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adressen
AINSI Lage Kanaaldijk 112-113, www.ainsi.nl

Backstage Tongerseweg 57, 043-3216296, 

www.backstage.nu

Bonnefantenmuseum Av. Céramique 

250, 043-3290190, www.bonnefanten.nl

Centre Céramique Av. Céramique 50, 

043-3505600, www.centreceramique.nl

Hedah Sint Nicolaasstraat 7, 043-3510175, 

www.hedah.nl

Huis van Bourgondië Hoogfrankrijk 27, 

043-3219960, www. huisvanbourgondie.nl

intro in situ Capucijnengang 12,  

043-3250511, www.introinsitu.nl

Jan van Eyckacademie Academieplein 1, 

043-3503737, www.janvaneyck.nl

Kumulus theater Herbenusstraat 89,  

043-3505656/3505669, www.kumulus.nl

Magisch Theatertje Molenweg 4,  

043-3630826, www.magisch-theatertje.nl

Marres Capucijnenstraat 98, 043-3270207, 

www.marres.org 
Muziekgieterij Bankastraat 3, 043-3433337, 

www.muziekgieterij.nl

Museum ah Vrijthof Vrijthof 18,  

043-3211327, www.museumaanhetvrijthof.nl

Culturele Vrijplaats ‘t Landbouwbelang 
Biesenwal 3, www.landbouwbelang.com

NAiM / Bureau Europa Av. Céramique 

226, 043-3503020, www.bureau-europa.nl

Natuurhistorisch Museum (NHM) 
De Bosquetplein 6-7, 043-3505490, 

www.nhmmaastricht.nl

Pesthuys Podium Vijfkoppen 1,

www. pesthuyspodium.nl

RHCL St. Pieterstraat 7, 043-3285500, 

www.rhcl.nl

SAM ‘t Brandweer Capucijnenstraat 21. 

www.sam-ateliers.nl

Selexyz Dominicanen Dominikanerkerk-

straat 1, www.selexyz.nl

Toneelacademie Maastricht Lenculenstr. 

33, 043-3466690, www.toneelacademie.nl

Toneelgroep Maastricht Plein 1992, nr. 15, 

043-3503050, www.toneelgroepmaastricht.nl 

Theater a/h Vrijthof/Uitbalie Vrijthof 47, 

043-3505555, www.theateraanhetvrijthof.nl

 PIM is de gratis cultuurpas voor nieuwe 

studenten aan de Maastricht University/ Free 

cultural pass for new students. pasinmaastricht.nl
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Alice in Wonderland De voorgenomen boycot door bioscoopexploitanten is 
van de baan. In de nieuwe Disneyfilm van regisseur Tim Burton (‘Charlie and the 
Chocolate Factory’, ‘Edward Scissorhands’, ‘Sleepy Hollow’) komt de zeventienja-
rige Alice terecht op een feestje in een Victoriaans landhuis. Als ze voor de ogen 
van verwaande society-types een huwelijksaanzoek krijgt, vlucht ze weg. Ze 
volgt een wit konijn, valt in zijn hol en komt na tien jaar afwezigheid weer terecht 
in Wonderland. Ze herinnert zich echter niets meer van haar laatste bezoek. Met 
Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Crispin Glover, Anne 
Hathaway.
Book of Eli is een post-apocalyptische actiefilm met Denzel Washington die  
rondtrekt door toekomstig Amerika dat is verworden tot een kaal en verlaten nie-
mandsland. Wanneer hij bij een kleine gemeenschap in Californië aankomt, raakt 
hij in conflict met de zelfverklaarde dictator Carnegie die wrede plannen smeedt. 
In een ultieme confrontatie beseft Eli zijn belangrijke taak: de beschaving, en de 
toekomst van de mensheid redden. Het geheimzinnige boek van Eli vervult daar 
bij een sleutelrol. Tussen de dappere daden die volgen heeft onze held ook nog 
oog voor de mooie stiefdochter van Carnegie (Mila Kunis) die hem hulpvaardig ter 
zijde staat. Regie: Albert en Allen Hughes.
Chloe Thriller van Atom Egoyan (‘The Sweet Hereafter’) waarin Catherine (Juli-
anne Moore), een succesvolle dokter, vermoedt dat haar man David (Liam Nee-
son) vreemd gaat. Om daar achter te komen, huurt ze een onweerstaanbare 
jonge vrouw, Chloe (Amanda Seyfried) in. Chloe’s verhalen over haar opwinden-
de ontmoetingen met David brengen Catherine in verleiding om haar eigen 
sensualiteit opnieuw te ontdekken, maar ze realiseert zich niet in welke proble-
men ze haar hele familie brengt.
Invictus  Deze nieuwe film van Clint Eastwood speelt zich af na de val van het 
Apartheidregime, tijdens de periode dat Zuid-Afrika het wereldkampioenschap 
rugby organiseerde in 1995. Nelson Mandela is net bezig aan zijn eerste termijn 
als president en gebruikt het evenement om decennia van wantrouwen en haat 
tussen blanken en zwarten in Zuid-Afrika te keren. Hierbij krijgt Mandela hulp van 
Francois Pienaar (Matt Damon), de aanvoerder van het Zuid-Afrikaanse rugby 
team. Met een hoofdrol voor de enig denkbare ‘Mandela’: Morgan Freeman. 
La Danse is een documentaire van grootmeester Frederick Wiseman (1930) over 
de Parijse Opera. Zonder voice-over, inzoomen en ‘talking heads’ toont ‘La Danse’ 
wat zich afspeelt rond het toneel van de Parijse danswereld. Wisemans camera is 
aanwezig in de coulissen, op het dak en in de kelders. Hij volgt de repetities, dans-
uitvoeringen en managementvergaderingen. Toch is dit niet enkel een film voor 
liefhebbers van het ballet. De films van grootmeester Wiseman zijn meer dan een 
inkijk in een thema. Al 38 films lang ontleedt hij de wereld om zich heen: als  kun-
stenaar en als socioloog. 

Zie cinemaprogramma op pagina 4 en 5 en Maastrichtnet.nl voor extra 
filminfo, inclusief filmtrailers!
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Bogaardenstraat 40b • Tel. 043-3214080 • Ook films op woens-
dagmiddag • Maandag en woensdagmiddag  alle films  € 5,50 • 
Hele week studentenkorting! •  • www.lumiere.nl •   

cinema
lumière

invictus - première
Dagelijks: 21.15 uur; zo, wo ook 14.15 uur. In zijn eerste  jaren als president probeert 
Nelson Mandela zijn land te verzoenen. Regie: Clint Eastwood. Zie Cinemanieuws.

la danse - le ballet de l’opera de paris - première
Wo: 14.00 uur. Poëtische docu over Parijse opera van grootmeester Frederick Wiseman.

villa amalia
Za: 21.45 uur; zo t/m wo: 19.30 uur. Isabelle Huppert schittert als succesvol concertpianiste 
die haar leven volledig omgooit als  ze achter de affaire van haar man komt. 

