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Op de cover
JekerKlassiek
Klassiek in de openlucht. Fijne, kleine concertjes op mooie locaties, 
binnen én buiten, maar wel allemaal in het Jekerkwartier. Gratis 
toegankelijk. Elk concertje duurt zo’n 30 minuten. Wat let je? Trakteer 
jezelf. Zie Tips op pagina 11 en het overzicht van het programma staat 
op pagina 17.

Andy Summers - A Certain Strangeness
De gitarist van The Police is ook een goede fotograaf. Zijn fotowerk is 
te bezichtigen in het Bonnefantenmuseum. In Heerlen geeft hij een 
soloconcert. Op Pinkpop zijn zijn foto’s van Police-concerten te zien. 
Zie voor meer info pagina 7 en 16.

Arjen Lubach - LIVE
Op de vaderlandse tv kun je geen betere en scherpere cabaretier 
vinden. In het theater staat hij ook z’n mannetje. Hij doet deze week 
Maastricht aan. Zie Tip op pagina 15.



Viva España!
 Dates Wednesday June 12th 2019 @ 20:00 

 Location FASOS courtyard 
  (Grote Gracht 90-92 Maastricht)

 Conductor Raymond Spons 

 Reservation  reserverenuom@gmail.com 

 Tickets 12 euro - Students:  6 euro

university orchestra maastricht

& Tuna de Maastricht

Join us for a fiery open-air concert together with the Tuna de Maastricht

an evening full of Spanish delights! 



Filmagenda 
Lumière Cinema
Bassin 88 • 043-3214080 • lumiere.nl • Elke donderdag alle films voor € 6,50 p.p.
TOLKIEN - première
Do, ma, di: 19:10u; vr, za, zo: 21:00u; wo: 20:40u; ook: do t/m ma: 16:00u; wo: 
13:30u. Biopic over de vormende jaren van J.R.R. Tolkien, schrijver van The Lord of 
the Rings boeken. Zie Filmtips, p. 6.
NOUS FINIRONS ENSEMBLE - première
Do, ma, di, wo: 20:55u; vr, za, zo: 21:15u; ook: do, vr, wo: 16:00u; za, zo, ma: 16:15u.  
Tragikomedie over de reünie van een vriendengroep in Zuid-Frankrijk. Met Mari-
on Cotillard en François Cluzet. Zie Filmtips, p. 6.
CAMINO - première
Do, ma, di, wo: 19:00u; vr, za, zo: 19:40u; ook: do t/m ma, wo: 14:20u; zo, ma: 12:10u. 
Een zomerse en stiekem ontroerende film over de beroemde pelgrimstocht naar 
Santiago de Compostella.
AN ELEphANT SITTINg STILL - première
Vr: 19:30u; za, zo, ma: 13:45u. Aangrijpende en droefgeestige kroniek over het le-
ven in een kleine Noord-Chinese stad. Duur: 230 min. Zie Filmtips, p. 6.
ANNA’S WAR - laatste week
Ma: 19:00u. Het waargebeurde verhaal van een zesjarig Joods meisje dat dankzij 
haar veerkracht en vindingrijkheid de Tweede Wereldoorlog wist te overleven in 
een door de nazi’s overgenomen gebouw.
BON DIEU 2 
Do: 18:40u; do, vr: 13:45u. De families Verneuil en Koffi zijn terug in dit hilarische 
vervolg.
CLAIRE DARLINg
Do, za, ma: 13:55u. Frans drama over een welgestelde vrouw (Catherine Deneuve) 
die haar complete inboedel besluit te verkopen op de – volgens haar – laatste 
dag van haar leven.
ChRISTO: WALKINg ON WATER
Zo, ma: 12:20u. Docu over de knotsgekke realisatie van The Floating Piers, het 
gigantische kunstwerk van supersterkunstenaar Christo waar hij en zijn inmiddels 
overleden vrouw Jeanne-Claude jarenlang over hadden gedroomd. 
gREEN BOOK
Zo, ma: 12:10u. Inspirerend en genuanceerd drama, gebaseerd op een waarge-
beurd verhaal over de vriendschap die ontstaat tussen een geniale zwarte pia-
nist en zijn Italiaans-Amerikaanse chauffeur. Winnaar van drie Oscars, waaronder 
die voor Beste Film.
KLIMT & SChIELE: EROS & pSyChE – arts in Cinema
Zo, ma: 12:00u. Documentaire over de artistieke nalatenschap van Egon Schiele 
en Gustav Klimt, gemaakt honderd jaar na hun overlijden.
LE gRAND BAIN
Do, ma, di: 20:40u; vr, za, zo: 21:20u; ook: do, vr, za, wo: 15:55u; zo, ma: 16:25u. Hu-
moristische Franse bioscoophit over een groepje mannen van middelbare leef-
tijd die zich  bekwamen in de kunst van het synchroonzwemmen.
MADEMOISELLE DE JONCqUIèRES
Do, vr, wo: 16:00u; zo: 19:05u. Speels Frans kostuumdrama over amoureuze intri-
ges aan het hof van Lodewijk XV. Geregisseerd door Emmanuel Mouret, de man 
die vaak de Franse Woody Allen wordt genoemd. 
NOTTI MAgIChE
Do, vr, ma, di, wo: 18:50u; za, zo: 19:15u; ook: do, vr, za, wo: 13:30u; zo, ma: 14:00u. 
Bitterzoete en humoristische Italiaanse film noir van Paolo Virzì (La Pazza Gioia) 
die in flashbacks het glorieuze verleden van de Italiaanse cinema laat herleven en 
een ode brengt aan de meesters van toen. 
RAFIKI
Di: 18:40u. Kleurrijke film over twee Keniaanse meisjes die er niet op zitten te 
wachten om de rest van hun leven door te brengen als huisvrouw. Als de lief-
de tussen hen opbloeit, worden ze gedwongen te kiezen tussen veiligheid en 
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RED JOAN
Vr, zo: 13:55u. Judi Dench vertolkt de hoofdrol in deze thriller over Melina Nor-
wood – beter bekend als de ‘granny spy’ – een Britse bejaarde vrouw die in de ja-
ren negentig werd ontmaskerd als een spion voor de Russische KGB.
ROCKETMAN
Do, ma, di, wo: 20:45u; vr, za, zo: 18:55 en 21:20u; ook: do t/m ma, wo: 16:15u; zo, 
ma: 12:00u. Musical over het leven van het extravagante popicoon Elton John, van 
zijn prille jeugd tot en met zijn enorme succes in de jaren tachtig. 
ShADOW
Do, ma, di: 21:25u. Oogverblindend historisch epos van Zhang Yimou (Raise The 
Red Lantern, House Of Flying Daggers) over de machtsstrijd tussen een koning 
en een van zijn generaals.
TAKE ME SOMEWhERE NICE 
Vr, zo, wo: 19:15u. Droogkomische roadmovie van Ena Sendijarevic over een Ne-
derlandse tiener die een snikhete zomer doorbrengt in Bosnië, het geboorteland 
van haar ouders. Maar niets gaat zoals verwacht. 
ThE FALL OF ThE AMERICAN EMpIRE
Do, ma, di, wo: 21:15u; za, zo: 21:40u. Maatschappelijke satire over een filosoof die 
noodgedwongen voor een koeriersdienst werkt en tijdens zijn werk voor een mo-
reel dilemma komt te staan als hij getuige is van een overval. Op de grond: twee 
doden en een paar miljoen dollar.
ThE WILD pEAR TREE
Do, ma, wo: 19:30u vr, za, zo: 20:00u ook: do, vr, za, wo: 14:10u; zo, ma: 15:00u
Engels ondertiteld: di: 19:30u. Lyrische, gelaagde film van Gouden Palm-winnaar 
Nuri Bilge Ceylan (Winter Sleep, Uzak), die een overtuigend portret maakte van 
een vader-zoon relatie en van een individu in een veranderende maatschappij. 
ThREE IDENTICAL STRANgERS
Do, ma, di, wo: 18:50u; vr, za, zo: 18:50u. Docu over een bij hun geboorte van el-
kaar gescheiden eeneiige drieling die door toeval na jaren herenigd wordt. 
WERK OhNE AUTOR 
Wo: 13:30u. Historisch drama over een jonge kunstenaar die van de DDR naar 
West-Duitsland vlucht, maar niet kan ontsnappen aan de herinneringen uit zijn 
kindertijd in Nazi-Duitsland. De film kreeg twee Oscarnominaties.
WILD ROSE
Do, vr: 13:30u; za: 19:10u. Vertederend portret van Rose-Lynn, een rauwe maar ge-
talenteerde jonge vrouw die droomt van een carrière als country-zangeres. 
JEUgDFILM MANOU Op DE MEEUWENSChOOL - première
Wo: 14:10u. Animatiefilm over een vogel die naar de meeuwenschool gaat en daar 
ontdekt dat hij geen meeuw is, maar een zwaluw.
JEUgDFILM CASpER EN EMMA Op JAChT NAAR DE SChAT 
Do, vr: 16:00u. Zo: 14:30u. Wo: 14:00u. Casper en Emma zijn terug voor een nieuw 
filmavontuur. Tijdens hun vakantie in het zuiden van Noorwegen vinden ze een 
mysterieus kistje met allemaal bijzondere voorwerpen erin. 
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Lumière

