

instagram.com/samenparkstad

facebook.com/samenparkstad

youtube.com - Samen Parkstad 

Samen maken we Parkstad sterk en
creëren we nieuwe kansen voor iedereen.

Ga je mee op 

avontuur?

V o l g  o n s  v o o r :

Zijn de hotels allemaal volgeboekt, wil 
je niet meteen na de voorstelling naar 
huis of ben je ‘gewoon’ in voor een 
spannende nacht? Heerlen Mijn Stad 
en De Vijf Pleintjes bieden voor het 
tweede jaar op rij de mogelijkheid om 
tijdens Cultura Nova te overnachten 
op een buiten(gewone) locatie in de 
Heerlense binnenstad. Het enige wat je 
nodig hebt, is een slaapzak en een 
avontuurlijke instelling.

In beide weekenden van Cultura Nova 
verandert de tuin van het historische 
Savelbergklooster in een openlucht-
hotel voorzien van kunstzinnige festi-
valtenten. Elke tent is door een (lokale) 
artiest verheven tot een waar kunst-
werk om zo een bijzondere slaaperva-
ring te garanderen. Het verblijf is 
inclusief ontbijt. Het festivalterrein van 
Cultura Nova ligt op loopafstand en 
dineren is mogelijk in een van de vele 
omliggende restaurants. 

Durf jij dit slaapavontuur in de stadse 
wildernis aan? Reserveer je tent dan 
snel!

De ‘Urban Sleepover’ wordt mogelijk 
gemaakt door De Vijf Pleintjes en 
Heerlen Mijn Stad.

Urban Sleepover #2

vrijdag 24 + zatErdag 25 augustus, vrijdag 31 augustus + 
zatErdag 1 sEptEmBEr   / inchEckEn van 15.00 tot 23.00 uur
uitchEckEn tot 12.00 uur
dE tuin van hEt savElBErgkloostEr, hEErlEn
4 20,- pEr tEnt (max. twEE pErsonEn) pEr nacht / 
4 35,- voor hEt hElE wEEkEndUrban 

Sleepover
#2
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De roots van de Limburgse dichter en 
vertaler Pé Hawinkels (1942-1977) 
lagen in Hoensbroek: zijn bakermat. 
Hij leidde een kort maar groots en 
meeslepend leven, een icoon van zijn 
generatie. 

In ‘Pé Hawinkels, stem van een gene-
ratie’ is een keuze uit zijn teksten te 
horen en te beleven, omlijst en vertolkt 
door nieuwe muziek van een tiental 
Limburgse componisten. 

Pé Hawinkels studeerde op het Heer-
lens Bernardinuscollege. Onvergetelijk 
is zijn uitstraling naar zijn medestu-
denten in de woelige jaren 60 van de 
Universiteit van Nijmegen. Feestbeest, 
liefhebber van protserige Amerikaanse 
auto’s en van vrouwen. Woordkunste-
naar. En een grote belofte als dichter; 
zijn vertalingen van Euripides en 
Shakespeare werden gespeeld door de 
belangrijke Nederlandse toneelgezel-
schappen. Alom geprezen is zijn 
verwoording van Thomas Mann’s 
‘Toverberg’ en Nietsche’s omstreden 
teksten. Hij schreef nieuwe woorden 
voor het Bijbelboek ‘Job’, maar ook 
songteksten voor de rocker Herman 
Brood. Een brede selectie uit zijn 
oeuvre komt in deze voorstelling aan 
bod.

Een voorstelling over 
de jong gestorven 
limburgse dichter en 
vertaler

Deze voorstelling wordt mede mogelijk 
gemaakt door de Gemeente Landgraaf.

Limburgse Componisten

Pé Hawinkels 

stem van een generatie

dinsdag 28 augustus
20.00 uur
cultuurhuis hEErlEn
4 12,50
duur: 60 min
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woEnsdag 29 augustus
14.30 uur
cultuurhuis hEErlEn
4 12,50 (via cultuurhuis hEErlEn)

Lola Marie 
Entertainment / 
WHEMYN

zondag 2 sEptEmBEr
14.30 uur
cultuurhuis hEErlEn
€ 7,50 (via cultuurhuis hEErlEn)

In ‘WHEMYN essay’ (7+) komen 
fictie en werkelijkheid samen in een 
magische wereld van wensen en 
dromen van vrouwen en kinderen op 
het hedendaagse platteland, waar dan 
ook ter wereld. Een meisje uit een 
bergdorp droomt ervan om naar 
school te gaan. Haar verhaal en ook 
andere inspirerende portretten van 
sterke vrouwen wereldwijd ontvouwen 
zich in bewegingstheater, zoals het 
bedoeld is: verrassend, sprookjesachtig 
en met humor en absurditeit.

Internationale familievoorstelling
‘WHEMYN essay’ is een coproductie van 
Lola Marie Entertainment a.s.b.l. (LU) 
en la Cie Andrayas / MaMaFele (CH). 
Spel: Markus Schmid (CH): mime, bewe-
gingstheater / Cynthia Knoch (LU): 
sopraan, componist, tekstschrijver / 
Foppe Jacobi (NL): viool, componist, 
arrangeur / Stefaan de Rijcke (BE): viool, 
componist, arrangeur.

Toneelpoppen
Dat is wat we zijn, toch?
Marionetten, aan draden
In jullie regie
Toneelpoppen 
Die dansen naar jullie pijpen 
Voor jullie vermaak

Club  Sauvage is een productie van 
Theaterwerkplaats Zie i.s.m. Pakkie an          

Cultuurhuis Heerlen
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Ook na Cultura Nova kunt u in Parkstad 

het hele culturele seizoen terecht voor 

vernieuwend, verdiepend en spannend 

theater. Onze partner Parkstad Limburg 

Theaters (PLT) introduceert dit jaar de 

KomPas. Voor een vaste prijs van 175,- ziet 

u meer dan 75 voorstellingen van jong 

talent of van makers die misschien minder 

bekend zijn. Maar wel met zorg door onze 

programmeurs zijn geselecteerd! 

Vernieuwend theater en werk van 

internationale makers die de deuren naar 

hun culturele wereld voor u openen. Het 

zijn de parels van PLT. Omdat ze ons 

verrassen en verbazen, kritische vragen 

stellen, het blikveld verbreden of inzicht 

geven in onze rijke culturele traditie. 

Hoe werkt het?

U betaalt eenmalig  € 175,- voor de KomPas. 

Hiermee abonneert u zich automatisch op 

onze KomPasmail waarin onze program-

meurs elke maand een gevarieerde selectie 

uit ons programma aan u voorleggen. 

Hieruit kunt u uw keuze maken. U ontvangt 

vervolgens een vrijkaart voor de 

voorstelling(en) van uw keuze. In totaal 

kunt u met de pas maar liefst 75 vrijkaarten 

uitzoeken gedurende het hele seizoen 

2018/ 2019.

Hiernaast een greep uit de 75 

voorstellingen van het KomPas-aanbod. 

do 28 sep 2018
Berlin i.s.m Het Zuidelijk Toneel / Zvizdal
Tsjernobyl, 26 april 1986. 

De grootste kernramp uit de geschiedenis vindt 
plaats. Iedereen binnen 30 km rond de reactor wordt 
permanent geëvacueerd. Alleen Pétro en Nadia 
weigeren. Zvizdal toont het koppel, dat in zelfverko-
zen eenzaamheid standhoudt in de besmette zone. 
Zonder stromend water, elektriciteit, telefoon of 
post. BERLIN volgde het echtpaar hiervoor vier jaar 
lang.
20:30 uur / theater heerlen / limburgzaal

vr 12 okt 2018
Manchester Collective met Jayson Gillham 
/ Romantic Hero

De Romantic Hero is compromisloos. Emotioneel. 
Gevoelig. En bovenal uitzonderlijk en daardoor vaak 
een buitenbeetje. De Australische pianovirtuoos 
Jayson Gillham voldoet aan alle criteria. Samen met 
de minstens zo getalenteerde buitenbeentjes van 
het Manchester Collective viert hij de muziek van 
zijn romantische helden. 
20:30 uur / theater heerlen / limburgzaal

zo 28 okt 2018
Holland Baroque en Giovanni Sollima / 
Bach & Constanzi

Holland Baroque brengt Bach’s 3e Brandenburgse 
Concert en twee celloconcerto’s van Constanzi in 
een sprankelende dubbelbezetting met topcellist 
Giovanni Sollima. Een spannende dialoog tussen de 
ensembles, virtuoze solo’s die zich als golven bewe-
gen en ronkende strijkersklanken waar niemand 
genoeg van kan krijgen. 
20:30 uur / theater heerlen / limburgzaal