kinsey - studium generale
Ma: 19.30 uur. In de jaren 40 doet wetenschapper Alfred Kinsey baanbrekend onder-zoek 
naar de seksualiteit van Amerikaanse burgers. Speelfilm met Liam Neeson. 

weg 
Di: 21.30 en 22.30 uur. Eerste film van Studenten Toneelvereniging ‘Alles is Drama’.  € 4.

the last station
Do t/m di: 19.45 uur; zo ook 14.30 uur; wo: 14.45 en 21.30 uur. Drama over’t laatste levensjaar 
van Tolstoj en de moeizame relatie met zijn vrouw (Helen Mirren).

katalin varga
Zo: 20.00 uur. Jonge vrouw trekt door Transsylvanië. Thriller, Roemeens/Hongaars gespr.

the imaginarium of dr. parnassus
Vr: 21.45 uur. Fantasyfilm van Terry Gilliam (Brazil) werd zwanenzang van Heath Ledger.

latcho drom
Do, zo t/m wo: 19.15 uur; vr, za: 19.00 uur; zo ook 14.00 uur. Zigeunerdocu van Tony Gatlif.

an education
Dagelijks: 19.15 uur; zo ook 17.00 uur. Romantisch drama over een zestienjarig meisje en 
haar introductie tot het wereldse leven in ‘swinging sixties’ Londen.

the hurt locker
Vr, 21.00 uur; za t/m wo: 22.00 uur; za ook 19.30 uur. Met vele filmprijzen overladen oorlogs-
thriller over een Amerikaanse elite bomopsporings-eenheid in Irak. 

a single man
Do t/m zo, di, wo: 19.30 uur, ma: 22.00 uur; zo ook 16.30 uur; wo ook 14.00 uur. Ingetogen 
drama met glansrol voor Collin Firth. 

un prophète
Do t/m zo: 21.15 uur; zo ook 16.00 uur. Frans gevangenisdrama van Jacques Audiard.

a serious man
Do, za t/m wo: 22.00 uur. Mystiek en Joodse humor in nieuwste film van Coen-brothers.

millennium 2: de vrouw die met vuur speelde
Do t/m zo, di, wo: 21.30 uur; zo ook 14.00 uur. Deel twee van de Millennium-trilogie.

where the wild things are
Do: 21.45 uur; zo: 17.00 uur. Fantasy voor jong en oud, naar ‘Max en de maximonsters’.

le concert
Do: 19.30 uur; vr, za: 19.00 uur; zo: 16.45 uur; wo: 14.15 uur. Over comeback van dirigent.

julie & julia
Zo: 14.45 uur; wo ook: 14.30 en 19.45 uur. Komedie met Meryl Streep. 

precious
Ma, di: 20.00 uur. Pijnlijk drama over het harde leven van een Afro-amerikaans kind.

das weisse band
Zo t/m wo: 21.30 uur; zo ook 14.15 uur. De Gouden Palm winnaar van Michael Haneke. 

millennium 1: mannen die vrouwen haten
Ma: 21.15 uur. Eerste in de reeks van 3 Milleniumverfilmingen, naar boek van Stieg Larsson.



Wilhelminasingel 39  - Tel. 043-3258461 - Tel. 043-3253565 - 
6 grote zalen; wand tot wand projectie; digitaal geluid; café • 
parkeergarage • www.minervabioscopen.nl •

All movies in original languages, except *
NB: Reserveringen 45 min. voor aanvang voorstelling afhalen

Korting, en betalen met CJP mogelijk
Elke dag studentenkorting. 

Tijdens de schoolvakantie geen Minerva-voordeel
Airco en gerenoveerde zalen met veel beenruimte

cinema
minerva
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book of eli - première
Dagelijks: 18.30 en 21.10 uur. Post-apocalyptische actiefilm over eenzame strijder 
(Denzel Washington) die geheimzinnig boek moet beschermen. Zie Cinemanieuws.
chloe - première
Dagelijks: 19.30 uur; za en zo ook 15.45 uur. Thriller waarin een vrouw een andere vrouw 
inhuurt om de ontrouw van haar man bloot te leggen. Zie Cinemanieuws.
alice in wonderland* - nl versie
Wo: 14.15 uur. Disneyfilm met  live action en computeranimatie.  Zie Cinemanieuws.
alice in wonderland - org. versie
Wo: 19.00 en 21.15 uur. Zie hierboven en Cinemanieuws.
valentine’s day
Do: 14.30 uur. Seniorenbioscoop. Film over vijf koppels die Valentijnsdag vieren. 

lovely bones 
Dagelijks: 21.30 uur. Vanuit de hemel ziet een jong vermoord meisje haar familie en haar 
moordenaar. Nieuwste film van Peter ‘Lord of the Rings’ Jackson.
harry brown 
Dagelijks: 19.15 uur. Thriller met Michael Caine die na de dood van zijn enige vriend 
besluit om achter de moordenaars aan te gaan.
shutter island 
Dagelijks: 18.30 en 21.20 uur. Nieuwste van Martin Scorsese is een ‘spooky’ film. 

nine 
Do: 14.30 uur. Muzikale film van Rob ‘Chicago’ Marchall.

gangsterboys 
Do, za, ma en di: 19.00 uur; vr en zo: 18.45 uur.  Film van Paul Ruven over Turkse boefjes 
die infiltreren in een gangsterbende. 
valentine’s day  
Dagelijks: 21.20 uur; za en zo ook 15.30 uur. Romantische komedie over koppels die 
Valentijnsdag vieren, met Bradley Cooper, Jessica Alba en o.a. Julia Roberts.

the wolfman
Dagelijks: 21.35 uur. Benicio del Toro wordt in Victoriaanse Engeland een weerwolf, wat de 
relatie met zijn pa (Anthony Hopkins) op scherp zet.  Remake van  film uit 1941. 
percy jackson & the olympians: the lightning thief
Dagelijks: 18.40 uur; za en zo ook 13.00 uur. Fantasyfilm over jongen die van Griekse goden 
afstamt. 

het regent gehaktballen* - nl versie
Za en zo: 13.45 en 16.00 uur; wo: 14.30 uur. Animatiefilm over verstrooide wetenschapper 
die de honger uit de wereld wil helpen. Familiefilm. 
iep!
Za en zo: 13.30 en 15.30 uur; wo: 14.15 uur. Familiefilm over een vogelmeisje dat opgevoed 
wordt door mensen, maar graag wil vliegen met andere vogels. 

the spy next door
Za en zo: 13.45 uur; wo: 14.30 uur. Komische film met vechtersbaas Jackie Chan. 

de prinses en de kikker*- nl versie
Za en zo: 13.30 en 16.00 uur; wo: 14.15 uur. Disney animatiefilm. 

sherlock holmes 
Do, za, ma en di: 21.00 uur. Met Robert Downey jr. en Jude Law. Regie: Guy Ritchie. 

avatar  
Vr en zo: 20.45 uur. Epische actie-avontuur van regisseur D. Cameron. Niet in 3-D.

alvin & the chipmunks 2* - nl versie 
Za en zo: 14.00 uur; wo: 14.30 uur. Familiefilm met  drie zingende eekhoorntjes.