Regie: Guillaume 

Canet

135 minuten

Met François 

Cluzet, e.a.

Frans gesproken, 

NL ondertiteld

Lumière

Regie: Dome 

Karukoski

112 minuten

Met Nicholas 

Hoult, e.a.

Engels gesproken,

NL ondertiteld

TOLKIEN
Biopic over de vormende jaren van schrijver Tolkien; 
de jaren waarin hij vriendschap vond bij een groep 
schrijvers en kunstenaars in Oxford. Deze ervaringen 
inspireerden hem om zijn verhalen over Midden-aarde 
te schrijven. Tolkien schetst een gevoelig portret van 
de vader van de fantasy-literatuur, die niet alleen een 
levendige fantasie had, maar ook een bijzonder leven. 
In de film staat net als in Tolkiens boeken, het beste 
van de mens centraal: liefde, opoffering, moed en 
broederschap.

AN ELEPHANT SITTING STILL
Aangrijpende en droefgeestige kroniek over het 
leven in een kleine Noord-Chinese stad. Dit vier uur 
durende filmepos won de Golden Horse Award voor 
beste film, de grootste eer in de Chinese filmindustrie. 
Deze kroniek van verdovende wanhoop, desolate 
schoonheid en moedeloze berusting nodigt niet echt 
uit tot vrolijkheid, maar wordt gekenmerkt door een 
uitzonderlijke filmische kwaliteit en grote aandacht voor 
de personages. 

Lumière

Regie: Hu Bo

230 minuten

Met Yu Zhang, 

Uvin Wang, e.a.

Mandarijn  

gesproken, NL 

ondertiteld

NOUS FINIRONS ENSEMBLE
Nous Finirons Ensemble is het vervolg op de Franse 
bioscoophit Les Petits Mouchoirs (2010). Toen zagen 
we hoe Max en zijn vrouw Véro hun vriendengroep 
uitnodigden om samen vakantie te vieren in hun 
prachtige strandhuis aan de Cap Ferret. Voor Nous 
Finirons Ensemble keert de gehele cast van destijds 
terug. Ze zijn inmiddels allen de veertig gepasseerd; 
hun kinderen groot geworden, sommige koppels zijn 
gescheiden. De aanleiding voor hun reünie is een 
surprise party voor Max’ verjaardag. De jarige is echter 
niet in een feeststemming en de vraag is wat er eigenlijk 
nog van de onderlinge vriendschappen resteert.
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06 
06  Donderdag

Taalcafé Centre Céramique 10:00 - 12:00 uur, Centre Céramique. 
Hulp om beter Nederlands te praten, lezen en schrijven. Gratis.
Letters bij de lunch: De vakantiekoffer 12:30 - 13:30 uur, Centre Cé-
ramique. Deze editie geven leden van VLAM leestips. Gratis. 
Bio Markt 13:30 - 18:30 uur, de Percée aan de Stationsstraat. Markt 
met lokale en biologische producten. Gratis.
WORTH Partnership Project 16:00 - 18:00 uur, MAFAD, Herden-
kingsplein 12. Fashionclash en WORTH geven een workshops 
voor designers waarin je kennis kunt maken met WORTH Project. 
Meer info: worthproject.eu. Gratis, registreren noodzakelijk: bit.ly/
Worth-Partnership-Project
Opening tentoonstelling A Certain Strangeness 18:00 uur, Bonne-
fantenmuseum. Tentoonstelling met werk van Andy Summers. Gra-
tis. bonnefanten.nl. Zie Tip hieronder.
De Bourgondische Belgen 20:00 uur, Theater aan het Vrijthof. Drie 
stand-up comedians. € 20. tahv.nl. Zie Tips, p. 14.
Architecture BRIO Context, Change and Contradiction 20:00 uur, 
auditorium herdenkingsplein 12. Lezing door Robert Verrijt. Gratis.
Curator Tour Digital Dilemma 20:00 - 22:00 uur, Bureau Europa. 
Rondleiding door de tentoonstelling met Vincent Thornhill and 
Guillemette Legrand. Gratis op vertoon entreebewijs.
Een Verhaal van Vrijheid 20:00 uur, St. Servaas Basiliek, Kazer Ka-
relplein 3. In dit verhaal maken we kennis met Lucifer, de lichtbren-
ger, en horen zijn kant van ons verhaal. € 10 / kind: € 5. tahv.nl
Dansavond met Jack Million Band 20:00 - 23:00 uur, Danscentrum 
Bernaard, Brusselsestraat 97. Stijldansen op live muziek. € 10. Re-
serv.: info@bernaards.net.
Kurylenko 20:30 - 22:30 uur, Openluchttheater Valkenburg. Russi-
sche knoppenaccordeon klassieke werken (o.a. Bach), Oekraïen-
se volksmuziek, musette, tango (Piazzolla) en speciale composities 
voor bajan. € 10. openluchttheater-valkenburg.nl

tip  Andy Summers - A Certain Strangeness
Opening: do 6 juni | 18:00 uur | T/m 27 okt | bonnefantenmuseum.nl

Sinds 1979, het jaar waarin The Police een legendarisch optreden 
verzorgde op Pinkpop, is Summers ook een fanatieke fotograaf. 
De foto’s die hij maakte tussen 1979 en 2018 geven een gevoel van 
intimiteit, surrealisme en situaties die kunnen worden omschreven 
als in medias res, midden in de handeling. Het Bonnefantenmuseum 
toont een omvanrijke selectie fotografisch werk. De tentoonstelling 
bestaat uit een algemeen gedeelte van 184 werken en een aparte 
serie van 250 foto’s die ontstaan zijn tijdens de concerttours van The 
Police. De aparte serie zal tijdens de jubileumeditie van Pinkpop 
2019 onder de naam Let’s Get Weird te zien zijn in het Bonnefanten 
Pinkpop-up museum tijdens Pinkpop.