wo 20 mrt 2019
Nederlands Kamerkoor / Vergeten, een 
concert over dementie

Onze Artist in Residence het Nederlands Kamerkoor 
neemt je mee op reis door de uithoeken van een 
dementerende  geest, op de golven van muziek. Met 
de teksten van woorddichter Spinvis. 
20:00 uur / theater kerkrade

za 27 apr 2019
Conservatorium Maastricht / 
Back Stage Klassiek

De docenten en toptalenten van het Conservato-
rium Maastricht geven in diverse samenstellingen, 
van solist tot orkest, maar liefst 50 miniconcerten op 
de podia én alternatieve locaties in Theater Heerlen. 
Kamermuziek in een unieke klassieke belevenis! 
18:00 uur / theater heerlen 

vr 11 jan 2019
Firma Mes / Rishi

Op 24 november 2012 wordt Rishi Chandrikasing op 
station Den Haag Hollands Spoor doodgeschoten 
door een agent. Hij was zeventien en ongewapend. 
Op basis van getuigenverslagen en politieverhoren 
ontstaat een spannende live-reconstructie waarin 26 
betrokkenen terugblikken. Wie spreekt de waar-
heid? de Volkskrant: “Genialer en actueler werd 
theater dit jaar niet”.
20:30 uur / cultuurhuis heerlen

wo 6 feb 2019
Hotel Modern / De Grote Oorlog 

Vanuit de WOI-loopgraven schreven miljoenen sol-
daten brieven naar huis. Ze stierven of kwamen 
thuis met verhalen die niet gehoord werden. Hotel 
Modern maakt de ervaringen van de soldaten voel-
baar met een miniatuur filmset van het westelijk 
front. Met poppen, special effects en live muziek 
wordt de loopgravenstrijd indringend verbeeld.
20:30 uur / theater heerlen / limburgzaal

za 11 mei 2019
Saman Amini, Likeminds, Black Sheep Can 
Fly & HNT  / A Seat at the table 

“Beste Nederlanders.” Zo openen Saman Amini 
(Jihad, The Nation) en kompanen hun stuk. Een 
vlijmscherpe voorstelling over het gevoel van liefde 
en haat voor ons vaderland: ontroerend, humoris-
tisch en een kritisch portret over hoe racisme zich 
manifesteert in onze samenleving. 
20:30 uur / theater heerlen / limburgzaal



De internationale pers noemt de Russi-
sche clown Slava Polunin “de beste 
clown ter wereld.” The London Times 
noemt zijn show waarmee hij al jaren 
over de wereld tourt “een theaterklas-
sieker van de 20ste eeuw.” En Variety 
schrijft: “Overwhelming, invigorating, 
terrifying, delightful. It brings us back 
to the lost Eden of our childhood.” Op 
veler verzoek komt Slava voor de vierde 
maal terug naar Heerlen voor een 
vleugje Cultura Nova ná Cultura Nova 
voor alle theaterfans vanaf 8 jaar!

Spectaculaire sneeuwstorm
Wie ‘Slava’s Snowshow’ al eens heeft 
mogen zien, weet het: woorden 
schieten tekort als je de schoonheid, 
humor, dramatiek, theatraliteit of de 
unieke magie van deze voorstelling wil 
vastleggen. Het is theater in één van 
zijn mooiste en indrukwekkendste 
verschijningen; van grote schoonheid 
maar gelijktijdig simpel, puur en echt. 
In een mix van traditionele clownerie 
en modern theater vloeien melancholie 
en humor op poëtische wijze in elkaar 
over en wisselen licht en duister, 
verstilde momenten en spectaculaire 
theatereffecten elkaar af om te 
eindigen in een spetterende fi nale die 
zijn weerga niet kent. 

De voorstelling komt letterlijk de zaal 
in en aan het eind wordt iedereen 
meegezogen in een magische sneeuw-
storm waaraan niemand, jong of oud, 
ontkomt.

Credits
‘Slava’s Snowshow’ wordt gepresenteerd 
door Cultura Nova, PLT en Culturele 
Hoofdstad Leeuwarden i.s.m. SLAVA en 
Gwenaël Allan. Productie en uitvoering: 
Slava Polunin e.v.a.

‘De beste clown van 
de wereld’ 
‘Een theaterklassieker 
van de 20ste eeuw’ 
The London Times

Slava’s Snowshow (RU)

woEnsdag 12 t/m zondag 16 sEptEmBEr
woEnsdag 12 t/m zatErdag 15 sEptEmBEr, 19.30 uur
zondag 16 sEptEmBEr, 15.00 uur*
thEatEr hEErlEn, raBozaal
4 22,- / 4 27,- / 4 32,- / 4 37,- / 4 42,-Slava’s 

Snowshow
*voor dEzE voorstElling kun jE tElEfonisch via 
045-5716607 viEr tickEts BoEkEn voor EEn spEcialE 
familiEprijs van € 87,50. lEt op: dE familiEtickEts gEldEn 
niEt voor stErrangplaatsEn.

language no problem

Foto: Luc Lodder

Een theaterfeest 
voor 

het hele gezin

109108



‘across the borders’– 
het culturele festival zonder 

artistieke of geografi sche 
grenzen – nodigt u uit voor 

de tiende editie van het 
festival met een zoals altijd 
zeer veelzijdig programma. 

Dit keer met circusacts, dans, 
poëzie, eigentijdse en middel-

eeuwse koor- en wereldmu-
ziek, literatuur, fi lm en 

installatie-/geluidskunst. 
De Citykirche, het 

Kennedypark, Apollo Kino 
& Bar en voor het eerst ook 
DEPOT Talstraße zijn deze 
zomer de speeltuin voor een 
uiterst boeiende, uitzonder-
lijke en vernieuwende reeks 

producties uit verrassende 
hoeken. Poëzie komt samen 
met orkest, bewegingskunst 

met andere artistieke 
uitingen, roman met fi lm, 

geluidskunst met natuur en 
oermuziek met uiterst 

moderne klanken.

 Apfel und Amsel / Merle et Pomme 
(lezing en gesprek)
Donderdag 28 juni, 20.00 uur
Institut Français (DFKI), Theaterstr. 67, Aachen
Entree € 7,00

Apfel und Amsel. Het concert
Zaterdag 7 juli, 20.00 uur 
Citykirche, An der Nikolauskirche 3, Eingang 
Fußgängerzone Großkölnstraße, Aachen 
Voorverkoop € 15,00 / Avondkassa €18,00  

NoFit State Circus and Motionhouse (UK) / 
BLOCK
Woensdag 18 en donderdag 19 juli, 17.30 en 
20.30 uur
Kennedypark, Elsassstraße, Aachen 
Gratis

Klang-Instrumente von Etienne Favre (F/D)
Donderdag 19 en vrijdag 20 juli, vanaf 11.00 uur
Kennedypark, Elsassstraße, Aachen
Gratis

The Turbans (UK) 
Vrijdag 20 juli, 20.00 uur
Kennedypark, Elsassstraße, Aachen
Gratis

Clemens Meyer (D) / ‘Die stillen Trabanten’ + 
fi lm ‘In den Gängen’
Lezing: woensdag 25 juli, 18.30 uur / Film: 
woensdag 25 juli, 20.15 uur
Apollo Kino & Bar, Pontstraße 141-149, 
Aachen 
Lezing: € 10,- / Film: € 7,- / Combiticket € 15,-

Organisatie
Kulturbetrieb der Stadt Aachen / 
Event management

The Naghash Ensemble of Armenia (AM) / 
Altarmenische Klänge neu erfunden für das 
21. Jahrhundert
Vrijdag 27 juli, 20.00 uur
DEPOT Talstraße (Piazza), Talstraße 2, 
Aachen
Vanaf €15,-

NEN (CH) / [e]merging structures – hypnotic 
soundscapes
Zaterdag 28 juli, 20.00 uur
DEPOT Talstraße (Piazza), Talstraße 2, 
Aachen
Vanaf €15,-

FilmSchauPlätze NRW
Zondag 19 augustus, vanaf 19.00 uur / Film 
start bij zonsondergang
Tuchwerk Aachen (Innenhof), Strüverweg 116, 
Aachen 
Gratis