Letters bij de Lunch 12.30-13.30 uur, Centre Céramique. Over Nescio 
en Zen. Door Tom Boves & Ad Kolle. I.s.m. VLAM. Gratis.

Toneelacademievoorstellingen Studentenpresentaties. Locatie: 
Toneelacademie, Lenculenstraat 31-33. Alle voorstellingen zijn gratis, 
wel reserveren: toneelacademie@hszuyd.nl / 043-3466690.

Scènes uit Ifigeneia in Aulis 16.00 uur. Eerstejaars acteurs. Als twee-
luik te zien met Ifigeneia in Tauris. 
Scènes uit Berenice 19.00 uur. 2e jrs acteurs. 
Scènes uit Britannicus 19.00 uur. 2e jrs acteurs. 
Scènes uit Ifigeneia in Tauris 19.00 uur. Zie ook Ifigeneia in Aulis. 
Tada’s balk, een normale performance 19.30 uur.  Tweedejaars thea-
traal performers.
9Formers 20.00 uur. Eerstejaars performers i.s.m. het Nederlandse 
dansgezelschap T.R.A.S.H.
Beeldbeschrijving 20.30 uur. Regie van eerstejaars regisseurs, ge-
speeld door hun jaargenoten acteur- en performanceopleiding. 
Groep 1.
Rosencrantz en Guildenstern zijn dood 21.00 uur. Toneelspel in 3 
bedrijven door 2ejaars regisseurs en theatervormgevers.
 

Astma bij jonge kinderen 19.00-21.00 uur, Centre Céramique. Informa-
tiebijeenkomst. Gratis.
Seksverslaving 20.00 uur, Aula Minderbroedersberg 4-6. Discussie-
avond o.l.v. Thea van der Waart (seksuoloog en huisarts). Gratis. Meer 
info bij Studium Generale. Zie TIPS, p. 17.
Julius Ceasar 20.15 uur, Theater van Augustinus (Awwe Stiene), Kes-
selskade 43. Komisch kostuumtheater. € 20 Reserveren: UITbalie. 
Hairspray 20.15 uur, Theater ah Vrijthof. Nederlandstalige bewerking 
van gelijknamige musical. Met Arjan Ederveen, Jim Bakkum e.a. € 40 
Zie TIPS, p. 20.
Dit is mijn vader 20.30 uur, Huis van Bourgondië. Theatermaker Ilay de 
Boer kijkt door zijn vaders ogen naar anti-semitisme in NL. € 11/ € 5/  
Zie TIPS, p. 15.
Laagland 20.30 uur, AINSI. Voorstelling van Ricky Koole en Leo Blok-
huis. UITVERKOCHT

•  stappen | clubbing
Sunglasses@night 20.00 uur, d’n Hiemel. Internationaal studenten-
feest. € 4,50 / € 3,50 (Aegee-leden) / € 5 (deur)
Open jazz sessie 21.00 uur, D’n 11de Baog, Kesselskade 61. Gratis.
Muurbloempje 22.00 uur, Backstage. Hip-hop en meer. Gratis.
Edd’s Jamsessie 22.00 uur, Café Edd’s, Heggenstraat 3. Gratis.
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Toneelacademievoorstellingen Studentenpresentaties. Zie do.
Beeldbeschrijving 14.00 uur, Toneelacademie. Zie do. Groep 2.
Scènes uit Britannicus 15.30 uur, Toneelacademie. Zie do.
Scènes uit Ifigeneia in Tauris 16.00 uur, Toneelacademie. Zie do.
9Formers 19.00 uur, Toneelacademie. Zie do. 
Tada’s balk, een normale performance 19.30 uur, Toneelacade-
mie. Zie do.
Scènes uit Ifigeneia in Aulis 20.00 uur, Toneelacademie. Zie do.
Scènes uit Berenice 20.00 uur, Toneelacademie. Zie do.
Rosencrantz en Guildenstern zijn dood 21.00 uur, Toneelacade-
mie. Zie do.

Fashionclash-store 19.00 uur, Achter de Barakken 9. Opening. Gra-
tis. Open: za 6 mrt van 10-18 uur en zo 7 mrt van 12-18 uur. 
Devilish  - Ederson Rodrigues Xavier 20.00 uur (inl. om 19.30 uur), 
AINSI. Avondvullend dansprogramma met live muziek (van compo-
nisten Marinissen en Ten Holt) van Brazilliaanse choreograaf. € 12,50 
Reserveren: UITbalie. Zie TIPS, p. 20.
Julius Ceasar 20.15 uur, Theater van Augustinus (Awwe Stiene), Kes-
selskade 43. Komisch kostuumtheater. UITVERKOCHT
Hairspray 20.15 uur, Theater ah Vrijthof. Nederlandstalige bewer-
king van gelijknamige musical. Met Arjan Ederveen, Jim Bakkum 
e.a. € 40 Zie TIPS, p. 20.
Dit is mijn vader 20.30 uur, Huis van Bourgondië. Theatermaker 
Ilay de Boer kijkt door zijn vaders ogen naar anti-semitisme in NL. 
€ 11/ € 5/  Zie TIPS, p. 15.
Café con Lèche 20.30 uur, Muziekgieterij. Live concert met ‘Mesti-
zo-ska muziek’. Meer info: Studium Generale. € 10 / € 6 (stud)/  

• stappen | clubbing
Girlz4Girlz Party 19.00-24.00 uur, d’n Hiemel. Party ihkv Int. Vrouwen-
dag. Jongens zijn ook welkom! € 2 Zie TIPS.
Salsa Night 22.30 uur, Stay Okay, Maasboulevard 101. Gratis.

Zie pagina 2 voor (web)adressen van Maastrichtse podia
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Devilish

Girlz4girlzparty Drie enthousiaste meiden van het Mondiaal Centrum 
organiseren in het kader van Internationale Vrouwendag een feest in 

D’n Hiemel. Tijdens het feest wordt aandacht besteed aan de leefomstandighe-
den van meiden en vrouwen in de Derde Wereld èn hier. Op het programma 
staan o.a. optredens van street- en breakdance groep o.l.v. Benito Deane en 
swingende muziek van DJ-duo Janneke en Sharon van Dia-Y-Noche. Ben je 12 
jaar of ouder, dan ben je welkom.

Letters bij de Lunch 12.30-13.30 uur, Centre Céramique. Over Nescio 
en Zen. Door Tom Boves & Ad Kolle. I.s.m. VLAM. Gratis.

Toneelacademievoorstellingen Studentenpresentaties. Locatie: 
Toneelacademie, Lenculenstraat 31-33. Alle voorstellingen zijn gratis, 
wel reserveren: toneelacademie@hszuyd.nl / 043-3466690.