Andy Summers





07 
06  Vrijdag

Weekmarkt 9:00 - 15:00 uur, Markt. Gratis.
Muziek in het Maastricht UMC+ 12:30 - 13:30 uur, Maastricht UMC+, 
P. Debyelaan 25. Zweedse celliste Petronella Torin en gedichten 
van Han Weinberg. Gratis.
Zomertour Sphinxkwartier-Frontenpark 14:00 uur, Infocentrum Bel-
védère, Fenikshof 1. Gratis. Een gids neemt je mee naar de leukste 
plekjes in het Sphinxkwartier. Duur: 1,5 uur. Aanmelden: sphinx-
kwartier@maastricht.nl of bel naar 043 350 14 60.
Opening twee tentoonstellingen 17:00 - 19:00 uur, Van Eyck, Aca-
demieplein 1. Opening Long Weekend en Rurban Landscapes on 
the Move. janvaneyck.nl. Gratis. Zie Expotips, p. 19.
Pieter Derks - Voor wat het waard is 20:00 uur, Theater aan het 
Vrijthof. Cabaret. € 25. tahv.nl. Zie Tips, p. 14.
LosDQ album release 20:00 uur, ‘t Keldertje. Concert. Afterparty 
met dj Belastingtechnisch, dj’s Dralt en Bruni Getsing. Gratis.
De fretten van de straten & Ut koffer 20:15 uur, Pesthuyspodium, 
Vijfkoppen 1. Theatergroep Xtravagant presenteert een verzame-
ling sketches waarbij de vraag ‘Ut koffer!’ Wat zit erin? centraal 
staat. € 10. pesthuyspodium.nl
Friday Night live 21:00 uur, Familia, Heggenstraat 3. Elke week een 
ander bandje. Georganiseerd door Coen van dam. Gratis.
Raofelren, Seer & ‘t Leve 21:00 uur, Chalet Bergrust, Luikerweg 71. 
Première van documentaire over Maastricht van filmmaker Richard 
Dols. Zie Tip hieronder.
Remote Planet - What’s highest in Space? 24:00 uur, Complex 
Maastricht. Danceparty. Gratis.

tip  Raofelren, Seer & ‘t Leve
Vr 7 juni | 21:00 - 00:30 uur | Chalet Bergrust, Luikerweg 71 | Gratis | Aanmelden verplicht: 

mijn-maastricht.nl
De langverwachte documentaire over Maastricht van filmmaker 
Richard Dols gaat op vrijdagavond in de buitenlucht in première. 
De bevolking van Maastricht wordt deze avond uitgenodigd op het 
terras van Chalet Bergrust aan de Luikerweg om kennis te maken 
met de betekenis die Dols via deze film aan de stad en haar inwoners 
toedicht. Op zoek naar de Mestreechter Geis. Dols heeft over een 
periode van twee jaar aan de documentaire gewerkt en intensief 
een aantal inwoners van de stad gevolgd. Burgers die niet per se 
bekend zijn, maar wel veel betekenen voor Maastricht, gewoon door 
te zijn wie ze zijn. We krijgen in de documentaire een inkijkje in hun 
levens tegen het prachtige decor van Maastricht en zien hoeveel 
deze mensen, die elkaar niet kennen en totaal andere achtergronden 
hebben, met elkaar gemeen hebben, zonder dat ze dit misschien 
beseffen. Voor en na de filmpresentatie is er sfeervolle live muziek. 
Indien het regent, kan het zijn dat de film binnen wordt getoond.
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Adresgegevens podia, zie p. 23.

08 
06  Zaterdag

Antiek- en curiosamarkt 10:00 - 16:00 uur, Markt. Gratis.
Open tuin dag 11:00 - 17:00 uur, De Häöfdabbers, Molensingel. Ie-
dereen kan een kijkje komen nemen bij deze eigenzinnige club 
moestuiniers, die -naast het tuinieren zèlf- grote waarde hechten 
aan samen koken, bakken en feesten. Gratis. Zie Tip hieronder.
Tai Chi in de openlucht 11:00 uur, Orleansplein. Iedereen kan mee-
doen. Vrije gave.
Bachata in 1 day 12:00 - 19:30 uur, La Mulata, Tongerseweg 346. 
Bachata voor beginners in drie achtereenvolgende lessen (12:00 
- 16:30 uur). Voor gevorderden: Les van de Italiaanse dansers Al-
berto & Sara (17:00  19:15 uur). € 20 - € 70. salsabrisa.com
Swingin’ Saturday 12:30 - 17:30 uur, Swing Out Maastricht, Sint 
Theresiaplein 18. Drie dansworkshops op een middag: Tandem 
Charleston, Stealing en Shim Sham. Losse workshop: € 10 - € 20. 
Drie workshops: € 30. Registreren: swingoutmaastricht.com
Rondleiding en proeverij bij Brouwerij Bosch 14:00 uur, Start: VVV 
kantoor, Kleine Staat 1. Rondleiding historische brouwerij o.l.v. een 
gids. Aansluitend proeverij. € 12. Reserveren: brouwerijbosch.nl
Koorproject Pinksteren - Gregoriaans & Anglicaans 16:00 uur, Sint-
Martinuskerk, repetitielokaal achter de kerk, hoek Maartenslaan/
Oeverwal. Zing mee met o.a. meerstemmige Engelse koorwerken 
en een aantal Gregoriaanse gezangen, passend bij het Pinkster-
feest. Vrije Gave
Filosofische improvisaties 16:00 uur, Logegebouw La Persévérance, 
Heggenstraat 16A. Boekpresentatie Filosofische Improvisaties van 
Etienen Kupers. Gratis.
Een Verhaal van Vrijheid 20:00 uur, St. Servaas Basiliek, Keizer Ka-
relplein 3. In dit verhaal maken we kennis met Lucifer, de lichtbren-
ger, en horen zijn kant van ons verhaal. € 10 / kind: € 5. tahv.nl
Pinksterconcert 20:00 uur, Theater aan het Vrijthof. Door Koninklij-
ke Harmonie Sainte Cécile Eijsden. € 16,50 tahv.nl. Zie Tips, p. 14.
Chansons van Schoonheid en Troost 20:30 - 22:30 uur, Openlucht-
theater Valkenburg. Zangeres Britta Maria, pianist Maurits Fondse 
en accordeonist Oleg Fateev bezingen in deze voorstelling het le-
ven in al zijn facetten: de liefde, de hoop, maar ook de pijn en de 
teleurstelling, het gewone en het bijzondere. € 15. openluchtthea-
ter-valkenburg.nl
LosDQ album release 21:00 uur, B32, Mariabastion 50. Gratis.
Joep van Leeuwen International Jazz Trio 20:30 uur, Hotel La Co-
lombe, Markt 30. Bezetting: Joep van Leeuwen (gitaar), Ildo Nand-
ja, (contrabas), Sandro Legan (drums). Gratis.
Jamsession 21:00 uur, Café Ut Vloot, Sint Josephstraat 52. Gratis.

Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eijsden 
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Jekerklassiek

09 
06  Zondag Eerste Pinksterdag

De Stemming 11:00 - 13:00 uur, Café Forum, St. Pieterstraat 4. L 1 
radioprogramma met Frank Ruber en Fons Geraets. Gratis.
Open dag Bijenpaviljoen Vaeshartelt 11:00 - 16:00 uur, Buitenplaats 
Vaeshartelt, Weert 9. Imkervereniging Mergelland geeft uitleg over 
het leven van de honingbij. Gratis.
LosDQ signeersessie nieuwe album 12:00 uur, Café Zondag, Wyc-
ker Brugstraat 42.
Dansen in het Stadspark 13:00 - 21:00 uur, Stadspark. Dansevene-
ment voor senioren met muziek uit de jaren 50/60. Gratis.
JekerKlassiek 12:30 - 17:30 uur, diverse locaties. Klassieke muziek. 
Gratis. jekerklassiek.nl. Zie Tip hieronder en programma op p. 17.
Gé Reinders en Douane Harmonie Nederland - Oetblaoze 15:30 - 
18:00 uur, Openluchttheater Valkenburg. Met nieuwe nummers en 
nieuwe arrangementen in een totaal nieuw programma ‘blaast’ Gé 
voor de allerlaatste keer de longen uit zijn lijf. Björn Bus dirigeert. 
€ 16. tahv.nl
Uitvoering Koorproject Pinksteren - Gregoriaans & Anglicaans 16:00 
uur, Sint-Martinuskerk, Rechtstraat 2. Uitvoering van o.a. meerstem-
mige Engelse koorwerken en een aantal Gregoriaanse gezangen, 
passend bij het Pinksterfeest. Vrije Gave
Dopebwoy 22:00 - 02:00 uur, Café Cliniq. Optreden. Gratis.

tip  Open tuin dag 
Za 8 juni | 11:00 - 17:00 uur | De Häöfdabbers, Molensingel

Op zaterdag 8 juni kan iedereen een kijkje komen nemen bij de 
häöfdabbers in Heugem. De tuiniers willen geïnteresseerden laten 
zien en beleven wat er allemaal op het complex te doen is. Of je 
helemaal niks met tuinieren hebt of misschien zelf ook een tuintje wilt 
beginnen: kom langs, verken de tuinen, praat met ervaren tuiniers en 
enthousiaste beginnelingen. Daarna lekker op het terras genieten van 
een stuk pizza of gevuld druivenblad uit de leemoven met een glas 
verse sap. Uiteraard bereid uit groenten en fruit uit de tuin. Ook voor 
kinderen is er genoeg te doen, dus neem ze lekker mee.

tip  JekerKlassiek
Zo 9 juni | 12:30 - 17:30 uur | Diverse locaties | Gratis | jekerklassiek.nl

JekerKlassiek viert feest. Zondag is de vijfde editie van dit festival 
voor klassieke muziek. Luister naar de mooiste klassieke muziek 
op verrassende plekken in het Jekerkwartier. Ensembles van o.a. 
philharmonie zuidnederland spelen op unieke locaties: van een 
intiem vioolconcert, tot een blazerstrio in de openlucht of mini-
concert in de etalage: alles is mogelijk bij het gratis toegankelijke 
festival JekerKlassiek. Het festival wordt knallend afgesloten met veel 
percussie. Zie compleet programma op p. 17 of op jekerklassiek.nl
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Adresgegevens podia, zie p. 23.
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10 
06  Maandag Tweede Pinksterdag

La Rue de la Fête 12:00 - 18:00 uur, Heggenstraat. Straatfeest met 
een Frans tintje georganiseerd door Heggenstraat-ondernemers. 
Gratis.
Muziek in het Maastricht UMC+ 12:30 - 13:30 uur, Maastricht UMC+, 
P. Debyelaan 25. Met Roman Krejci en Rosa van Ginneke. Gratis.
Orgelconcert Pinksteren 16:00 - 17:00 uur, Sint-Martinuskerk, Recht-
straat 2. Concert in de geest van Pinksteren door Nick Goudkuil, 
organist van de St. Martinuskerk. Vrije gave.
Jazz Session 22:00 uur, Café Forum, Sint Pieterstraat 4. Wekelijkse 
jazzsessie met Coen van Dam en vrienden. Gratis.

11 
06  Dinsdag

Taalcafé Centre Céramique 10:00 - 12:00 uur, Bibliotheekservice-
punt Malpertuis, Sproetepad 20. Hulp om beter Nederlands te pra-
ten, lezen en schrijven. Gratis.
Klik & Tik 10:00 - 12:00 uur, Centre Céramique. Oefenen met de 
computer, internet, whatsapp. Gratis. 
Graduation Jazz Fest 18:00 uur, Muziekgieterij. Eindexamen Con-
cert door studenten van de jazzafdeling van het conservatorium. 
18:00u Seon Mi Shin (gitaar) | 19:00u Hilb Basha (gitaar) | 20:00u 
Hilb Basha (componeren) | 23:00u Laurent Kohn (gitaar). Gratis. 
Europa en de ander? 19:30 - 21:00 uur, Centre Ceramique. Première 
film en gesprek door kunstenaar/filmmaker Naomi White en schrij-
ver Simone Atangana Bekono. Gratis.
Café Français 20:00 - 22:00 uur, Tramhalte Kitchen & Bar, Canner-
plein 1. Oefen je Frans in een ontspannen sfeer. Gratis. 
Arjen Lubach - LIVE 20:00 uur, Theater aan het Vrijthof. Cabaret. 
€ 22,50. tahv.nl Zie Tips. p. 15.
Pub Quiz Night 20:30 uur, Grand Café - Restaurant Familia, Heg-
genstraat 3. Test je algemene kennnis. € 2,50. 
Café Chantant 21:00 uur, Bassinkade 7. Met Coen van Dam en spe-
cial guest. Gratis.

Simone Atangana Bekonor
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12 
06  Woensdag

Business Contact Centre Consultation Hours 09:00 - 13:00 uur, Cen-
tre Céramique. Voor Engelssprekende entrepreneurs. Gratis. Aan-
melden: bedrijfscontactpunt@maastricht.nl
Weekmarkt 9:00 - 15:00 uur, Markt. Warenmarkt. Gratis.
Voorleesuurtje (4+) 14:00 - 15:00 uur, Centre Céramique. Gratis.
Greatest hits vol 1. 17:00 - 19:20 uur, Toneelacademie. Voorstelling 
door eerstejaars performers van Toneelacademie. Gratis.
When I grow up I want to be... 17:00 uur (deel 1) & 19:00 uur (deel 
2), Toneelacademie. Voorstelling door eerstejaarsregisseurs van 
Toneelacademie. Gratis.
Training the Senses: Sounds of Homes and Cities 19:00 uur, De 
Brandweer, Capucijnenstraat 21. Workshop over de geluiden die 
ons omringen in ons dagelijks leven, in ons huis en buiten in onze 
steden. Door Elise ‘t Hart. € 5. marres.org. Zie Tip hieronder.
Graduation Jazz Fest 19:00 uur, Muziekgieterij. Eindexamen Con-
cert door studenten van het conservatorium. 18:00u Chantal Kirsch 
(zang) | 19:00u Juan Carlos Hormigo Perlanez (drum) | 20:00u Marie 
Pack (zang) | 21:00u Alexandre Lesage (piano) | 22:00u Elke Nijst - 
vocal | 23:00u Eunhyun Kim (piano). Gratis. 
Viva España! 20:00 uur, Maastricht University Fasos, Grote Gracht 
90-92. Openluchtconcert door Universiteitsorkest i.s.m. Tuna de 
Maastricht. € 12 / students € 6. Tickets: reserverenuom@gmail.com
Jam Session 22:00 uur, Café de Pieter, Sint Pieterstraat 22. Gratis.
Duke Jazz Sessions 22:00 uur, Bluescafé Duke, Koestraat 15. Weke-
lijkse jazz sessie door studenten van Conservatorium. Gratis.