Carmina Burana (ES/NL)
Zaterdag 25 + zondag 26 augustus, 21.15 uur
Zandgroeve Beaujean, Heerlen
Vanaf €15,- (www.culturanova.nl)

Informatie en tickets
www.acrosstheborders.de / www.ADticket.de 
en via alle bekende voorverkooppunten, o.a. 
de klantenservice van Zeitungsverlag Aachen, 
Klenkes-Ticketshop, Avantel Ticket-Shop
(uitzonderingen: lezing Clemens Meyer / Film ‘In 

den Gängen’ / Cultura Nova ‘Carmina Burana’)

Tel: +49 (0)241/432-4940/-41/-42-/43-/44



Vrienden van Cultura Nova

Word Vriend van 
Cultura Nova

De Vrienden van Cultura Nova 
is een groep trouwe theater- en 
cultuurliefhebbers die het festival 
een warm hart toedraagt en daarmee 
het culturele leven in de omgeving 
ondersteunt. Geniet u al jaren van Cultura 
Nova en bent u nog geen vriend van het 
festival? Word dan nu Vriend van Cultura 
Nova! Voor €25 per jaar zorgt u er mede 
voor dat we elk jaar weer bijzondere en 
vernieuwende voorstellingen kunnen 
laten zien, op voor de hand liggende maar 
ook verrassende locaties.

Daar staat natuurlijk iets tegenover. 
Naast 10% korting op (bijna) elke 
voorstelling tijdens het festival (maximaal 

twee kaarten per voorstelling), geniet u 
een aantal exclusieve voordelen!
En... Vrienden maken Vrienden! Vertel het 
uw buren, vrienden en familie. Vrienden 
vormen namelijk het kloppend hart dat 
Cultura Nova zo goed kan gebruiken.

U ontvangt automatisch de 
festivalbrochure.

Vriend van Cultura Nova bent u al voor 
�25,- per jaar.

Meer informatie vindt u op onze website 
(culuranova.nl).

Wilt u vriend worden, stuur dan een mail 
naar info@culturanova.nl.
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Festivalplein Heerlen  

19.00-20.30 

kabinet k / Invisible (8+) 

Theater Heerlen, RABOzaal 

Heerlen / 19.00-19.55 

Filmhuis de Spiegel 

Openluchtfi lm in het Aambos 

Heerlen 20.00-00.00

Toneelgroep Maastricht 

EMMA première /  

Schoenfabriek EMMA  

Treebeek/ Brunssum  

20.00-22.00 

Naomi Velissariou Permanent 

Destruction - The SK 

Concert Poppodium 

NIEUWE NOR Heerlen 

20.30-22.00 

Tim Scheffer & Audrey Apers 

Day Dream Space 

Festivalplein Heerlen  

20.30-21.30 

(h)ear  Modular Synth Event 

Betahuis Heerlen  

21.00-01.00 

Philharmonie Zuidnederland & 

La Fura dels Baus 

Carmina Burana première 

Zilverzandgroeve Beaujean 

Heerlerheide Heerlen  

21.15-22.25 

Livemuziek in de Spiegeltent 

Sheesam Lotus and Son, 

Vintage Folkblues 

Festivalplein Heerlen  

21.45-00.00

     

  

ZONDAG 

 26 AUGUSTUS   

Park Urbana - festivalhart van 

Cultura Nova / Festivalplein 

Heerlen / Doorlopend 

Stichting Street Art 2018 

Intervenion City Centre & 

Gallery XXL / In en rondom 

binnenstad en op fl ats Peter 

Schunckstraat Heerlen  

Doorlopend 

Luc Lodder / Fotoexpo Cultura 

Nova / Foyer Theater 

Heerlen Doorlopend

Gastcurator Jean Bernard 

Koeman / Marieke Coppens 

Nomadic Mountains / Mine 

SCHUNCK Heerlen  

11.00-17.00 

Mike Kramer (h)ear & Michel 

Lemaire, stadshistoricus 

Heerlen Gehoord - echo’s 

tussen toen en nu 

Centrum, start bij 

Mijnmuseum Heerlen  

11.00-12.30 

Hans Mommaas spreekt 

kunstenaars en 

theatermakers Artist Talk’ 

openbaar gesprek 

SCHUNCK, centrale hal 

Heerlen  

11.00-12.30 

Greylight Morena Bamberger 

Land van Ayni / Greylight 

Projects Hoensbroek  

12:00-14:00 

Maquinant Teatre /SALÜQ (4-10 

jaar) Theater Heerlen, 

RABOzaal Heerlen  

12.00-12.50 

Rachel Zweije 

Wortelrestaurant (1+) 

Festivalplein Heerlen  

12.00-17.00 

L1 Hoogtepunten van festival 

Culta Nova op televisie  

Cultura Nova op L1 

Limburg 13.00-17.00 

Compagnie Frieda Wereld, 

einde van een… (8+) 

locatie volgt, zie website 

Heerlen 13.00-13.45 

Cultura Nova TV. Samenwerking 

L1 en Cultura Nova  

Cultura Nova op L1 

Heerlen 13.00-17.00 

Klein Berlijn / NIEUWE NOR 

Programma zie website 

Cultura Nova en website 

NIEUWE NOR 

Schelmenhofje Heerlen  

13.00-23.00 

DMFF workshop ‘Buildering’ 

Buildering workshop vanaf 

12 jaar / Start Festivalplein 

Heerlen 14.00-17.00 

Mike Kramer (h)ear & Michel 

Lemaire, stadshistoricus 

Heerlen Gehoord - echo’s 

tussen toen en nu 

Centrum, start bij 

Mijnmuseum Heerlen  

14.00-15.30 

Tim Scheffer & Audrey Apers 

Day Dream Space 

Festivalplein Heerlen  

14.00-15.00 

Maquinant Teatre SALÜQ (4-10 

jaar) Theater Heerlen, 

RABOzaal 14.00-14.50 

Filmhuis de Spiegel 

Jeugdfi lm Theater Heerlen, 

INGzaal 15.00-16.00 

Els Huver & Liesbeth van 

Litsenburg / Van Geluk 

Spreken - De Kopsalon / 

Eikenderveld / Festivalplein 

Heerlen 14.00-22.00 

Compagnie Frieda Wereld, 

einde van een… (8+) 

Locatie volgt zie website 

Heerlen 16.00-16.45 

Tim Scheffer & Audrey Apers 

Day Dream Space 

Festivalplein Heerlen  

16.00-17.00 

Mike Kramer (h)ear & Michel 

Lemaire, stadshistoricus 

Heerlen Gehoord - echo’s 

tussen toen en nu 

Centrum, start bij 

Mijnmuseum Heerlen  

17.00-18.30 

Cultura Nova restaurant - Van 

Melick Catering Company 

Tafelen @ Cultura Nova in de 

Spiegeltent / Festivalplein 

Heerlen 17.30-19.30 

Programmaoverzicht / oranje = gratis voorstelling
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VRIJDAG 

 24 AUGUSTUS   

Stichting Street Art 2018 

Intervenion City Centre & 

Gallery XXL / In en rondom 

binnenstad en op fl ats Peter 

Schunckstraat Heerlen /  

Doorlopend 

Luc Lodder / Fotoexpo Cultura 

Nova Foyer Theater Heerlen 

Doorlopend 

Gastcurator Jean Bernard 

Koeman / Marieke Coppens 

Nomadic Mountains / Mine 

SCHUNCK Heerlen  

11.00-17.00 

Urban Sleepover / Tuin bij 

Savelbergklooster

 Heerlen vanaf 15.00 

L1TV Live uitzending / 28ste 

opening Cultura Nova 

L1TV Live uitzending 

opening Cultura Nova / Live 

Cultura Nova op TV L1 / 

Heerlen  

21.30-23.00 

Kitonb, openingsvoorstelling 

Carillon (ihkv Bovengronds) 

Festivalplein Heerlen  

21.30-22.30 

Bosscha Nova & friends 

Cultura Novacane 

Poppodium NIEUWE NOR 

Heerlen 22.00-04.00 

Park Urbana - festivalhart van 

Cultura Nova Festivalplein 

Heerlen  

Doorlopend 

Els Huver & Liesbeth van 

Litsenburg / Van Geluk 

Spreken - De Kopsalon / 

Eikenderveld / Festivalplein 

Heerlen 22.30-00.00 

Livemuziek in de Spiegeltent 

Altin Gün, Turkse Folk-Rock 

Festivalplein Heerlen  

22.30-23.30 

   