Scènes uit Ifigeneia in Aulis 16.00 uur. Eerstejaars acteurs. Als twee-
luik te zien met Ifigeneia in Tauris. 
Scènes uit Berenice 19.00 uur. 2e jrs acteurs. 
Scènes uit Britannicus 19.00 uur. 2e jrs acteurs. 
Scènes uit Ifigeneia in Tauris 19.00 uur. Zie ook Ifigeneia in Aulis. 
Tada’s balk, een normale performance 19.30 uur.  Tweedejaars thea-
traal performers.
9Formers 20.00 uur. Eerstejaars performers i.s.m. het Nederlandse 
dansgezelschap T.R.A.S.H.
Beeldbeschrijving 20.30 uur. Regie van eerstejaars regisseurs, ge-
speeld door hun jaargenoten acteur- en performanceopleiding. 
Groep 1.
Rosencrantz en Guildenstern zijn dood 21.00 uur. Toneelspel in 3 
bedrijven door 2ejaars regisseurs en theatervormgevers.
 

Astma bij jonge kinderen 19.00-21.00 uur, Centre Céramique. Informa-
tiebijeenkomst. Gratis.
Seksverslaving 20.00 uur, Aula Minderbroedersberg 4-6. Discussie-
avond o.l.v. Thea van der Waart (seksuoloog en huisarts). Gratis. Meer 
info bij Studium Generale. Zie TIPS, p. 17.
Julius Ceasar 20.15 uur, Theater van Augustinus (Awwe Stiene), Kes-
selskade 43. Komisch kostuumtheater. € 20 Reserveren: UITbalie. 
Hairspray 20.15 uur, Theater ah Vrijthof. Nederlandstalige bewerking 
van gelijknamige musical. Met Arjan Ederveen, Jim Bakkum e.a. € 40 
Zie TIPS, p. 20.
Dit is mijn vader 20.30 uur, Huis van Bourgondië. Theatermaker Ilay de 
Boer kijkt door zijn vaders ogen naar anti-semitisme in NL. € 11/ € 5/  
Zie TIPS, p. 15.
Laagland 20.30 uur, AINSI. Voorstelling van Ricky Koole en Leo Blok-
huis. UITVERKOCHT

•  stappen | clubbing
Sunglasses@night 20.00 uur, d’n Hiemel. Internationaal studenten-
feest. € 4,50 / € 3,50 (Aegee-leden) / € 5 (deur)
Open jazz sessie 21.00 uur, D’n 11de Baog, Kesselskade 61. Gratis.
Muurbloempje 22.00 uur, Backstage. Hip-hop en meer. Gratis.
Edd’s Jamsessie 22.00 uur, Café Edd’s, Heggenstraat 3. Gratis.



Toneelacademievoorstellingen Studentenpresentaties. Zie do.
Scènes uit Ifigeneia in Tauris 13.00 uur, Toneelacademie. Zie do.
Scènes uit Britannicus 13.30 uur, Toneelacademie. Zie do.
Rosencrantz en Guildenstern zijn dood 13.30 uur, Toneelacade-
mie. Zie do.
9Formers 14.00 uur, Toneelacademie. Zie do. 
Scènes uit Ifigeneia in Aulis 15.00 uur, Toneelacademie. Zie do.
Tada’s balk, een normale performance 15.00 uur, Toneelacade-
mie. Zie do.
Scènes uit Berenice 15.30 uur, Toneelacademie. Zie do.

Internationale Vrouwendag 13.30 én 15.00 uur, Boekhandel La 
Nouvel’ Vie, Bredestr. 24. Presentaties. Gratis.
Belle-Theatergroep MAX. 16.00 uur, Theater ah Vrijthof. Het 
sprookje van Belle en het Beest voor 5+. Dans en muziek. € 7
Ineke Schröder - Tussenstand I-IV 17.00 uur, Hedah, St. Nicolaasstr. 
7.  Opening expo. Te zien t/m 4 april. Gratis
The Mad Trist 20.00 uur, Muziekgieterij. Concert van succesvolle 
Maastrichtse band. € 7 Zie TIPS, p. 20.
Dreij kier Twie is... Zes Teväöl 20.00 uur, Zaol van “De Greune”, Ton-
gerseweg 336, Wolder. UITVERKOCHT
Julius Ceasar 20.15 uur, Theater van Augustinus (Awwe Stiene), Kes-
selskade 43. Komisch kostuumtheater. UITVERKOCHT
Miserere, passiemuziek van Jacobus Gallus 20.15 uur, OLV Basiliek. 
Studium Chorale-concert met de Engelse topdirigent Andrew Par-
rott. € 12,50 Kaarten: UITbalie en aan de deur.  Zie TIPS, p. 11.
Hairspray 20.15 uur, Theater ah Vrijthof. Zie vr. € 40 Zie TIPS, p. 20.
Dit is mijn vader 20.30 uur, Huis van Bourgondië. Zie vr. € 11/ € 5/  
Zie TIPS, p. 15.
Lingua e Mozart 20.30 uur, Theresiakerk, Tongerseweg. Feestelijk 
lustrumconcert van Lingua e Musica m.m.v Ovino Blazers Ensem-
ble. € 8 Reserv.: contact@lingua-e-musica.nl. Zie TIPS, p. 11.

• stappen | clubbing
The New Orleans Brass Connection 21.00 uur, Café de Belsj, 
M’trichter Heidenstr. 7. Brass band. Gratis. 
Milonga & Tango 21.00 uur, Grand café De Tramhalte. Gratis.
Lankzaam Kump Latour 21.00 uur, Café de Joie, Achter het Vlees-
huis. Line up: Rebzjie, Peter Beeker, Jolien & Bart. Gratis.
Jack’s Discoparty 22.00 uur, Bij Jack en Lobina, Stenenbrug 6. Gratis
Sonic Reducer 22.00 uur, Witte Ballons, Brusselsestr. 101. Voorlaatste 
keer DJ’s DREH2000 & Charles Ronson! Gratis.
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Donderdag 18 maart 19.30 uur
Lezing van Alex van Galen bij Duivelssonate

met pianomuziek!
Boekenweek van 10 t/m 20 maart

Meer informatie over al onze andere activiteiten vindt u op
www.selexyz.nl

dominikanerkerkstraat 1  maastricht +31 (0)43 321 08 25  



Maagdenbergweg 11 5915 CN Venlo
Tel. 077 - 354 54 53 Fax 077 - 352 02 21 E-mail: venlo@vijgenboom.nl

Jan van Eyck Academie

Post-Academic Institute
for Research and Production
Fine Art, Design, Theory

Academieplein 1
6211 KM  Maastricht
The Netherlands
t +31 (0)43 350 37 37

Events & Productions

For more information:
www.janvaneyck.nl
Subscription mailing list:
brief@janvaneyck.nl

Programmering start altijd om 19 uur
vrij • nieuws en informatie 

za •  weekoverzicht  
zo •  weekoverzicht 

ma • nieuws en informatie + weekend lui 
di  • nieuws en informatie + weekend lui(hh)  

 wo • nieuws en actualiteiten + vitrien 
 do • nieuws en informatie + vitrien (hh)   

kijk voor wijzigingen en uitzending gemist oP: www.rtvmaastricht.nl   vrij 5 t/m do 11 mrt



Met Lingua e Mozart viert het Vocaal Ensemble Lingua e Musica haar 
zesde lustrum. Op het programma staan alleen werken van W.A. Mo-

zart: waaronder de Missa Brevis KV140 in G. De Missa Brevis KV 140 is een mooi 
voorbeeld van een mistype waarin Mozart’s genie de beperkingen in tijdsduur 
weet om te buigen in een fris en feestelijk geheel. Oorspronkelijk geschreven 
voor solisten, koor en Kirchentrio (2 Violen, bas en continuo) is het voor de gele-
genheid bewerkt voor blazers. Za 6 mrt | 20.30 uur | Theresiakerk. Zie pag. 9.

