Na het Nikolaasfeest naar de Kunst aan Vesder en Geul!
Zondag 7 December 2014! Vrij entree!
“Grensoverschrijdende kunst” steeds op de eerste zondag van de maand!
Acht expositiepartners verheugen zich tussen 14.00 en18.00 op uw bezoek.
Voor kunstgeinteresseerden zijn iedere eerste zondag van de maand voor u gelijktijdig
geopend:
-

Centrum voor Kunst en Cultuur de Kopermolen von Clermontplein, NL 6291 AT
Vaals
Kunst en Cultuur in Köpfchen, Eupener Straße 420, D-52076 Aachen
Fondation Peter Paul J. Hodiamont, Mazarinen 9, B-4837 Baelen s. V.
Göhltalmuseum, Maxstraße 9-11, B-4720 Kelmis / Neu-Moresnet
Cultureel ontmoetingscentrum „Maison art Pütz“ Rue de Hombourg 2, B-4850
Montzen
Atelier IS, Heidestr.39, B-4711 Walhorn
Kunstatelier2Stark, Plaatweg 23, B-4720 La Calamine

Aktiviteiten in de kunstplaatsen „en detail“
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. Het motto van de actueel
tentoonstelling van gastkunstenaar Marina Freude: “Malen um zu entdecken”.
In de Stichting Kopermolen stelt de kunstenaar uit Aken Andreas Herrmann tot 4
januarie 2015 zijn fotografien ten toon. In zijn artistieke werken houdt hij zich bezig met
architektuur en landschappen, met kunst en cultuur (onder andere stepdans), en
eperimentele fotografie. 2006 ontving hij de „CHIO Media Award“ voor zijn opnames van
de paardensport en in 2008 de „Rollmopsorden " voor zijn uitstekende verdiensten voor
de wijk rondom de Dom.
Kunstatelier2Stark - Ruth Stark: keramische voorwerpen en voorwerpen van klei voor
het leven. Urban Stark: "InGenious Sculptures" - Fotografien.
KuKuK - Kunst en Kultur in Köpfchen - De tentoonstelling „STERN -STUNDE“ verwijst
naar de bijzondere tijden waarin het schilderij ontstaat. In deze schilderijen weegt de
creatieve kunstenaar zijn ervaringen en zijn eigen kijk op de wereld tegen elkaar af
Het Ramírez-Máro-Institut is gevestigd in een klein kasteel in Hauset direkt aan de
rivier Geul. Hier zijn de laatste werken van de internationaal gerenommeerde
kunstschilder Antonio Máro en die van zijn zoon Rafael Ramírez Máro permanent
tentoongesteld. Ieder voor zich maken vader en zoon indruk op de kunstscène met
steeds nieuwe grootschalige schilderijen die ongeëvenaard zijn.
Voor verdere informatie zie: info@kunstroute-weser-goehl.eu
Website: www.kunstroute-weser-goehl.eu