ZATERDAG

 25 AUGUSTUS   

   

Park Urbana 2018 IBA Parkstad 

Park Urbana - festivalhart 

van Cultura Nova / 

Festivalplein Heerlen  

Doorlopend 

Stichting Street Art 2018 

Intervenion City Centre & 

Gallery XXL / In en rondom 

binnenstad en op fl ats Peter 

Schunckstraat / Heerlen  

Doorlopend 

Luc Lodder / Fotoexpo Cultura 

Nova / Foyer Theater 

Heerlen Heerlen / 

Doorlopend 

L1 Cultuurcafé Radio live 

 L1 Radio / Heerlen  

10.00-13.00

Gastcurator Jean Bernard 

Koeman / Marieke Coppens

Nomadic Mountains / Mine 

SCHUNCK / Heerlen  

11.00-17.00 

Mike Kramer (h)ear & Michel 

Lemaire, stadshistoricus 

Heerlen Gehoord - echo’s 

tussen toen en nu 

Centrum, start bij 

Mijnmuseum Heerlen  

11.00-12.30 

Greylight Morena Bamberger 

Land van Ayni Greylight 

Projects Hoensbroek  

12.00-15.00 

L1 hoogtepunten van Culta 

Nova op televisie / L1 tv 

Cultura Nova op L1 

Heerlen / 13.00-17.00 

Klein Berlijn / Nieuwe Nor 

Culturele Vrijplaats 

Schelmenhofje Heerlen  

13.00-23.00 

Tim Scheffer & Audrey Apers 

Day Dream Space 

Festivalplein Heerlen  

14.00-15.00 

Els Huver & Liesbeth van 

Litsenburg / Opening Van 

Geluk Spreken - De 

Kopsalon / Eikenderveld 

Festivalplein Heerlen 

14.00 

Els Huver & Liesbeth van 

Litsenburg / Van Geluk 

Spreken - De Kopsalon / 

Eikenderveld / Festivalplein 

Heerlen  

14.00-22.00 

Tim Scheffer & Audrey Apers 

Day Dream Space 

Festivalplein Heerlen  

16.00-17.00 

Mike Kramer (h)ear & Michel 

Lemaire, stadshistoricus 

Heerlen Gehoord - echo’s 

tussen toen en nu 

Centrum, start bij 

Mijnmuseum / Heerlen  

14.00-15.30 

Urban Sleepover / Tuin bij 

Savelbergklooster 

Heerlen vanaf 15.00 

Tim Scheffer & Audrey Apers 

Day Dream Space 

Festivalplein / Heerlen  

16.00-17.00 

Mike Kramer (h)ear & Michel 

Lemaire, stadshistoricus 

Heerlen Gehoord - echo’s 

tussen toen en nu 

Centrum, start bij 

Mijnmuseum Heerlen  

17.00-18.30 

Cultura Nova restaurant - Van 

Melick Catering Company 

Tafelen @ Cultura Nova in de 

Spiegeltent / Festivalplein 

Heerlen  

17.30-19.30 

L1 dagelijks verslag van festival 

Culta Nova op televisie  

Cultura Nova op L1 

Heerlen 18.00-18.15 

Laika, theater der zinnen 

Cantina, Canned dreams, 

good food (inclusief maaltijd 

Programmaoverzicht / oranje = gratis voorstelling
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Cultura Nova op L1 

Heerlen 13.00-15.00 

Neimed Krimplezing 

‘Nieuwkomers’ (inclusief 

diner Spiegeltent, opening 

stadslab, aansluitend 

premiere collectief PANDA)  

Voormalige Rabobank 

Promenade Heerlen 

Heerlen 15.30-20.00 

Klein Berlijn / Nieuwe Nor  

Schelmenhofje  Heerlen  

17.00-23.00 

Cultura Nova restaurant - Van 

Melick Catering Company 

Tafelen @ Cultura Nova in de 

Spiegeltent / Festivalplein 

Heerlen 17.30-19.30 

Els Huver & Liesbeth van 

Litsenburg / Van Geluk 

Spreken - De Kopsalon / 

Eikenderveld / Festivalplein 

Heerlen 18.00-22.00 

L1 dagelijks verslag van festival 

Culta Nova op televisie  

Cultura Nova op L1  

18.00-18.15 

Mike Kramer (h)ear & Michel 

Lemaire, stadshistoricus 

Heerlen Gehoord - echo’s 

tussen toen en nu 

Centrum Heerlen start bij 

Mijnmuseum Heerlen  

18.30-20.00 

Collectief PANDA Antifest 

(PREMIERE + OPENING 

STADSLAB)  / Foyer Theater 

Heerlen 19.00-19.50

Tim Scheffer & Audrey Apers 

Day Dream Space 

Festivalplein Heerlen  

19.30-20.30 

Ruud Horrichs interviewt Anton 

Dautzenberg live / “Ik 

bestaat uit twee letters” 

interview / Theater Heerlen 

theatercafe Heerlen  

20.00-21.00 

Limburgse Componisten & 

musici / De stem van een 

generatie; Pe Hawinkels 

Cultuurhuis Heerlen  

20.00-21.00 

Toneelgroep Maastricht 

EMMA / Schoenfabriek 

EMMA Treebeek/ Brunssum 

20.00-22.00 

Orkun Agır Ensemble 

Savelbergklooster 

Heerlen 20.30-21.30 

Livemuziek in de Spiegeltent 

Coely, rap & hiphop 

Festivalplein Heerlen  

20.30-21.45

Hoge Fronten / Lieke Benders 

STIL.zwijgen / terrein 

SUPERSTUDIOS Heerlen  

21.00-22.00 

Mike Kramer (h)ear & Michel 

Lemaire, stadshistoricus 

Heerlen Gehoord - echo’s 

tussen toen en nu 

Centrum Heerlen start bij 

Mijnmuseum Heerlen  

21.30-23.00 

   

WOENSDAG

 29 AUGUSTUS   

Park Urbana - festivalhart van 

Cultura Nova / Festivalplein 

Heerlen / Doorlopend 

Stichting Street Art 2018 

Intervenion City Centre & 

Gallery XXL / In en rondom 

binnenstad en op fl ats Peter 

Schunckstraat Heerlen  

Doorlopend 

Luc Lodder / Fotoexpo Cultura 

Nova / Foyer Theater 

Heerlen / Doorlopend 

Villanella (schoolvoorstelling) 

Alex in Vuilbakland (6+)  

Theater heerlen 

LIMBURGzaal 10.00-11.00

Teatro delle Briciole 

(schoolvoorstelling) 

Pop Up (3-6 jaar)  

Theater Heerlen INGzaal  

10.00-10.45

Gastcurator Jean Bernard 

Koeman / Marieke Coppens 

Nomadic Mountains / Mine 

SCHUNCK / Heerlen  

11.00-17.00 

Greylight Morena Bamberger 

Land van Ayni Greylight 

Projects / Hoensbroek  

12:00-14:00 

Rachel Zweije 

Wortelrestaurant (1+) 

Festivalplein / Heerlen  

12.00-17.00 

L1 Hoogtepunten van festival 

Culta Nova op televisie  

Cultura Nova op L1 

Limburg  

13.00-15.00 

Els Huver & Liesbeth van 

Litsenburg / Van Geluk 

Spreken - De Kopsalon / 

Eikenderveld / Festivalplein 

Heerlen 14.00-22.00 

Villanella  / Alex in Vuilbakland 

(6+) / Theater Heerlen 

LIMBURGzaal 15.00-16.00

Teatro delle Briciole 

Pop Up (3-6 jaar)  

Theater Heerlen INGzaal  

15.00-15.45 

Klein Berlijn / Nieuwe Nor  

Schelmenhofje Heerlen  

17.00-23.00 

Cultura Nova restaurant - Van 

Melick Catering Company 

Tafelen @ Cultura Nova in de 

Spiegeltent / Festivalplein 

Heerlen 17.30-19.30 

L1 dagelijks verslag van festival 

Culta Nova op televisie  

Cultura Nova op L1 

Heerlen 18.00-18.15

Collectief PANDA Antifest  

Foyer Theater Heerlen  

19.00-19.50 

Examenvoorstelling 2017/2018 

Arcus College /

Spiegeldroom / Arcus 

Campus Heerlen 19.30-23.00

Programmaoverzicht / oranje = gratis voorstelling
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L1 dagelijks verslag van festival 