Miserere De vermaarde Britse dirigent Andrew Parrott staat bekend om zijn 
eigenzinnige kijk op de uitvoering van renaissancemuziek. Voor dit passiepro-
gramma leidt hij het toonaangevende koor Studium Chorale door de muziek 
van de Sloveense Jacobus Gallus (1550-1591). Deze componist, was één van de 
beste contrapuntisten van zijn tijd. Het concertprogramma bevat een selectie 
uit 4- tot 8-stemmige muziek voor de passietijd, afgewisseld met de tijdeigen 
gregoriaanse gezangen. Za 6 mrt | 20.15 uur |  OLV Basiliek. Zie pag. 9.

De Stemming 11.00-13.00 uur, café Thembi, Dopplerdomein 20a. 
Interview- en discussieprogramma van Radio L1. Vrije entree. 
Het Debuut III 11.30 uur, Theater ah Vrijthof. Viool: Ksenia Beltiuko-
va, piano: Vital Stahievitch. € 10 (incl. koffie en vlaai)
Roy Villevoy’s Art of Exchange 14.00 uur, bv Bruls en Co, A. Batta-
laan 51. Gesprek met Villevoy. Gratis. Zie Expoladder, p. 16,18 en 19.
Julius Ceasar 14.30 (UITVERKOCHT) én 20.15 uur uur, Theater van 
Augustinus (Awwe Stiene), Kesselskade 43. € 20 Reserv.: UITbalie. 
Voorleesuurtje 14.30 uur, Centre Céramique. Over vriendschap. 
Voor 4-8 jr. Gratis, wel aanmelden: 043 - 3505600.
Bestiarium 15.00 uur, ‘t Brandweer. Opening internationale exposi-
tie ‘Mankind and Nature’. Te zien t/m 21 mrt. Zie TIPS, p. 17.
Sluiting expo met veiling 15.00 uur, Krakks, Brusselsestraat 114 Nico 
Yerna, schilderijen, tekeningen, foto’s. www.krakks.com/opening
Kumulus Korenmiddag 15.00 uur, Kumulus, St. Maartenspoort 2. 
M.m.v. Kumulus Kamerkoor Femmes Vocales, e.a. Gratis.
Smull Music Lab Series - Tineke Postma 15.00 uur, café Thembi. 
Postma op alt en sopraansax. € 8 / Smullpas: € 6,40
Made in Germany 16.00-20.00 uur, Henn Art, St. Nicolaasstr. 6. Ope-
ning expo met kunst uit Duitsland (jaren 50 tot heden). T/m 4 april. 
Carmen Souza 20.00 uur, Muziekgieterij. Kaapverdische jazz. Org.: 
Muziekgieterij i.s.m. Jazz Maastricht. € 16/ € 10 (stud.)
Hairspray 20.15 uur, Theater ah Vrijthof. Zie vr. € 40 Zie TIPS, p. 20.

• stappen | clubbing
Moons of Neptune 17.00 uur, Café De Belsj. Rockband. Gratis. 

Zie pagina 2 voor (web)adressen van Maastrichtse podia
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Zondag 7 maart, 15:00 uur
Tineke Postma & Olaf Tarenskeen

Tineke Postma ‚ alt en sopraansax,
Olaf Tarenskeen‚ gitaar

Smull music lab series
Entree € 8,00, 
Smullpas + 
studenten €6,40

dopplerdomein 20 a (randwyck) | 6229 gn maastricht | 043-3613621
www.myspace.com/cafethembi | www.thembi.nl



Euregio Literatuurprijs, voor het eerst georganiseerd in 2001, laat 
jongeren uit de Euregio Maas-Rijn kennismaken met literatuur van 

over de grens. De jury wordt gevormd door 350 leerlingen uit de bovenbouw 
van 28 scholen, die 6 boeken beoordelen. Na een drietal debatten wordt de 
prijs uitgereikt. Namens Maastricht doen het Sint-Maartenscollege en Porta 
Mosanacollege mee. Maandag 1 maart maken scholieren in de stadsbiblio-
theek kennis met Adriaan van Dis en de Duitse auteur Markus Orths (aanwe-
zig met vertalers). Deze twee schrijvers zijn genomineerd met hun roamns 
‘De wandelaar’ (feb. 2009) en ‘Het kamermeisje’ (juni 2009). 

Zie pagina 2 voor (web)adressen van Maastrichtse podia

Tijd en onomkeerbaarheid 19.00 uur, Studenten servicecentrum, 
Bonnefantenstr. 2. Deel 2 in collegereeks over ’t heelal. € 10 / stud. 
gratis.
Euregio Literatuurprijs voor scholieren 18.00-20.00 uur, Centre 
Céramique. Jongeren uit de Euregio maken kennis met schrijvers 
Van Dis en Orths. Gratis. Zie TIPS.

•  stappen | clubbing
Tango Argentina 21.00 uur, Roeie Zaol, Tongerseweg 346. Vrij dan-
sen. € 2. 
Maastricht Jazzclub 22.00 uur, De Tramhalte, Cannerplein 1. € 2.

Zomertrilogie 19.00 uur, Theater ah Vrijthof. Toneelgroep Amsterdam 
in de lichtvoetige komedie. Ihkv TijdensTEFAF. € 18 Zie TIPS, p. 20.
Voorspeelavond Klarinet 19.00 uur, Conservatorium. Klassieke 
voordracht door klarinetstudenten. Gratis
Kadampa Meditatie 19.30 uur, Cellebroederskapel. Lezing en medi-
tatie met de boeddhistische monnik Kelsang Namkhyen. € 8
SG Science café: wat bepaalt ons geslacht? 20.00 uur, Selexyz Do-
minicanen. Discussieprogramma. Met gastsprekers Maaike Meyer, 
Jos Megens en Machteld Roede. Org.: Studium Generale. Gratis.
Laura Emsley 20.00 uur, Wilde West active space, Heggestraat 16. 
Opening expo met werk van de Zuid Afrikaanse kunstenares Emsley. 
T/m 17 april. Gratis
Dit is mijn vader 20.30 uur, HuisvBourgondië. Zie vr. Zie TIPS, p. 15.

