Acht kunstcentra, in de directe omgeving, zetten de deuren voor u open!
ledere eerste zondag van de maand geopend van 14 tot 18 uur!
Entree vrij: Zondag 7 september 2014
Onder andere:
Fondation/Stichting Peter Paul J. Hodiamont, B-4837 Baelen, Mazarinen 9, in de
door de kunstenaar Peter Hodiamont in de 70er jaren gerenoveerde en vergrote
boerenhoeve, zijn een indrukwekkende hoeveelheid werken te zien uit zijn meer dan 60jarige scheppingstijd. Het curatorium van de stichting verzorgt de kunstzinnige
nalatenschap van de in 2004 gestorven kunstschilder. Gastkunstenaars nemen actueel
het commando over bij de ‘Fondation Hodiamont’ .
Het motto van de tentoonstelling: ’Natura en Kreatura’ verklapt al een beetje van wat de
drie gastkunstenaars tot en met 7 september in de tentoonstellingsruimten van de
Fondation Peter P.J. Hodiamont zullen presenteren. Natuur- en landschapsschilderijen
van Georg Theegarten (Aken), momentopnames van Veronika Kropidlowski (Alsdorf) en
magische fantasiecreaties van Marianne Lomme (Born bij Sittard-Geleen NL) staan in het
middelpunt. De geselecteerde werken omvatten olieverf, kleurpotloden en keramische
technieken.
Ramírez-Máro-Institut, B-4730 Hauset, Gostert 102: Het Instituut is gevestigd in een
klein kasteel in Hauset gelegen aan de Geul. Hier zijn de recente werken van de
internationaal befaamde kunstschilder Antonio Máro en die van zijn zoon Rafael Ramírez
Máro permanent te bezichtigen.
Atelier Prof. Wolfgang Binding in Eynatten – Johannisberg 101, B-4731RaerenEynatten - Het atelier van Wolfgang Binding ligt in Eynatten/België nabij de Duitse
grens. Wolfgang Binding heeft hier een sculpturentuin gecreëerd van hoog niveau.
Binding geldt als een van de invloedrijkste beeldhouwers op het gebied van
dierenplastieken. De tentoonstelling in Eynatten geeft een belangrijke indruk van zijn
oeuvre. Een grote collectie bronzen beelden wacht op uw bezoek.
Centrum voor kunst en cultuur Stichting de Kopermolen, von Clermontplein, NL
6291 AT Vaals - Op 7 september is de kopermolen in verband met een concert voor
overige bezoekers helaas gesloten.
Voor verdere informatie zie: info@kunstroute-weser-goehl.eu
Website: www.kunstroute-weser-goehl.eu