tip  Training the Senses: Sounds of homes & Cities 
Wo 12 juni | 19:00 - 21:00 uur | De Brandweer, Capucijnenstraat 21 | € 5 | marres.org

In Training the Senses verkennen en ontdekken deelnemers een nieuw 
vocabulaire voor al hun zintuigen en nieuwe manieren om ervaring te 
delen en kennis te verwerven. Training the Senses is een doorlopende 
serie van Marres en iedereen is welkom om mee te doen. In deze 
sessie ga je samen met kunstenaar Elise ‘t Hart de geluiden die ons 
omringen in ons dagelijks leven ontdekken, in ons huis en buiten 
in onze steden. Elise ‘t Hart documenteert alledaagse geluiden en 
archiveert deze door er geluidsopnames van te maken en de geluiden 
en de context waarin ze ze gevonden zijn in een tekst te beschrijven. 
Via installaties, bestanden, presentaties en radio probeert ze de 
geluiden systematisch in kaart te brengen en geeft ze vorm aan 
deze gegevens. Zo krijgt de thuisklank de aandacht die ze verdient 
en wordt de luisteraar zich (meer) bewust van deze geluiden. Het 
resultaat is een completere beleving van de omgeving. 

Elise ‘t Hart
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De Bourgondische Belgen
Do 6 juni | 20:00 uur | Theater aan het Vrijthof | 
€ 20 | tahv.nl
Een avond Bourgondisch 
genieten van de beste comedy 
van Vlaamse bodem. De line-up 
bestaat uit drie comedians die 
de afgelopen jaren in het vizier 
sprongen: Jens Dendoncker, 
Xander De Rycke en Thomas 
Smith. Jens Dendoncker: in 
2015 veroverde hij de jury- 
en publieksprijs van de 
Nederlandse Culture Comedy 
Award en won in 2016 de Humo’s 
Comedy Cup. Momenteel 
trekt hij volle zalen In België 
met zijn eerste avondvullende 
show Bang van Dendoncker. In 
Vlaanderen heeft hij een eigen 
tv-programma: Hoe Zal Ik Het 
Zeggen en is hij volgens de 
Standaard “Veruit de meest 
getalenteerde comedian van de 
nieuwe generatie.” Xander De 
Rycke: nog maar net 30 jaar oud 
en mocht het 10-jarige jubileum 
van zijn carrière al vieren. Begin 
2017 gaf hij de aftrap voor zijn 
vijfde theatershow Quarter-
Life Crisis. Xander De Rycke 
houdt het voor bekeken, zijn 
scherpzinnige analyse van het 
Vlaamse medialandschap, ging 
in 2018 voor de tweede keer 
massaal viraal en werd meer 
dan 100.000 keer bekeken. Deze 
ijzersterke observatie comedian 
met een hoofd vol kronkels, een 
hoop kleurrijke referenties en 
met blik op de toekomst is klaar 
voor de Nederlandse podia. 
Erhan Demirci: in zijn eigen 
stand-up optredens ontziet deze 
rasechte gastarbeiderszoon 
geen enkel onderwerp - zijn 
eigen uittocht van het harde, 
Limburgse dorpsleven naar 

het nog hardere life in the 

ghetto van Brussel. Niet alleen 
politiek en integratie vormen 
zijn inspiratie, het alledaagse 
leven van de gemiddelde Belg 
verwonderd hem te meer. In 
2016 bracht hij zijn eerste eigen 
avondvoorstelling Komt goed!

pieter Derks - Voor wat 
het waard is
Vr 7 juni | 20:00 - 21:30 uur | Theater aan het 
Vrijthof | € 25 | tahv.nl
In zijn nieuwe voorstelling gaat 
cabaretier en columnist Pieter 
Derks afrekenen. Op zijn eigen, 
vrolijke, nuchtere manier. Met 
de waan van de dag. Met de 
tijdgeest. Met zichzelf. Met 
de concurrentie. En met alle 
onzin die ons dagelijks verkocht 
wordt. Omdat hij dat nou 
eenmaal het allerleukst vindt 
om te doen: peuteren aan wat 
we vanzelfsprekend vinden. De 
zaken omdraaien, uitwringen, 
van alle kanten bekijken, en dan 
op hun plek zetten. Altijd klaar 
om een paar rake grappen uit 
te delen. Zijn doel? Een vrolijke 
avond! En dan de dag erna 
bemerken dat u toch met een 
andere bril om u heen kijkt.

Koninklijke harmonie 
Sainte Cécile Eijsden
Za 8 juni | 20:00 uur | Theater aan het Vrijthof | 
€ 16,50 | tahv.nl
Voor veel muziekliefhebbers is 
het een begrip: al meer dan 25 
jaar houdt Koninklijke Harmonie 14

Tips lokaal
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Sainte Cécile rond Pinksteren 
zijn klassieke concert. Deze 
concerten zijn spraakmakend 
en brengen muziek, beelden, 
poëzie en belichting samen 
tot een bijzondere presentatie 
en beleving. Het traditionele 
Pinksterconcert wordt 
beschouwd als de broedplaats 
van spectaculaire en bijzondere 
presentaties. Hierbij worden 
de mogelijkheden van een 
blaasorkest in verbinding met 
andere artistieke vormen zinvol 
benut. Tevens is deze speciale 
dag een ontmoetingsplaats voor 
de muziekliefhebbers.

Arjen Lubach - LIVE
Di 11 juni | 20:00 uur | Theater aan het Vrijthof | 
€ 22,50 | tahv.nl
Omdat bloed kruipt waar 
het niet gaan kan en er ook 
grappen te vertellen zijn die 
de televisiekijkers nooit zullen 
horen, is Arjen terug in het 
theater. Alleen. Tijdens Arjen 
Lubach LIVE is de tv-presentator 
en comedian persoonlijker dan 
ooit en pakt hij de draad op die 
hij ooit achterliet. Als die er nog 
ligt tenminste. Meer dan tien 
jaar speelde Arjen Lubach in 
wisselende formaties in kleine 
theaterzalen voor een nog kleiner 
publiek. Zijn televisieavontuur 
bezorgde hem met Zondag met 
Lubach een miljoenenpubliek, 
verschillende internationale 
virals, een Nipkowschijf en de 
Televizierring.

