
  
 
 
Persbericht, dinsdag 28 augustus  
 
Feestelijke parade en XXL-murals voor 100-jarige Heerlerbaan  
 
Vrijdag 31 augustus viert de Heerlerbaan het 100-jarig bestaan van de wijk tijdens tijdens 
Cultura Nova. De hoogtepunten op het programma zijn de muziek-theatrale parade 
‘Duende’ en de onthulling van twee nieuwe XXL-murals op de hoogbouw aan de Peter 
Schunckstraat. Om 19.30 uur start de parade bij de Horicherhof aan de Corisbergstraat; 
deze eindigt bij het Wijkpunt aan de Peter Schunckstraat waar om 20.45 uur de nieuwe 
murals worden onthuld. Het programma komt tot stand in een coproductie van Cultura 
Nova, Street Art Heerlen, Weller en Heerlerbaan100 in samenwerking met kunstenaars 
vanuit de hele wereld en vele bewoners. Iedereen is welkom om het eeuwfeest mee te 
vieren.  
 
Muziek-theatrale parade onder artistieke leiding van Stichting ACCU 
Vanuit de bron van de Caumerbeek bij de Horicherhof in het groene hart van Heerlerbaan trekt 
vanaf 19.30 uur een opvallende optocht richting Peter Schunckstraat. De parade die de naam 
‘Duende’ (Spaans voor Levenskracht, energie en vitaliteit) wordt artistiek vormgegeven door 
ACCU. Jos Zandvliet en Septimia Kuhlmann, beiden jarenlang verbonden aan theatergroep 
Dogtroep, presenteren in deze optocht het verhaal van de 100-jarige Heerlerbaan samen met 
jonge theatermakers, verenigingen en bewoners van alle leeftijden uit de wijk. De optocht belooft 
een visueel spektakel te worden met bizarre karakters, sfeervolle beelden, humor en muziek.  
 
Jong en oud  
De festiviteiten rond Heerlerbaan100 draaien om verbinding én participatie. Veel bewoners 
waaronder ook vele kinderen uit de wijk doen mee. Zo ook aan ‘Duende’. De hele maand 
augustus is er in een werkplaats aan de Vullingsweg onder begeleiding van ACCU gebouwd, 
geschilderd, gedanst, gemusiceerd en geoefend. De resultaten van dit sociaal-artistieke project 
worden tijdens de parade aan buren, buurtgenoten en bezoekers gepresenteerd. Leuk detail: 
tijdens de parade ontmoet jong en oud elkaar ook letterlijk in een uniek optreden van het 
Sevagram Care& Culture koor dat bewoners, medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers van de 
Oranjehof en leerlingen van Basisschool de Tovercirkel samen hebben opgericht. Ook ouderen 
die slecht ter been zijn, kunnen zo deelnemen aan dit hoogtepunt op het programma van de 100-
jarige Heerlerbaan.  
 
Gallery XXL in de openlucht  
De parade ‘Duende’ voert het publiek naar de hoogbouwflats van de Peter Schunckstraat, waar 
de street art-kunstenaars Hyuro (ARG) en Isaac Tin Wei Lin (USA) in augustus twee nieuwe 
XXL-murals hebben aangebracht op de zijgevels van de pas gerenoveerde hoofbouwflats van 
Weller. Deze nieuwe aanvullingen binnen de ‘Gallery XXL Heerlen’ worden in het bijzijn van 
bewoners, bezoekers en kunstenaars onthuld. Met de ‘Havenarbeider’ van Hendrik Beikirch uit 
2014 staat de teller van de Heerlense XXL-openluchtgalerie, die tot stand komt onder 
curatorschap van de auteur van ‘The World Atlas of Street Art and Graffiti’, Rafael Schacter (GB), 
inmiddels op drie. Samen met Stichting StreetArt, Cultura Nova, Weller en bewoners werkt 
Schacter aan een internationaal aansprekende hotspot van XXL-murals in Heerlen. De werken 



die in de afgelopen jaren tijdens Cultura Nova gecreëerd zijn, hebben Heerlen internationaal veel 
erkenning én het predicaat ‘Mural Hoofdstad van Nederland’ opgeleverd. De XXL-serie bij de 
poort van Heerlen zal deze urban kwaliteit van Heerlen verder versterken.  
 
Van samen eten tot een swingende afterparty  
Het programma van Heerlerbaan100 op vrijdag 31 augustus start om 18.00 uur met een 
gezamenlijk etentje ‘onder de murals’ voor alle bewoners van de flats aan de Peter 
Schunckstraat. Om 19.30 uur start de theatrale parade ‘Duende’ bij de Horicherhof aan de 
Corisbergstraat; deze eindigt bij het Wijkpunt aan de Peter Schunckstraat waar om 20.45 uur 
de nieuwe murals worden onthuld. De feestelijkheden worden afgesloten met een afterparty 
tussen flat 2 en 3, eveneens aan de Peter Schunckstraat. 
 
Godzilla neemt een kijkje op Heerlerbaan 
Al eerder was de terugkeer van ‘Godzilla’ naar Heerlen in 2018 bekendgemaakt. ‘Godzilla’ 
keert 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. Plasticiens Volants heeft met de introductie van ‘Godzilla’, die speciaal voor 
de opening van het Jaar van de Mijnen in 2015 is vervaardigd het Heerlens publiek een groot 
plezier gedaan. Cultura Nova en Heerlerbaan100 zijn verheugd aan te kondigen dat 
‘Godzilla’ hoogstpersoonlijk aanwezig zal zijn bij de muziektheatrale parade en eregast zal 
zijn van bij de opening van de XXL Gallery.  
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Nadere informatie voor pers: 
Festival Cultura Nova 
Fiedel van der Hijden +31 641872458 / fiedel.vanderhijden@abraxas.nl 
Janneke Schmeitz +31 625333515 / info@jannekschmeitz.nl 
 
www.culturanova.nl  
http://nl-nl.facebook.com/CulturaNovaFestival/ 
http://twitter.com/#!/culturanova/  
http://instagram.com/CulturaNovaFestiva 
 
 
 