Culta Nova op televisie  

Cultura Nova op L1 

Heerlen 18.00-18.15 

Laika, theater der zinnen 

Cantina, Canned dreams, 

good food (inclusief maaltijd 

Festivalplein Heerlen  

19.00-20.30 

Tim Scheffer & Audrey Apers 

Day Dream Space 

Festivalplein Heerlen  

19.00-20.00 

Toneelgroep Maastricht 

EMMA Schoenfabriek EMMA 

Treebeek/ Brunssum  

20.00-22.00 

Einstürzende Neubauten 

Lament / Theater heerlen, 

Limburgzaal Heerlen  

20.00-21.30 

Tim Scheffer & Audrey Apers 

Day Dream Space 

Festivalplein Heerlen  

20.30-21.30 

Hoge Fronten / Lieke Benders 

STIL.zwijgen première 

terrein SUPERSTUDIOS 

Heerlen 21.00-22.00 

Philharmonie Zuidnederland & 

La Fura dels Baus 

Carmina Burana 

Zilverzandgroeve Beaujean 

Heerlerheide Heerlen  

21.15-22.25 

Livemuziek in de Spiegeltent 

Kim Janssen & band, 

Indie-Rock Festivalplein 

Heerlen 21.45-22.50

   

MAANDAG 

 27 AUGUSTUS   

Park Urbana - festivalhart van 

Cultura Nova / Festivalplein 

Heerlen / Doorlopend 

Stichting Street Art 2018 

Intervenion City Centre & 

Gallery XXL In en rondom 

binnenstad en op fl ats Peter 

Schunckstraat Heerlen  

Doorlopend 

Luc Lodder / Fotoexpo Cultura 

Nova / Foyer Theater 

Heerlen / Doorlopend

Gastcurator Jean Bernard 

Koeman / Marieke Coppens 

Nomadic Mountains / Mine 

SCHUNCK Heerlen  

11.00-17.00 

Greylight Morena Bamberger 

Land van Ayni / Greylight 

Projects Hoensbroek  

12:00-14:00 

L1 Hoogtepunten van festival 

Culta Nova op televisie  

Cultura Nova op L1 

Limburg 13.00-15.00 

Klein Berlijn / NIEUWE NOR  

Schelmenhofje  Heerlen  

17.00-23.00

Cultura Nova restaurant - Van 

Melick Catering Company 

Tafelen @ Cultura Nova in de 

Spiegeltent / Festivalplein 

Heerlen 17.30-19.30 

Els Huver & Liesbeth van 

Litsenburg / Van Geluk 

Spreken - De Kopsalon / 

Eikenderveld / Festivalplein 

Heerlen 18.00-22.00 

L1 dagelijks verslag van festival 

Culta Nova op televisie  

Cultura Nova op L1 

Heerlen 18.00-18.15

Collectief PANDA / Antifest (try 

out)  Foyer Theater Heerlen 

19.00-19.50 

Laika, theater der zinnen 

Cantina, Canned dreams, 

good food (inclusief maaltijd 

Festivalplein Heerlen  

19.00-20.30 

Tim Scheffer & Audrey Apers 

Day Dream Space 

Festivalplein Heerlen  

19.30-20.30 

Toneelgroep Maastricht 

EMMA  / Schoenfabriek 

EMMA Treebeek/ Brunssum 

20.00-22.00 

Livemuziek in de Spiegeltent 

Orlando Julius, Afrofunk 

Festivalplein Heerlen  

20.30-22.00

Hoge Fronten / Lieke Benders 

STIL.zwijgen  / terrein 

SUPERSTUDIOS 

Heerlen 21.00-22.00 

Rutger Muller Ensemble 

hedendaagse muziek 

Nieuwe Stationshal 

Maankwartier op de plaat 

Heerlen 21.00-22.00 

   

DINSDAG 

 28 AUGUSTUS    

Park Urbana - festivalhart van 

Cultura Nova / Festivalplein 

Heerlen / Doorlopend 

Stichting Street Art 2018 

Intervenion City Centre & 

Gallery XXL In en 

rondom binnenstad en op 

fl ats Peter Schunckstraat 

Heerlen / Doorlopend 

Luc Lodder / Fotoexpo Cultura 

Nova  / Foyer Theater 

Heerlen Doorlopend 

Villanella (schoolvoorstelling) 

Alex in Vuilbakland (6+)  

Theater heerlen 

LIMBURGzaal 10.00-11.00

Teatro delle Briciole 

(schoolvoorstelling) 

Pop Up (3-6 jaar)  

Theater Heerlen INGzaal  

10.00-10.45 

Gastcurator Jean Bernard 

Koeman / Marieke Coppens 

Nomadic Mountains / Mine 

SCHUNCK Heerlen  

11.00-17.00 

Greylight Morena Bamberger 

Land van Ayni / Greylight 

Projects / Hoensbroek  

12:00-14:00 

L1 Hoogtepunten van festival 

Cultura Nova op televisie  

Programmaoverzicht / oranje = gratis voorstelling
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Luc Lodder / Fotoexpo Cultura 

Nova / Foyer Theater 

Heerlen Doorlopend 

Greylight Morena Bamberger 

Land van Ayni Greylight 

Projects Hoensbroek  

Doorlopend  

Gastcurator Jean Bernard 

Koeman / Marieke Coppens 

Nomadic Mountains / Mine 

SCHUNCK Heerlen

 11.00-17.00 

L1 Hoogtepunten van festival 

Culta Nova op televisie  

Cultura Nova op L1 

Limburg 13.00-15.00

Urban Sleepover  

Tuin bij Savelbergklooster 

Heerlen vanaf 15.00 

Klein Berlijn / Nieuwe Nor  

Schelmenhofje  Heerlen  

17.00-23.00 

Cultura Nova restaurant - Van 

Melick Catering Company 

Tafelen @ Cultura Nova in de 

Spiegeltent / Festivalplein 

Heerlen 17.30-19.30 

Els Huver & Liesbeth van 

Litsenburg / Van Geluk 

Spreken - De Kopsalon / 

Eikenderveld / Festivalplein 

Heerlen 18.00-22.00 

L1 dagelijks verslag van festival 

Culta Nova op televisie  

Cultura Nova op L1 

Heerlen 18.00-18.15 

Laika, theater der zinnen 

Cantina, Canned dreams, 

good food (inclusief 

maaltijd) / Festivalplein 

Heerlen 19.00-20.30 

Heerlerbaan 100 / Jos Zandvliet 

& Septtimia Kuhlmann Stg. 

ACCU & inwoners 

Heerlerbaan / Duende, 

culturele parade met 

bewoners en verenigingen 

uit de wijk + onthulling 

Murals Gallery XXL  

Start Horicherhof 

Heerlerbaan Heerlen  

19.30-21.00 

PLAYfi eld. / The Human Dance  

Voormalige Jumbo aan 

achterzijde winkelcentrum ‘t 

Loon Heerlen  19.30-20.10

Mike Kramer (h)ear 

Sound-Cityscape’ 

Theater Heerlen INGzaal  

19.30-20.15 

Toneelgroep Maastricht 

EMMA / Schoenfabriek 

EMMA Treebeek/ Brunssum 

20.00-22.00 

Recirquel / Paris de Nuits 

Theater Heerlen RABOzaal 

20.00-21.15 

Rutger Muller & Vladimir Gravof 

Processive installatie licht & 

klank  / Voormalige winkel 

hoek Apollolaan - Geerstraat 

bij festivalplein Heerlen  

20.00-23.00 

Hoge Fronten / Lieke Benders 

STIL.zwijgen  / terrein 

SUPERSTUDIOS / Heerlen 

21.00-22.00 

Germaine Sijstermans 

Maanplein muziek en 

installatie / Maanplein 

diverse locaties Heerlen  

21.15-21.45 

Livemuziek in de Spiegeltent 

Komodo (met o.a. Gino 

Bombrini) Eclectic Rock 

Festivalplein Heerlen  

21.15-22.00 

Theater Titanick / Alice on the 

Run / Europaplein bij 

Rodahal Kerkrade 

Kerkrade  21.30-22.45 

Studio 54 / Bovengronds 

Old school HipHop 

Studio 54 & Poppodium 

NIEUWE NOR Heerlen  

22.00-04.00 

    