Europa en de ander? 
Di 11 juni | 19:30 - 21:00 uur | Centre Céramique 
| Gratis | centreceramique.nl
Twee jonge Nederlandse 
verhalenvertellers, kunstenaar/
filmmaker Naomi White en 
schrijver Simone Atangana 
Bekono, gaan met elkaar in 
gesprek over de Afro-Europese 
identiteit in Europa en de rol die 
deze in hun werk speelt. Naomi 
White studeert deze zomer af 
aan de opleiding Interdisciplinary 
Arts Maastricht met haar korte 
film Face it. De vertoning van 
Face it in Centre Céramique is 
tevens de première van haar 
film. Face It opent de deuren 
naar de wereld van Laeno. 
Wanneer Laeno terugkeert 
naar een café dat ze vijf jaar 
lang gemeden heeft, wordt ze 
geconfronteerd met angstige 
herinneringen. Simone Atangana 
Bekono studeerde in 2016 
af aan de opleiding Creative 
Writing ArtEZ in Arnhem met de 
bundel Hoe de eerste vonken 
zichtbaar waren. Deze werd 
in 2018 gepubliceerd door 
Wintertuin/Lebowski. Haar 
verhaal Begrafenis verscheen in 
de bundel Zwart, Afro-Europese 
literatuur uit de lage landen 
(2018). Najaar 2019 verschijnt 
haar eerste roman bij Lebowski. 
Wouter Greven (Master in 
Filmwetenschap; Assistent-
programmeur bij Lumière 
Cinema Maastricht) zal het 
gesprek leiden. 15
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Andy Summers in concert
Vr 7 juni | 20:00 uur | Parkstad Limburg Theater 
Heerlen | € 19 - € 44 | plt.nl
De muziek van Andy Summers 
kan niet gecategoriseerd worden 
binnen één genre. Het is een 
unieke, persoonlijke muzikale 
uiting met invloeden van jazz, 
klassiek, wereldmuziek, rock 
’n roll en pop. Zijn status als 
gitaarlegende is gebaseerd 
op experimenten met zowel 
instinctieve als gecomponeerde 
geluiden. Tijdens het eenmalige 
Nederlandse soloconcert van 
Andy Summers in Heerlen zullen 
projecties van zijn fotografisch 
werk uit de tentoonstelling 
A Certain Strangeness in het 
Bonnefantenmuseum Maastricht 
te zien zijn. Het concert fungeert 
zo als een performance bij de 
tentoonstelling. En dat niet 
alleen, het concert van Summers 
is tevens een waar eerbetoon 
van het Bonnefantenmuseum 
Maastricht en het Parkstad 
Limburg Theaters aan het 
jubilerende Pinkpop festival dat 
dit jaar vijftig jaar bestaat. Het 
festival waar Andy Summers 
precies veertig jaar geleden met 
The Police optrad.

pinkpop
Za 8 t/m ma 10 juni | Landgraaf
Duncan Laurence komt naar 
Pinkpop, de winnaar van het 
Eurovisie Songfestival in Tel Aviv 

is de vervanger van First Aid 

Kit. Pinkpop heeft met Laurence 
de meest populaire artiest 
van Nederland op dit moment 
binnengehaald. Is dit een goede 
keus? Hebben wij volgend 
jaar wellicht Marco Borsato 
als afsluiter? Moet Pinkpop 
niet weer een strakker profiel 
krijgen? Hoewel dit jaar de echte 
klapper ontbreekt, valt er nog 
wel genoeg te beleven deze 
50ste editie. Hier wel alvast een 
lijstje van namen die je (volgens 
onze bescheiden mening) niet 
mag missen: Fleetwood Mac, 
George Ezra, Tenacious D, The 
Cure, Elbow, The Kooks, Golden 
Earring, Die Antwoord, Rowwen 
Hèze, White Lies, Dropkick 
Murphys, The BossHoss, Mark 
Ronson, Miles Kane, Michael 
Kiwanuka, The Pretenders en o.a. 
The Marcus King Band.

Limburgfestival
Vr 7 t/m di 11 juni | diverse locaties in Midden 
Limburg | Gratis, tenzij anders vermeld | 
limburgfestival.nl
Bijzonder theater op bijzondere 
locaties in magisch Midden-
Limburg. En liever dan de 
geijkte theaterpodia worden 
de objecten van het platteland 
en het Maasplassengebied 
gebruikt. Je kunt neerstrijken 
in verlaten boerderijen, op 
uitgestrekte landerijen, in serene 
kerken en kloosters, op desolate 
bedrijventerreinen, in aftandse 
schepen, en natuurlijk aan de 
boorden van Mooder Maas. Het 
maakt van Midden-Limburg één 
groot openluchtpodium met een 
gevarieerd pallet aan theater 
op locatie, dans, opera, muziek, 
mime, poppenspel, beeldende 
performances en straattheater. 
Meer dan 70 acts. Zie overzicht 
programma: limburgfestival.nl16

 Zie info en tarieven op 

 m
aastrichtnet.nl 
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Geniet van de mooiste klassieke muziek op verrassende plekken 
in het Maastrichtse Jekerkwartier

 Zie info en tarieven op 

 m
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Jubileumeditie

Programma zondag 9 juni
Café Forum, Sint Pieterstraat 4: Live L1 De Stemming met 
optreden. 11:00 - 12:30u
Café Sjiek, Sint Pieterstraat 13: Opening Jekerklassiek, 12:30u | 
Torunski Brothers, 14:00u
Vioolbouwer Rijsemus, Witmakerstraat 1: Honegger Duo viool 
en cello, 13:30u, 14:30u en 15:30u
Teazone, Koestraat 9: Torunski Brothers, 15:00u en 16:00u
Lutherse Kerk: Klarinettrio philharmonie zuidnederland, 13:30u, 
14:30u, 15:30u
Atelier Pauline, Cortenstraat 1A: Piano, 14:00u, 15:00u en 16:00u
Tuin Lange Grachtje: Trombone Trio, 13:30u, 14:30u en 15:30u 
Baccara Bloemen en meer, Sint Pieterstraat 2: Strijktrio 
philharmonie zuidnederland 14:00u, 15:00u en 16:00u
Pleintje Sint Pieterstraat 5: Knallende afsluiting van deze 
jubileumeditie met slagwerkensemble philharmonie zuidnederland, 
17:00u

Alle concerten zijn vrij toegankelijk en duren 30 min | jekerklassiek.nl
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Expo
Bonnefantenmuseum
Marwan Rechmaoui - Slanted Squares Winnaar 
BACA. (t/m 08.09) | BACA Projects 
Meester van Elsloo (t/m 16.06)
Een Postume Samenwerking - Ine Schröder en haar 
Archief Tweede verdieping (t/m 01.09) 
Dan Walsh: Pressing Matter (t/m 12.01.2020)
Beating Time collectie opstelling (t/m 12.01.2020)
Andy Summers - A Certain Strangeness 
Opening: vr 6 juni 18:00 uur. Zie Tip, p. 7.
Open: di t/m zo 11-17u | Av. Céramique 250 | Maastricht | 043-
3290190 | bonnefanten.nl

Marres
The Floor is Lava Sander Breure & Witte van Hulzen 
bevolken Marres met sculpturen en geboetseerde 
portretten van mensen in alledaagse omgevingen 
(t/m 04.08)
Open: di t/m zo 12-17u | Capucijnenstraat 98 | Maastricht | 043 
3270207 | marres.org

Bureau Europa
Digitaal Dilemma - De Architectuur van Vertrouwen 
onderzoekt het huidige klimaat van institutioneel 
wantrouwen en de rol die technologie daarbij speelt. 
(t/m 16.06)
Open: wo t/m zo 12–17u | Timmerfabriek | Boschstraat 9 | Maastricht | 
043-3503020 | bureau-europa.nl

SChUNCK*- heerlen
Verwacht: Aad de Haas - Als een tor op een tafelblad 
Diverse collectiewerken (28.06.2019 t/m 03.02.2020)
Femmy Otten Trappenhuis (t/m 08.09)