•  stappen | clubbing
Quiznight 20.00 uur, John Mullins, Wijckergrachtstraat 50. € 2,50 
Conservatorium JazzNight 22.00 uur, Edd’s café, Heggenstraat 3. 
Concert door studenten Jazz/Pop: Sun Sofa. Gratis
Bennie and the 20 amazing fingers café Rambler, Rechtstr. 40. 
Caféconcert. Gratis.
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Anne Soldaat

Voorleesuurtje 14.30 uur, Centre Céramique. Letterdromen. Gratis.
Voordrachtsavond Solozang 19.00 uur, Conservatorium. Klassiek 
concert door studenten uit de klas van Yvonne Schiffelers. Gratis.
Zomertrilogie 19.00 uur, Theater ah Vrijthof. Toneelgroep Amsterdam 
in de lichtvoetige komedie. Ihkv TijdensTEFAF. € 18 Zie TIPS, p. 20. 
Opening Boekenweek 2010 door Tim Krabbé 20.00-22.00uur, Cen-
tre Céramique. € 5 / € 4 (alleen in vvk leden Stadsbieb) Zie TIPS.
De opgaande zon 20.30 uur, Derlon Theater. Toneelgroep Maas-
tricht speelt Heijermans. Première: za 13/3. Try out. € 8,50/€ 6 (stud.)
Opening expo Krakks 20.00 uur, Krakks, Brusselsestraat 114. TEFOF 
special. T/m 21 mrt. open 13 - 22u, www.krakks.com/opening
Dit is mijn vader 20.30 én 23.00 uur, Huis van Bourgondië. Zie vr. 
€ 11/ € 5/  Zie TIPS, p. 15.
Anne Soldaat 20.30 uur, Muziekgieterij.  € 10 / € 6 (stud.)/  Zie TIPS.

•  stappen | clubbing
Jacky’s Jazz party 21.00 uur, Bij Jack & Lobina, Stenen burg 6. Live 
jazz. € 2,50 p.p.
Salsacafé 22.00-02.00 uur, De Kadans, Kesselskade. Gratis.

wo
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tip Anne Soldaat & Band Met strakke popliedjes komt Anne Soldaat 
(Daryll Ann) met zijn band naar Maastricht om te laten horen dat  

hun album ‘In Another Life’ ook live overeind blijft. Soldaat speelt intieme, 
melancholische ballads maar laat ook een stevigere kant zien met rockende 
staccatogitaren en een jubelend orgeltje die de muziek een opzwepende 
boost geven. Na Daryll-Ann en Do-the-Undo treedt Soldaat nu onder zijn 
eigen naam op. Met zijn nieuwe album haalde hij de nummer 5-positie in 
de Oor eindlijst 2009! In het voorprogramma up coming talent Tim Knol.

Opening Boekenweek door Tim Krabbé ‘Jongens waren we - maar aardige 
jongens.’ Dit is de beroemde openingszin van Titaantjes, één van de mooi-
ste verhalen uit de Nederlandse literatuur. Koekebakker, één van de Titaan-
tjes, blikt terug in de tijd en schetst hoe een groep jongens niet aan hun 
jeugdidealen kan vasthouden. Aan dit verhaal van Nescio uit 1908 werd het 
motto van de 75e Boekenweek ontleend: ‘Titaantjes - Opgroeien in de let-
teren’. En daarmee staat jong zijn en opgroeien centraal in de Boekenweek 
van 2010. De hoofdgast op de openingsavond van de Boekenweek in Maas-
tricht is niemand minder dan de schrijver/schaker/renner Tim Krabbé, de 
auteur van internationale bestsellers. Hij spreekt met neerlandicus André 
van Dijk (Sint Maartens College) over de verschillende facetten van zijn werk. 
De muzikale omlijsting is in handen van het euregionale Schoolensemble.  

Zie pagina 2 voor (web)adressen van Maastrichtse podia
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Voorleesuurtje 14.30 uur, Centre Céramique. Letterdromen. Gratis.
Voordrachtsavond Solozang 19.00 uur, Conservatorium. Klassiek 
concert door studenten uit de klas van Yvonne Schiffelers. Gratis.
Zomertrilogie 19.00 uur, Theater ah Vrijthof. Toneelgroep Amsterdam 
in de lichtvoetige komedie. Ihkv TijdensTEFAF. € 18 Zie TIPS, p. 20. 
Opening Boekenweek 2010 door Tim Krabbé 20.00-22.00uur, Cen-
tre Céramique. € 5 / € 4 (alleen in vvk leden Stadsbieb) Zie TIPS.
De opgaande zon 20.30 uur, Derlon Theater. Toneelgroep Maas-
tricht speelt Heijermans. Première: za 13/3. Try out. € 8,50/€ 6 (stud.)
Opening expo Krakks 20.00 uur, Krakks, Brusselsestraat 114. TEFOF 
special. T/m 21 mrt. open 13 - 22u, www.krakks.com/opening
Dit is mijn vader 20.30 én 23.00 uur, Huis van Bourgondië. Zie vr. 
€ 11/ € 5/  Zie TIPS, p. 15.
Anne Soldaat 20.30 uur, Muziekgieterij.  € 10 / € 6 (stud.)/  Zie TIPS.

•  stappen | clubbing
Jacky’s Jazz party 21.00 uur, Bij Jack & Lobina, Stenen burg 6. Live 
jazz. € 2,50 p.p.
Salsacafé 22.00-02.00 uur, De Kadans, Kesselskade. Gratis.

Anne Soldaat & Band Met strakke popliedjes komt Anne Soldaat 
(Daryll Ann) met zijn band naar Maastricht om te laten horen dat  

hun album ‘In Another Life’ ook live overeind blijft. Soldaat speelt intieme, 
melancholische ballads maar laat ook een stevigere kant zien met rockende 
staccatogitaren en een jubelend orgeltje die de muziek een opzwepende 
boost geven. Na Daryll-Ann en Do-the-Undo treedt Soldaat nu onder zijn 
eigen naam op. Met zijn nieuwe album haalde hij de nummer 5-positie in 
de Oor eindlijst 2009! In het voorprogramma up coming talent Tim Knol.

Opening Boekenweek door Tim Krabbé ‘Jongens waren we - maar aardige 
jongens.’ Dit is de beroemde openingszin van Titaantjes, één van de mooi-
ste verhalen uit de Nederlandse literatuur. Koekebakker, één van de Titaan-
tjes, blikt terug in de tijd en schetst hoe een groep jongens niet aan hun 
jeugdidealen kan vasthouden. Aan dit verhaal van Nescio uit 1908 werd het 
motto van de 75e Boekenweek ontleend: ‘Titaantjes - Opgroeien in de let-
teren’. En daarmee staat jong zijn en opgroeien centraal in de Boekenweek 
van 2010. De hoofdgast op de openingsavond van de Boekenweek in Maas-
tricht is niemand minder dan de schrijver/schaker/renner Tim Krabbé, de 
auteur van internationale bestsellers. Hij spreekt met neerlandicus André 
van Dijk (Sint Maartens College) over de verschillende facetten van zijn werk. 
De muzikale omlijsting is in handen van het euregionale Schoolensemble.  