ZATERDAG 

 1 SEPTEMBER   

Park Urbana - festivalhart van 

Cultura Nova / Festivalplein 

Heerlen Doorlopend 

Stichting Street Art 2018 

Intervenion City Centre & 

Gallery XXL / In en rondom 

binnenstad en op fl ats Peter 

Schunckstraat Heerlen  

Doorlopend 

Luc Lodder / Fotoexpo Cultura 

Nova Foyer / Theater 

Heerlen Doorlopend

Mike Kramer (h)ear & Michel 

Lemaire, stadshistoricus 

Heerlen Gehoord - echo’s 

tussen toen en nu 

Centrum Heerlen start bij 

Mijnmuseum Heerlen  

11.00-12.30 

Gastcurator Jean Bernard 

Koeman / Marieke Coppens 

Nomadic Mountains / Mine 

SCHUNCK Heerlen  

11.00-17.00 

L1 Hoogtepunten van festival 

Culta Nova op televisie  

Cultura Nova op L1 

Limburg 13.00-15.00 

Klein Berlijn / Nieuwe Nor  

Schelmenhofje  Heerlen  

13.00-23.00 

Greylight Morena / Bamberger 

Land van Ayni / Greylight 

Projects Hoensbroek  

13.00-15.00 

Els Huver & Liesbeth van 

Litsenburg / Van Geluk 

Spreken - De Kopsalon / 

Eikenderveld / Festivalplein 

Heerlen 14.00-22.00 

Tim Scheffer & Audrey Apers 

Day Dream Space 

Festivalplein Heerlen  

14.00-15.00

Programmaoverzicht / oranje = gratis voorstelling
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PLAYfi eld. / The Human Dance 

Première / Voormalige 

Jumbo aan achterzijde 

winkelcentrum ‘t Loon 

Heerlen 20.00-20.40 

Dylan Leblanc + Nicole Atkins 

Live concert Americana 

Poppodium NIEUWE NOR 

Heerlen 20.00-23.00 

Toneelgroep Maastricht 

EMMA / Schoenfabriek 

EMMA Treebeek/ Brunssum 

20.00-22.00 

Ensemble 88 / Mad Vision 

Mondriaan Heerlen  

20.00-21.15 

Hoge Fronten / Lieke Benders 

STIL.zwijgen  / terrein 

SUPERSTUDIOS 

Heerlen / 21.00-22.00 

Germaine Sijstermans 

Maanplein muziek en 

installatie / Maanplein 

diverse locaties Heerlen  

21.15-21.45 

Theater Titanick / Alice on the 

Run / Europaplein bij 

Rodahal Kerkrade 

Kerkrade  21.30-22.45 

Livemuziek in de Spiegeltent 

Now versus Now (Jason 

Lindner & band) Electronic 

Jazz / Festivalplein 

Heerlen 22.30-00.00

    

DONDERDAG 

 30 AUGUSTUS   

   

Park Urbana - festivalhart van 

Cultura Nova / Festivalplein 

Heerlen / Doorlopend 

Stichting Street Art 2018 

Intervenion City Centre & 

Gallery XXL / In en rondom 

binnenstad en op fl ats Peter 

Schunckstraat Heerlen  

Doorlopend 

Luc Lodder / Fotoexpo Cultura 

Nova Foyer Theater Heerlen 

Doorlopend

Gastcurator Jean Bernard 

Koeman / Marieke Coppens 

Nomadic Mountains / Mine 

SCHUNCK / Heerlen 

11.00-17.00 

Greylight Morena Bamberger 

Land van Ayni Greylight 

Projects / Hoensbroek  

12:00-14:00 

L1 Hoogtepunten van festival 

Culta Nova op televisie  

Cultura Nova op L1 

Limburg 13.00-15.00

Klein Berlijn / Nieuwe Nor  

Schelmenhofje  Heerlen  

17.00-23.00

Cultura Nova restaurant - Van 

Melick Catering Company 

Tafelen @ Cultura Nova in de 

Spiegeltent / Festivalplein 

Heerlen / 17.30-19.30 

Els Huver & Liesbeth van 

Litsenburg / Van Geluk 

Spreken - De Kopsalon / 

Eikenderveld / Festivalplein 

Heerlen / 18.00-22.00 

L1 dagelijks verslag van festival 

Culta Nova op televisie  

Cultura Nova op L1 

Heerlen 18.00-18.15 

Mike Kramer (h)ear & Michel 

Lemaire, stadshistoricus 

Heerlen Gehoord - echo’s 

tussen toen en nu 

Centrum Heerlen start bij 

Mijnmuseum Heerlen  

18.30-20.00 

Laika, theater der zinnen 

Cantina, Canned dreams, 

good food (inclusief maaltijd 

Festivalplein Heerlen  

19.00-20.30 

PLAYfi eld.  / The Human Dance  

Voormalige Jumbo aan 

achterzijde winkelcentrum ‘t 

Loon Heerlen 19.30-20.10

Els Roobroeck / COVAR 

Pleidooi voor tijd / Vrije 

School Heerlen 19.30-20.30

Rutger Muller & Vladimir Gravof 

Processive installatie lich & 

klank bijna meditaief 

Voormalige winkel hoek 

Apollolaan - Geerstraat bij 

festivalplein Heerlen  

20.00-23.00

Toneelgroep Maastricht 

EMMA / Schoenfabriek 

EMMA Treebeek/ Brunssum 

20.00-22.00 

Recirquel / Paris de Nuits 

Theater Heerlen RABOzaal 

20.00-21.15 

Hoge Fronten / Lieke Benders 

STIL.zwijgen / terrein 

SUPERSTUDIOS Heerlen  

21.00-22.00 

Germaine Sijstermans 

muziek en installatie 

Maanplein diverse locaties 

Heerlen 21.15-21.45 

Livemuziek in de Spiegeltent 

Hannah Williams, Soul-

Gospel / Festivalplein 

Heerlen 21.15-22.00

Theater Titanick Alice on the 

Run / Europaplein bij 

Rodahal Kerkrade 

Kerkrade  21.30-22.45 

Mike Kramer (h)ear & Michel 

Lemaire, stadshistoricus 

Heerlen Gehoord - echo’s 

tussen toen en nu / Centrum 

Heerlen start bij Mijnmuseum 

Heerlen 21.30-23.00 

    

VRIJDAG 

 31 AUGUSTUS   

Park Urbana - festivalhart van 

Cultura Nova / Festivalplein 

Heerlen Doorlopend 

Stichting Street Art 2018 

Intervenion City Centre & 

Gallery XXL / In en rondom 

binnenstad en op fl ats Peter 

Schunckstraat Heerlen  

Doorlopend 

Programmaoverzicht / oranje = gratis voorstelling
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Annet Bremen Tekst, Regie 

Belle Van Heerikhuizen / Wil 

je een snoepje? (try out) 

Cultuurhuis Heerlen 

Heerlen 14.30-15.30 

Els Huver & Liesbeth van 

Litsenburg / Van Geluk 

Spreken - De Kopsalon / 

Eikenderveld / Festivalplein 

Heerlen 14.00-18.00 

Ultima Vez / Wim Vandekeybus 

- Seppe Baeyens / Invited 

Theater Heerlen RABOzaal 

15.00-16.15 

Filmhuis de Spiegel 

Jeugdfi lm / Theater Heerlen, 

INGzaal 15.00-16.00

Aracaladanza / Vuelos (5+) 

Theater Heerlen 

LIMBURGzaal  15.30-16.20

PLAYfi eld. / The Human Dance  

Voormalige Jumbo aan 

achterzijde winkelcentrum ‘t 

Loon Heerlen 16.00-16.40

Tim Scheffer & Audrey Apers 

Day Dream Space 

Festivalplein Heerlen  

16.00-17.00 

Afsluiting Cultura Nova 2018 

ism Plasticiens Volants

 & Bovengronds / 

Festivalplein Heerlen  

17.00-17.40 

L1 dagelijks verslag van festival 

Culta Nova op televisie  

Cultura Nova op L1 

Heerlen 18.00-18.15 

Toneelgroep Maastricht 

EMMA / Schoenfabriek 

EMMA Treebeek/ Brunssum 

20.00-22.00 

Studio 54 Bovengronds 

Ouwe Stompmuziek Funk & 

Soul / Studio 54 & 

Poppodium NIEUWE NOR 

Heerlen 20.00-02.00 

Programmaoverzicht / oranje = gratis voorstelling
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Mike Kramer (h)ear & Michel 