Open: Di t/m zo 11-17u | Bongerd 18 | Heerlen | 045-577220 | 
schunck.nl | info@schunck.nl

huub hannen galerie
Geef me de Ruimte Prachtige schilderijen en 
fascinerende porseleinen sculpturen. Tanya Janssen, 
Marie-Josée Comello en Martin Copier. (t/m 29.06)

Open: do t/m za 13-17 uur | Boschstraat 50 | Maastricht | 06-37403499 
| huubhannen.nl

Natuurhistorisch Museum
Walvis - Vindplaats: Maastricht 
(t/m 12.01.2020)
Science Lab Preparatie Mosasaurus Lars
Vaste collecties
Open: di t/m vr 11-17u, za, zo 13 -17u | Bosquetplein 6-7 | Maastricht | 
043-3505490 | nhmmaastricht.nl



Centre Céramique  
I Believe | De wereld in een wijk Verhalen en 
overtuigingen van bewoners uit de Luikse wijk 
Bressoux staan centraal 17 fotoseries (HJ Hunter, 
Nico Bastens en Paul Salemink) en 12 korte films 
(Visto Studio). (t/m 08.06)
Mosa Design Tijdloos porselein uit Maastricht.
(t/m 01.09) 
Mini expo: Het Genkse ABCDarium (t/m 30.06)

Open: di 9-21u, wo-vr 9-18u, za + zo 13-17u. | Av. Céramique 50 
Maastricht | 043-3505600 | centreceramique.nl

Cube design museum - Kerkrade
Nature Wereldtop designinnovaties op het gebied 
van duurzaamheid. In samenwerking met ’s 
werelds grootste designmuseum, Cooper Hewitt, 
Smithsonian Design Museum, in New York. 
Open: di-zo: 10-17u | Museumplein 2 | Kerkrade | 045-5676010 | 
cubedesignmuseum.nl

Van Eyck
RURBAN Landscapes on the Move Fotografieproject
Long Weekend Installatie van Van Eyck alumnus 
Giuseppe Licari (t/m 28.06)
Opening: vr 7 juni 17:00 uur. Zie Tip hieronder.
Open: ma t/m vr 9-17 uur | Academieplein 1 | Maastricht | 043-350 37 
37 | janvaneyck.nl
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tip  Long Weekend en Rurban Landscapes on the Move
Opening: vr 7 juni | 17:00 - 19:00 uur | T/m 28 juni | Open: ma t/m vr 9:00 - 17:00 uur | 

Van Eyck, Academieplein 1 | janvaneyck.nl
Op vrijdag opent Van Eyck twee tentoonstellingen. De eerste 
tentoonstelling bestaat uit een installatie van Van Eyck alumnus 
Giuseppe Licari (foto). Als onderdeel van het project NEARCH, Art 
and Archaeology in Limburg, benadert hij het mijnbouwlandschap 
als hedendaags archeologisch erfgoed. Hij beschouwt de aarde 

als de ultieme bewaarplaats voor 
ons bestaan en laat zien hoe 
zandwinning verantwoordelijk is 
geweest voor het vormgeven van 
de Limburgse regio. Centraal in 
Long Weekend staat de manier 
waarop deze gebieden vandaag 
de dag omgevormd worden tot 
wellnesscentra, recreatiegebieden, 
parken en hotels. De bezoeker 
wordt uitgenodigd om een moment 
te genieten in een indoor spa. 
Daarnaast zal de tentoonstelling 
Rurban Landscapes on the Move 
geopend worden. Hiervoor legden 
elf geselecteerde kunstenaars de 
huidige transformatieprocessen 
van het opkomende industriële 

landschap in de Euregio Maas-Rijn vast. De deelnemers delen nu hun 
bevindingen met het publiek. 19



English Highlights

Koninklijke harmonie 
Sainte Cécile Eijsden
Saturday 8 June | 8.00 p.m. | Theater aan het 
Vrijthof | € 16.50 | tahv.nl
For many music lovers, this is a 
fixture on the calendar. For over 
25 years, Royal Harmony Sainte 
Cécile has been performing its 
classic concert around Whitsun. 
These concerts are high profile 
and bring together music, 
images, poetry and lighting 
in a special presentation and 
experience.

Long Weekend & Rurban 
Landscapes on the Move
Opening: Friday 7 June | 5.00 - 7.00 p.m. | Jan 
van Eyck, Academieplein 1 | Free admission | 
janvaneyck.nl
On Friday 7 June, Jan van Eyck 
will open two exhibitions. The 
first is an installation by Van 
Eyck alumnus Giuseppe Licari. 
As part of the NEARCH, Art and 
Archaeology in Limburg project, 
he explores the landscape of the 
mining industry as contemporary 
archaeological heritage. He 
observes the soil as the ultimate 
container of our life and shows 
how sand mining has shaped the 
Limburg region. Extraction of 
natural elements such as silica, 
sand and clay often leads to 
the creation of artificial lakes. 
Consequently, as by-products 
of the mining process, these 
lakes represent our greed for 

resources and our power 

to affect landscapes. The way 
in which these artificial lakes 
and the surrounding areas are 
now being transformed into 
wellness centres, recreation 
areas, parks and hotels is the 
focus of Long Weekend. Licari 
invites the visitor to enjoy a 
moment of relaxation in an 
indoor spa. Long Weekend is an 
ironic reminder that industrial 
inventiveness constantly devises 
new ways to continue exploiting 
natural resources. Next to this 
installation, the photography 
project Rurban Landscapes 
on the Move – initiated by 
the Werner Mantz Stichting in 
collaboration with the Van Eyck 
– will exhibit photos by eleven 
selected artists who studied the 
current changing rural and urban 
landscapes of this region and 
recorded the ongoing transitions. 
The participants now present 
their findings to the public in an 
exhibition that displays the work 
they have created over the past 
six months.

Open garden Day
Saturday 8 June | 5.00 p.m. | De Häöfdabbers, 
Molensingel | Free admission
On Saturday 8 June, everyone 
can come and have a look at the 
Häöfdabbers in Heugem. They 
want to show you and let you 
experience what there is to do at 
the complex. Whether you have 
nothing to do with gardening 
or would like to start your own 
garden: come along, explore 
the gardens, talk to experienced 
gardeners and enthusiastic 
beginners. Then enjoy a piece of 
pizza or stuffed vine leaves from 
the clay oven with a glass of fresh 
juice on the terrace. Prepared 
with fruit and vegetables from 20
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the garden of course. There’s 
also plenty to occupy children, so 
bring them with you!

JekerKlassiek
Sunday 9 June | 12.30 - 5.30 p.m. | Various 
locations | Free admission | jekerklassiek.nl
JekerKlassiek celebrates! On 
Sunday, the fifth edition of this 
classical music festival will take 
place. Enjoy the loveliest classical 
music in surprising places in 
the Maastricht Jekerkwartier. 
Ensembles of philharmonie 
zuidnederland will play in unique 
locations: from an intimate 
violin concert, to a wind trio in 
the open air or a mini-concert 
in a shop window: anything is 
possible at the free JekerKlassiek 
festival. And of course, the 
festival will end with a bang.