Seksverslaving Wat is dat? Hoe vaak komt het voor? Zijn 
er tendensen? Hoe herkennen we het? Een belangrijk 
kenmerk ervan is het dwangmatig onderscheid maken 
tussen intimiteit en seksualiteit. Wat zouden hiervan oor-
zaken kunnen zijn? Ouders die te weinig aandacht beste-
den aan de vroege seksuele ervaringen van het kind, 
omdat ze niet weten hoe ze daar mee moeten omgaan? 
Hierdoor zou het kind seksuele gevoelens als iets onna-
tuurlijks kunnen opvatten. Of ligt het aan externe prikkels 
die tegenwoordig mensen de indruk geven dat seksuali-
teit en intimiteit los van elkaar staan? Moderator is Thea 
van der Waart (seksuoloog en huisarts). Sprekers zijn drs. 
F. Feys, seksuoloog uit Antwerpen en drs. Th. Royers, soci-
oloog, bio-energetisch analytisch therapeut uit Arnhem. 
Do 4 mrt | 20.00 uur | Studium Generale | Aula Minder-
broedersberg 4-6 | Gratis 

Dit is mijn vader Samen met de bezoekers kijkt Ilay door 
de ogen van zijn vader naar de prominente rol die Israël 
speelt in Nederland. Ilay bevraagt zijn vader hierover, die 
als Nederlander jaren in Israël leefde en daar zijn zoon 
op de wereld zette. ‘Dit is mijn vader’ is de derde voor-
stelling van de Nederlands/Israëlische theatermaker Ilay 
den Boer in de reeks ‘Het Beloofde Feest’. Hij doet een 
poging het onbenoembare van een oorlog te benoe-
men, de ongelofelijke complexiteit van de joodse ge-
schiedenis, de joodse identiteit bloot te leggen en te 
ontrafelen. De mensheid, en dus ook het publiek, wordt 
bevraagd op zijn verantwoordelijkheid in deze wereld. 
Te zien t/m 12 maart | 20.30 uur | Huis van Bourgondië | 
€ 11 | Reserveren: 043-3219960.

The Mad Trist Kippenvelkoortjes, strijkers, kerkorgels, 
knallende gitaren, ronkende bassen, gierend hard of 
doodstil. ‘Pay The Piper’, het debuutalbum van The Mad 
Trist heeft het allemaal in zich. Pop-goeroe Eric Corton 
over het debuutalbum van de Maastrichtse band: 
“Pay The Piper hijgt je letterlijk tegemoet. Als een venij-
nig beest dat zichzelf nog net onder controle heeft. De 
plaat bespringt je vanaf de eerste seconde en in een 
hoog tempo ontvouwt het ene verhaal zich na het an-
dere. The Mad Trist trekt je als toehoorder mee in de 
spetterende schijnwerkelijkheid van deze plaat. Niets is 
wat het lijkt te zijn. Niets is wata het is. Verrassende wen-
dingen maken dat je continu je scherpte moet behou-
den maar geef je vooral over aan de ongehoorde drive 
die van dit debuut afvonkt. (...) Een absolute belevenis 
voor het oor en de geest.” 
Za 6 mrt | 20.00 uur | Muziekgieterij | € 7 | Reserveren: 
www.muziekgieterij.nl.



‘t Brandweer
Bestiarium - Expo van genomineerde 
kunstwerken voor int. kunstwedstrijd 
‘Mankind and Nature’.  Publiek kiest 
mee. Curatoren: Marta Volkova en Slava 
Shevelenko. Opening : zo 7/3, 15u. 
Tm 21/3. Wo t/m zo 12 -17u
Capucijnenstraat 21 | Maastricht
043 3614561 | www.sam-ateliers.nl

Bestiarium In 2009 heeft het Ministerie van Landbouw 
i.s.m. het Fonds Beeldende kunsten en de Chinese ambas-
sade in Den Haag een internationale kunstwedstrijd ge-
houden met als thema: ‘Mankind and Nature’. De voor de 
hoofdprijs genomineerde kunstwerken werden tentoon-
gesteld in Groningen en Peking. Curatoren Marta Volkova 
en Slava Shevelenko (‘The Russian Schizorevolution’ vorig 
jaar bij Marres) hebben deze unieke tentoonstelling naar 
Maastricht gehaald. In hun projecten trachten ze de be-
staande trends en werkwijzen in de hedendaagse kunst 
tot een logisch (of absurd) einde door te trekken. Opening: 
zo 7 maart, om 15.00 uur. ‘t Brandweer | Capucijnesntraat 
21 |  t/m 21 maart| Zie ook EXPO, pag. 16

Dubbelexpositie: ‘Het oudste Frankrijk’ en ‘Kooien’ In 
galerie Post + Garcia kunt u nog tot en met 7 maart wer-
ken zien van Alexander Vogels en Lodewijk Seelen. Vo-
gels (Heerlen, 1952) is bekend vanwege zijn unieke palet 
van warme kleuren. Hij toont werken met titels ‘Europe-
se geschiedenis’, ‘Streetscenes’ en ‘het oudste Frankrijk’ 
waarin hij verwijst naar de pré-historische grottekenin-
gen van Lascaux, graffiti en kindertekeningen. De Maas-
trichtenaar Seelen construeert sinds 15 jaar kooien. Hij 
bouwt daarmee aan een hermetisch oeuvre waarin 
snoepjes, potloden en platgeslagen dubbeltjes uitdruk-
king geven aan de gemoedestoestand van de maker. La 
Fortezza | Av. Céramique 17. Zie Expo, p. 16, 18 en 19. 

Kunst in beeld en sculptuur In de grote ruimte van het 
gebouw van Rijkswaterstaat is werk te zien van de ne-
derlandse kunstenaars Henk Schreurs en Hen Konickx. In 
hun werk komt de cirkel regelmatig terug als ‘de open 
ogen van de mens en zijn omgeving’. De beelden van 
Henk Schreurs zijn unica; de objecten van Hen Konickx 
worden met een maximale oplage van vijf stuks ge-
maakt. Do 4 mrt | Atrium, Rijkswaterstaat, Av. Céramique 
125 | Gratis | Te zien t/m 29 april. 

Roy Villevoye In BenC gallery is werk te zien van de in Am-
sterdam gevestigde beeldend kunstenaar Roy Villevoye 
(Maastricht, 1960). Deze internationaal bekende kunste-
naar werkt aan een volstrekt uniek en multimediaal oeu-
vre. Centraal in deze presentatie met video- en fotowerk 
staat het monumentale beeld met de titel ‘Preparations’ 
uit 2009. Zondag 7 maart wordt Villevoye geïnterviewd. Bij 
deze gelegenheid wordt tevens de film “The Video Mes-
sage” uit 2009 getoond. Zo 7 mrt | 14.00 uur | BenC gallery 
| A. Battalaan 51 | kantoortijden| Gratis | Zie EXPO, p 16

Docters Art
Openingstijden:
Di t/m vrij 11tot 18u
Za 11 tot 17u en koopzondagen
Sint Pieterstraat 28 | Maastricht
040-3260490

Maastricht 2010 
The World’s Leading 
Art and Antique Fair

Mondiaal Centrum - Ayacuco
Foto’s van Jac Weerts en Wouter van 
Vooren van straatkinderen in Ayacucho, 
Peru.  6/3 tm 15/4, kantoortijden.
Opening: za 6 mrt , 16u.
Cortenstraat 4 | Maastricht|
043-3260881 | www.mondiaal-centrum.nl