Lemaire, stadshistoricus 

Heerlen Gehoord - echo’s 

tussen toen en nu 

Centrum Heerlen start bij 

Mijnmuseum Heerlen  

14.00-15.30 

Annet Bremen Tekst, Regie 

Belle Van Heerikhuizen / Wil 

je een snoepje? (try out) 

Cultuurhuis Heerlen  

14.30-15.30 

Urban Sleepover  

Tuin bij Savelbergklooster 

Heerlen vanaf 15.00 

Tim Scheffer & Audrey Apers 

Day Dream Space 

Festivalplein Heerlen  

16.00-17.00

Mike Kramer (h)ear & Michel 

Lemaire, stadshistoricus 

Heerlen Gehoord - echo’s 

tussen toen en nu 

Centrum Heerlen start bij 

Mijnmuseum Heerlen  

17.00-18.30  

Cultura Nova restaurant - Van 

Melick Catering Company 

Tafelen @ Cultura Nova in de 

Spiegeltent Festivalplein 

Heerlen 17.30-19.30 

L1 dagelijks verslag van festival 

Culta Nova op televisie

 L1 tv Cultura Nova op L1 

Heerlen 18.00-18.15 

Tim Scheffer & Audrey Apers 

Day Dream Space 

Festivalplein Heerlen  

18.30-19.30 

Laika, theater der zinnen 

Cantina, Canned dreams, 

good food (inclusief maaltijd 

Festivalplein Heerlen  

19.00-20.30 

Aracaladanza  / Vuelos (5+) 

Theater Heerlen 

LIMBURGzaal 19.00-19.50

PLAYfi eld.  / The Human Dance  

Voormalige Jumbo aan 

achterzijde winkelcentrum ‘t 

Loon Heerlen 19.30-20.10

Tim Scheffer & Audrey Apers 

Day Dream Space 

Festivalplein Heerlen  

20.00-21.00 

Rutger Muller & Vladimir Gravof 

/ Processive installatie lich & 

klank bijna meditaief 

Voormalige winkel hoek 

Apollolaan - Geerstraat bij 

festivalplein Heerlen  

20.00-23.00

Toneelgroep Maastricht 

EMMA / Schoenfabriek 

EMMA Treebeek/ Brunssum 

20.00-22.00 

Recirquel / Paris de Nuits 

Theater Heerlen RABOzaal 

Heerlen 20.00-21.15 

Hoge Fronten / Lieke Benders 

STIL.zwijgen / terrein 

SUPERSTUDIOS 

Heerlen 21.00-22.00 

 Germaine Sijstermans 

muziek en installatie 

Maanplein diverse locaties 

Heerlen 21.15-21.45 

Livemuziek in de Spiegeltent 

Guy One Festivalplein 

Heerlen 21.15-23.00

Studio 54 Bovengronds 

Classic House Studio 54 & 

Poppodium NIEUWE NOR 

Heerlen 22.00-04.00 

   

ZONDAG 

 2 SEPTEMBER    

  

Park Urbana - festivalhart van 

Cultura Nova / Festivalplein 

Heerlen Doorlopend 

Stichting Street Art 2018 

Intervenion City Centre & 

Gallery XXL / In en rondom 

binnenstad en op fl ats Peter 

Schunckstraat Heerlen  

Doorlopend 

Luc Lodder / Fotoexpo Cultura 

Nova Foyer / Theater 

Heerlen Doorlopend

Mike Kramer (h)ear & Michel 

Lemaire, stadshistoricus 

Heerlen Gehoord - echo’s 

tussen toen en nu 

Centrum Heerlen start bij 

Mijnmuseum Heerlen  

11.00-12.30 

Gastcurator Jean Bernard 

Koeman / Marieke Coppens 

Nomadic Mountains / Mine 

SCHUNCK Heerlen  

11.00-17.00 

Rachel Zweije 

Wortelrestaurant (1+) 

Festivalplein Heerlen  

12.00-17.00 

Aracaladanza  / Vuelos (5+) 

Theater Heerlen

 LIMBURGzaal 19.00-19.50

L1 Hoogtepunten van festival 

Culta Nova op televisie  

Cultura Nova op L1 

Limburg 13.00-15.00 

Klein Berlijn / Nieuwe Nor  

Schelmenhofje  Heerlen  

13.00-23.00 

BOGKID. (8+) / Theater 

Kerkrade / Kerkrade  

14.00-15.10 

PLAYfi eld.  / The Human Dance  

Voormalige Jumbo aan 

achterzijde winkelcentrum ‘t 

Loon Heerlen 14.00-14.40

Tim Scheffer & Audrey Apers 

Day Dream Space 

Festivalplein / Heerlen  

14.00-15.00 

Mike Kramer (h)ear & Michel 

Lemaire, stadshistoricus 

Heerlen Gehoord - echo’s 

tussen toen en nu 

Centrum Heerlen start bij 

Mijnmuseum Heerlen  

14.00-14.30 

Programmaoverzicht / oranje = gratis voorstelling
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14.  Terrein SUPERSTUDIOS 
 Oliemolenstraat 60

  NL 6416 CB Heerlen
15.  Voormalige Rabobank
  Promenade 
  NL 6411 JC Heerlen
16.  Arcus Campus16.  Arcus Campus
  Schandelermolenweg 21
  NL 6415 GG Heerlen
17.  Greylight Projects
   Burg. Kessenplein 1
  NL 6431 KM Hoensbroek

18. Schoenfabriek Emma   
 Treebeek

  Horizonstraat  57
  NL 6446 SC Brunssum
19.  Betahuis
  Wilhelminaplein 25
  NL 6411 KW Heerlen  NL 6411 KW Heerlen
20.  Tuin bij Savelbergklooster
  Gasthuisstraat 2
  NL 6411 KE Heerlen
21.  Zilverzandgroeve   

 Beaujean Heerlerheide
   ingang Unolaan
   NL 6413 Heerlen

22. Vrije school Heerlen
  Drieschstraat 1
  NL 6412 XX Heerlen
23.  Theater Kerkrade
   Theaterplein 30
   NL 6461 DR Kerkrade
24. Mijnmuseum24. Mijnmuseum
  Mijnmuseumpad 2
  NL 6412 EX Heerlen
25.  Rodahal Kerkrade
  Europaplein 1
  6461 AD Kerkrade

1.   Theater Heerlen
  Burg. Van Grunsvenplein 

 145 NL 6411 AS Heerlen
2.   Festivalplein
  Burg. Van Grunsvenplein 

 145 NL 6411 AS Heerlen
3.  SCHUNCK* Glaspaleis3.  SCHUNCK* Glaspaleis
  Bongerd 18
  NL 6411 JM Heerlen
4.  Maanplein  
  6412 AZ Heerlen

5.   Cultuurhuis Heerlen
  Sittarderweg 145
  NL 6412 CD Heerlen
6   Aambos 
  Ingang: Oliemolenstraat 

 NL Heerlen
7.  Binnenstad/Centrum  7.  Binnenstad/Centrum  

 NL Heerlen
8.   Raadhuisplein
  Raadhuisplein 
  NL Heerlen
9.   Pancratiusplein
  NL 6411 JZ nHeerlen

10.  Voormalige Jumbo   
   achterzijde ‘t Loon

   Homerusplein 1
   NL 6411 AW Heerlen
11.   Schelmenhofje
   NL 6411 KC Heerlen
12.   Poppodium NIEUWE NOR12.   Poppodium NIEUWE NOR
   Pancratiusstraat 30
  NL 6411 KC Heerlen
13.   Mondriaan 
   John F Kennedylaan 301
   NL Heerlen

24

25

22

21 23

23



Club van 100

Club van 100
De Club van 100 van Cultura Nova is een 
initiatief van enthousiaste ondernemers 
uit Parkstad Limburg in samenwerking 
met de organisatoren van het festival. 
Het is een club waar mensen uit het 
bedrijfsleven elkaar ontmoeten, in een 
culturele ambiance. Even geen ‘Business 
as usual’, maar prettig netwerken in een 
ongedwongen festivalsfeer.

Het tiendaags festival Cultura Nova is 
mogelijk dankzij kaartverkoop, sponsor -
inkomsten, regionale en provinciale 
subsidies, landelijke fondsen en overige 
inkomsten. Meer dan 40% van de 
uitgaven die het festival doet, worden 
direct in Heerlen en de regio Parkstad 
besteed. De economische ‘Spin Off’ van 
Cultura Nova overtreft vele malen het 
budget van het festival en is van niet te 
onderschatten waarde voor de vitaliteit 
van de regio. 