Tolkien
Thursday, Monday, Tuesday: 9.10 p.m. Friday, 
Saturday, Sunday: 9.00 p.m. Wednesday: 
8.40 p.m. Also: Thursday - Monday 4.00 p.m. 
Wednesday: 1.30 p.m. | Lumière
The film Tolkien explores 
the formative years of the 
renowned author’s life as he 
finds friendship, courage and 
inspiration among a fellow group 

of writers and artists at school. 
Their brotherhood strengthens 
as they grow up. Together they 
weather love and loss, including 
Tolkien’s tumultuous courtship 
of his beloved Edith Bratt, until 
the outbreak of the First World 
War which threatens to tear their 
fellowship apart. All of these 
experiences would later inspire 
Tolkien to write his famous 
Middle Earth novels.

graduation Jazz fest
Tuesday 11 June, Wednesday 12 June 
| Muziekgieterij | Free admission | 
conservatoriummaastricht.nl
Let’s celebrate the end and 
beginning of a journey. Students 
from the Jazz Department 
(Bachelor and Master) perform 
their graduation concerts in 
De Muziekgieterij and AINSI 
in Maastricht after thousands 
of hours of practising, writing, 
arranging, composing and 
rehearsing. This is their chance 
to let their talent shine and start 
the beginning of their future. 
Programme:
Tuesday 11 June
6.00 p.m. - Seon Mi Shin - 
guitar | 7.00 p.m. - Hilb Basha - 
guitar | 8.00 p.m. - Hilb Basha 
- composing/ arranging | 11.00 
p.m. - Laurent Kohn - guitar
Wednesday 12 June
6.00 p.m. - Chantal Kirsch - vocal 
| 7.00 p.m. - Juan Carlos Hormigo 
Perlanez - drums | 8.00 p.m. - 
Marie Pack - vocal | 9.00 p.m. - 
Alexandre Lesage - piano | 10.00 
p.m. - Elke Nijst - vocal | 11.00 
p.m. - Eunhyun Kim - piano |

In co-production with 

TRANSLATIONS & DUTCH LANGUAGE COURSES



Blik vooruit

13 juni 
Markt Maastricht
Digital Detox Dinner
Bureau Europa organiseert 
een evenement in de publieke 
ruimte waarbij 100 bestuurders, 
ontwerpers, bewoners en 
geïnteresseerden bijeenkomen 
tijdens het ‘lezing-diner’ genaamd 
Digital Detox Dinner. Voor het 
diner lever je je mobiel in. Er wordt 
samen gegeten, nieuwe vrienden 
worden gemaakt, en er wordt 
geluisterd naar drie inspirerende 
speedlezingen over de stand 
van zaken in het digitale domein, 
waarbij zowel de complexiteit als 
de ambiguïteiten worden belicht. 

14 t/m 16 juni
Diverse locaties in Maastricht
Stemmig Maastricht
Maastrichtse liederen uit de 
afgelopen vijf eeuwen staan een 
heel weekend in de schijnwerpers 
op verschillende locaties in 
Maastricht. Tijdens Liedfestival 
Stemmig Maastricht wordt van 
meer dan twintig Maastrichtse 
componisten liederen en ander 
vocaal werk gepresenteerd. 
Stichting Maastrichtse 
Componisten tekent voor de 
organisatie. Nooit eerder werd 
het Maastrichtse klassieke lied op 

deze manier bij elkaar gebracht.

15 juni
Diverse locaties in Maastricht
Dag van de Architectuur
Tussen 11:00 en 16:00 uur zijn 
enkele verrassende gebouwen 
in Maastricht toegankelijk voor 
bezoekers. Ontdek de historische 
Brouwerij Bosch, beluister het 
laatste nieuws over de verbouwing 
van Station Maastricht en de 
herinrichting van het Stationsplein 
met de nieuwe fietsenstalling, 
leer alles over de filosofie achter 
‘glostel’ The Green Elephant, 
bewonder het verbouwde hotel 
Alex en bekijk het herstel van het 
‘bres’ in de stadsmuur en bezoek 
Maastricht Vestingstad in de 
Helpoort.

15 en 16 juni
Jekerkwartier Maastricht
Jekerjazz-Art
JekerJazz-ArtLive is een jaarlijkse 
kunstmarkt gecombineerd met 
liveoptredens van een trits 
muziekgroepen in het Quartier 
Latin van Maastricht, het 
Jekerkwartier. Dit wordt inmiddels 
de 7de editie. Kunstenaars 
van allerlei slag hebben de 
mogelijkheid om hun werk te 
presenteren en te verkopen. 22
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AINSI 1. Lage Kanaaldijk 112-113, Speellocatie 
van Theater ah Vrijthof. 043-5305555.
Aula 2. UM Minderbroedersberg 4-6. Studium 
Generale Maastricht. maastrichtuniversity.nl
Boekhandel Dominicanen3.  
Dominikanerkerkstraat 1. 
Bordenhal/Toneelgroep Maastricht4.  
Plein 1992, nr. 15, 043-3503050, 
toneelgroepmaastricht.nl
Bonnefantenmuseum5.  Avenue Céramique 
250, 043-3290190, bonnefanten.nl
Bureau Europa6.  Timmerfabriek, Boschstraat 
9, 043-3503020, bureau-europa.nl
Brandweer7.  Capucijnenstraat 21, 
debrandweer.com
Cellebroederskapel8.  Cellebroedersgang 4,  
043-3620130, www.cellebroederskapel.nl
Centre Céramique9.  | Holland Expat Center 
South Av. Céramique 50, centreceramique.nl  
hollandexpatcenter.com
Club Vibes10.  Heerderdwarsstraat 29b,  
vibes-muziek.com
Conservatorium11.  Bonnefantenstraat 15,  
043-3466680, conservatoriummaastricht.nl
Complex 12. De Griend 6-7, complexmaastricht.nl
Euroscoop bioscoop 13. Wilhelminasingel 39, 
euroscoop.nl/maastricht

intro in situ14.  Boschstraat 7, introinsitu.nl
Kumulus15.  Herbenusstraat 89, 043-3505656; St. 
Maartenspoort 2, 043-3505669, kumulus.nl
Lumière Cinema16.  Bassin 88, 043-3214080, 
lumiere.nl
Magisch Theatertje17.  Molenweg 4 (niet op de 
kaart). 043-3630826, magisch-theatertje.nl 
Marres18.  Capucijnenstraat 98, 043-3270207,  
marres.org
MECC19.  Forum 100, 043 383 8383, mecc.nl,
Museum ah Vrijthof20.  museumaanhetvrijthof.nl
Muziekgieterij 21. Timmerfabriek, Boschstraat 
7-9, 043-3433337, muziekgieterij.nl
Natuurhistorisch Museum22.  De Bosquetplein 7, 
043-3505490, nhmmaastricht.nl
Pathé bioscoop 23. Sphinxcour, 088-51 52 000, 
pathe.nl/bioscoopagenda
Pesthuyspodium 24. Vijfkoppen 1, 
pesthuyspodium.nl
Theater ah Vrijthof / 25. UITbalie Vrijthof 47,  
043-3505555, theateraanhetvrijthof.nl
Toneelacademie 26. Lenculenstraat 31-33, 043-
3466690, toneelacademie.nl
 Uitgeverij Week IN Week UIT27.  
Hoogbrugstraat 40, maastrichtnet.nl
Van Eyck 28. Academieplein 1, janvaneyck.nl
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10 mei 
2019 t/m

19 jan. 
2020

Het Maastrichtse lied door de eeuwen heen

Stemmig
MAASTRICHT

Liedfestival
14 - 16

JUNI 2019

  3 DAGEN
  7 CONCERTEN
  14 LOCATIES
  2 PREMIÈRES
  20 COMPONISTEN

Tickets UITbalie:
theateraanhetvrijthof.nl
maastrichtsecomponisten.eu
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