Landelijk onderzoek toont aan 
dat festivalbezoekers zorgen voor 
substantiële economische effecten. Ze 
genereren werkgelegenheid bij hotels, 
horeca en winkels. Festivals dragen 
bij aan verbetering van het imago van 
de regio en aan verbetering van het 
vestigingsklimaat.

Artistiek is Cultura Nova van groot belang 
voor de zo geprezen culturele lente in 
Parkstad Limburg. Het festival, met ruim 
250 activiteiten, trekt jaarlijks zeker 
60.000 bezoekers en is daarmee zeer 
succesvol. Voorstellingen van Cultura 
Nova laten je niet onberoerd…

Meer informatie over de Club van 100:
sponsoring@culturanova.nl
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Bremen Bouwadviseurs BV
Buro Marcel van der 
Heyden
Buro Pinkpop
C-Mill
Daemen Vastgoed
De Roode Loper
Garbeau Damesmode
FB4
Innovo Stichting voor 
Katholiek Onderwijs
Lagarde & You 
Loopbaanontwikkeling
LVO-Parkstad

Mabs4.0
Media Groep Limburg
Meertens Juwelier
Parkstad Limburg 
Theaters
Parkstad Verhuur
Partyland
Rabobank Parkstad
Sevagram
MediaNova bv
Stichting FSI
SVO | PL
Thuis & Partners 
Advocaten

Ton Vandenbergh 
Architekten BNA
’t Smulhuis van de Broek
Van der Valk Hotel Heerlen
van Melick The catering 
company
Zen-fi re

Leden van de Club van 100 zijn:

Foto: Luc Lodder



Sponsors / Subsidiënten / (Media)Partners 

Business Value Consultancy • Application & Data Integration • Holistic Solutions & IoT

well NETWORKED
top  CONNECTED

Inhoudelijke Partners

FILMHUIS DE SPIEGEL



Tickets
Parkstad Limburg Theaters
culturanova.nl
plt.nl
+31(45) 571 66 07

Openingstijden kassa 
Theater Heerlen 
ma t/m vr 11.00-17.00 uur
vanaf 6 augustus ook op 
do 18.00-21.00 uur en 
za 11.00-14.00 uur
 (Tijdens Cultura Nova ruimere 
openingstijden)

Indien de voorstelling nog niet is 
uitverkocht kunt u ook kaarten kopen 
vanaf één uur voor aanvang van de 
voorstelling op de desbetreffende 
locatie (uitsluitend contante betaling 
mogelijk op locatie).

Uitzonderingen kaartverkoop /
Niet alle activiteiten zijn te reserveren 
via de kassa van Parkstad Limburg 
Theaters of de websites culturanova.
nl / plt.nl. Kijk op de website voor 
actuele verkoopinformatie.

Service- & verzendkosten
Voor de tickets die worden 
verkocht via Parkstad Limburg 
Theaters worden geen aparte 
reserveringskosten in rekening 
gebracht. U betaalt de prijs die in 
de brochure en op de website staat 
aangegeven, zonder bijkomende 
kosten. Betaalt u met creditcard, 
dan rekent het theater een toeslag 
van 2,5% over het factuurbedrag. 
Kiest u ervoor om uw kaarten per 
post toegestuurd te krijgen, dan 
betaalt u voor deze service € 3,– 
verzendkosten per reservering.

Algemene voorwaarden kaartverkoop
Parkstad Limburg Theaters hanteert 
de algemene bezoekersvoorwaarden 
van de vscd (Vereniging Schouwburg- 
en Concertgebouw Directies). Deze 
zijn te raadplegen via plt.nl.

Cultura Nova Zomerfestival Heerlen 
Postbus 300, nl-6400 ah Heerlen
t +31(0)45 571 51 00
info@culturanova.nl
culturanova.nl

Wijzigingen en drukfouten 
voorbehouden. 

Indien voorstellingen als gevolg van 
weersomstandigheden gestaakt 
moeten worden, is restitutie niet 
mogelijk.

Volg Cultura Nova ook op

Organisatie
Stichting Cultura Nova i.s.m. 
Parkstad Limburg Theaters en 
Abraxas Culturele
Evenementen

Raad van Toezicht
Mevr. A. Boeijen, voorzitter
De heer R. Derks
De heer J.T. Mommaas
Mevrouw M. van Schaik
De heer L.Verburgh
Mevrouw A.Christophe

Festivaldirectie
Rocco Malherbe, 
Fiedel van der Hijden

Uitvoerend producent
Abraxas Culturele Evenementen

Programmering
Fiedel van der Hijden, Rocco 
Malherbe Cultura Nova

Jeugdprogrammering
Iris van Hooren, Cultura Nova

Muziekprogrammering
Dannij Bol, Bram Jacobs & Jurjen 
Toepoel Parkstad Limburg Theaters, 
Kees van den Berg & Daan Gooren 
Poppodium NIEUWE NOR

Hedendaagse muziek
Mike Kramer (h)ear & Tom Swart 
Intro

Films
Rinus van Dijk fi lmhuis De Spiegel

Nomadic Mountains
Breg Horemans SCHUNCK*, 
Toon Hezemans DMFF

Marketing en Publiciteit
Janneke Schmeitz , Yoram Reintjens, 
Melanie Hendriks, Suzanne Bouwels, 
Carla Mak, Mariska Kastelic, 
Anne Pütz

Managementondersteuning
Barry Faessen, Hanna Zwart, 
Maartje Austen

Advertentiewerving
Echo Communications

Productieleiding en technische 
Coördinatie
Bart van Hooren, Dennis Müller, 
Jurriaan Reink, Ronald Dijkstra, 
Peter-Paul van Hest

Coördinatie festivalmedewerkers en 
hospitality
Iris van Hooren

Kaartverkoop
Cynth van Nuissenburg, Tom Houben

Financiën
Margo Mennens, Pascal Vereecken

Cultura Nova is lid van de Verenigde 
Podiumkunstenfestivals

Ontwerp
Buro Marcel van der Heyden 

Tekst
Karin Theunissen, Meyke Houben, 
Janneke Schmeitz, Fiedel van der 
Hijden, Iris van Hooren

Eindredactie
Fiedel van der Hijden, Janneke 
Schmeitz

Drukwerk
Schrijen-Lippertz MediaNova BV

Met dank aan
Aegon, Arcus College, 
bicmultimedia, Bosec, 
Bouwontwikkeling Jongen, Buro 
Marcel van der Heyden, C-Mill 
Businesspark, Club van 100, 
Collé Sittard, duo Vertaal, Echo 
Communications, EHBO vereniging 
Heerlen, Eventbouw, EY, Geert 
Overdam (organisatieadvies) 
Gemeente Brunssum, Gemeente 
Heerlen, Gemeente Landgraaf, 
Gemeente Kerkrade, Hölscherrtv, 
Huis voor de Kunsten Limburg, 
IBA Parkstad, Janneke Schmeitz 
Culturele Marketing Projecten, L1 
Radio en tv, Limburgs Dagblad/
Dagblad De Limburger, Magic 
Mirrors, Novascreen, Openbare Orde 
en Veiligheid Gemeente Heerlen, 
Openbare Werken Gemeente 
Heerlen, Parkstad Limburg, Parkstad 
Limburg Theaters, Partyland, Politie 
en Brandweer Parkstad Limburg, 
Provincie Limburg, Q Park, Query 
Design, SCHUNCK*, Sevagram, 
Stichting Street Art, Van der Valk 
Hotel Heerlen, VVV Zuid-Limburg, 
Weller, Wim Claessen (programma-
advies), Wonen Limburg, wow 
food, alle locatiebeheerders en 
alle subsidiënten, sponsoren, 
adverteerders, de omwonenden 
van het Van Grunsvenplein, alle 
deelnemende gezelschappen en 
kunstenaars, medewerkers en 
speciaal de vrijwilligers van Cultura 
Nova 2018

(alle info onder voorbehoud)

DE TOEGIFT
Een landelijke actie van de Verenigde 
Podiumkunstenfestivals.
Koop een extra kaartje voor een 
ander van de voorstelling ‘Alice on 
the Run’ van Theater Titanick.
Zie website Cultura Nova



schunck.nl

Kom naar de open dag  
op 16 september 

Een jaar 
b mvol 
cultuur