BenC Gallery
Video- en fotowerk van Roy Villevoy, 
ondermeer ‘Preparations’  Tm  23 mrt
Zo 7 mrt, 14u, gesprek met kunstenaar 
plus vertoning van “The Video Message’
Bruls en Co | A. Battalaan 51 
043-3252499 | www.brulsenco.nl 

Reserveer nu 
ruimte voor de 
TEFAFweken 
(#10 &11)

12 - 21 March
Daily 11 AM - 7 PM
Sunday 21 March  11 am - 6 pm
MECC| Maastricht | www.tefaf.com
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Bestiarium In 2009 heeft het Ministerie van Landbouw 
i.s.m. het Fonds Beeldende kunsten en de Chinese ambas-
sade in Den Haag een internationale kunstwedstrijd ge-
houden met als thema: ‘Mankind and Nature’. De voor de 
hoofdprijs genomineerde kunstwerken werden tentoon-
gesteld in Groningen en Peking. Curatoren Marta Volkova 
en Slava Shevelenko (‘The Russian Schizorevolution’ vorig 
jaar bij Marres) hebben deze unieke tentoonstelling naar 
Maastricht gehaald. In hun projecten trachten ze de be-
staande trends en werkwijzen in de hedendaagse kunst 
tot een logisch (of absurd) einde door te trekken. Opening: 
zo 7 maart, om 15.00 uur. ‘t Brandweer | Capucijnesntraat 
21 |  t/m 21 maart| Zie ook EXPO, pag. 16

Dubbelexpositie: ‘Het oudste Frankrijk’ en ‘Kooien’ In 
galerie Post + Garcia kunt u nog tot en met 7 maart wer-
ken zien van Alexander Vogels en Lodewijk Seelen. Vo-
gels (Heerlen, 1952) is bekend vanwege zijn unieke palet 
van warme kleuren. Hij toont werken met titels ‘Europe-
se geschiedenis’, ‘Streetscenes’ en ‘het oudste Frankrijk’ 
waarin hij verwijst naar de pré-historische grottekenin-
gen van Lascaux, graffiti en kindertekeningen. De Maas-
trichtenaar Seelen construeert sinds 15 jaar kooien. Hij 
bouwt daarmee aan een hermetisch oeuvre waarin 
snoepjes, potloden en platgeslagen dubbeltjes uitdruk-
king geven aan de gemoedestoestand van de maker. La 
Fortezza | Av. Céramique 17. Zie Expo, p. 16, 18 en 19. 

Kunst in beeld en sculptuur In de grote ruimte van het 
gebouw van Rijkswaterstaat is werk te zien van de ne-
derlandse kunstenaars Henk Schreurs en Hen Konickx. In 
hun werk komt de cirkel regelmatig terug als ‘de open 
ogen van de mens en zijn omgeving’. De beelden van 
Henk Schreurs zijn unica; de objecten van Hen Konickx 
worden met een maximale oplage van vijf stuks ge-
maakt. Do 4 mrt | Atrium, Rijkswaterstaat, Av. Céramique 
125 | Gratis | Te zien t/m 29 april. 

Roy Villevoye In BenC gallery is werk te zien van de in Am-
sterdam gevestigde beeldend kunstenaar Roy Villevoye 
(Maastricht, 1960). Deze internationaal bekende kunste-
naar werkt aan een volstrekt uniek en multimediaal oeu-
vre. Centraal in deze presentatie met video- en fotowerk 
staat het monumentale beeld met de titel ‘Preparations’ 
uit 2009. Zondag 7 maart wordt Villevoye geïnterviewd. Bij 
deze gelegenheid wordt tevens de film “The Video Mes-
sage” uit 2009 getoond. Zo 7 mrt | 14.00 uur | BenC gallery 
| A. Battalaan 51 | kantoortijden| Gratis | Zie EXPO, p 16



Krakks
Nico Yerna, schilderijen, tekeningen, 
foto’s. wo 3  t/m zo 7/3
Elke woensdag OPENING 20u
Zondag 15u sluiting met Veiling
Brusselsestraat 114 | Maastricht
www.krakks.com/opening

HEDAH
Centrum voor Hedendaagse Kunst

Ine Schröder | TUSSENSTAND I-IV
Opening: za 6 mrt,17uTm 4 april
Open: vr-zo 13 -17u
Sint Nicolaasstraat 7 | Maastricht  
www.hedah.nl

SCHUNCK* Heerlen
Osterholt & Uitentuis
Model Citizens - Continuum 
Realistische maquette van de wijk An-
tikhana in Cairo De kunstenaars werken 
er dagelijks aan. Tm 14/3
Bongerd 18, Heerlen
www.schunck.nl | 045 5772200

KUNST outlet
Complete kunstgalerie met ruim 400 
schilderijen, o.a. Herman Brood, Anton 
Heijboer, Corneille, Ad Verstijnen, Ger-
dine Duijsens en Hans Innemee. 
Do-za 11-17u. Kortingen tot 70%!
Bij aankoop gratis kunstkalender.
St. Pieterstraat  56 | Maastricht

SCHUNCK* Heerlen
Daniel van Hauten - EGOTRIP.TV 
Over de spanning tussen wens en 
werkelijkheid. tm14/3
Bongerd 18, Heerlen
www.schunck.nl | 045 5772200

Huub Hannen Galerie
Solotentoonstelling 
Martijn Lucas van Erp - schilderijen 
7 tm 28/3 
Opening: zo 7 mrt, 13-17u. 
Boschstraat 50 |Maastricht | 043-325552  
www.huubhannen.nl | www.galeriesmaastricht.nl

HENN art
Made in Germany Immendorff, Berretz, 
Dahmen, Jeiter, Droese, Linssen, Götz a.o. 
Until april 4, Opening sun. march 7, 4 - 8pm
exhibition open every saturady and sunday, 
4 - 8 pm. or by appointment. During TEFAF 
open every day 4 - 8 pm 
 Sint Nicolaasstraat 26c | 06 532 082 45 
|www.henn-art.com



Museum aan het Vrijthof
Collectie Wagner-de Wit | Collectie 
Bonhomme Tielens | Pistolen als 
juwelen,  Maastrichtse edelsmeden | 
Maastrichtse kunstenaars (1900-1950)  
Wo-zo 13-17u. 
Vrijthof 18 | Maastricht  | 043-3211327
www.museumaanhetvrijthof.nl

Bonnefantenmuseum
Elizabeth Peyton: Live forever 
Portretten. Tm 21/3
Collectie Hedendaagse Kunst 
René Daniëls, Luc Tuymans, Robert 
Mangold, Robert Ryman, Marcel 
Broodthaers, Joseph Beuys.  
Collectie Oude Kunst Schilderkunst 
van de Zuidelijke Nederlanden  circa 
1550-1650. Thema’s: portret, landschap, 
mythologie en stilleven.
Di-zo 11-17u 
Avenue Céramique 250 | Maastricht
043-3290190 | www.bonnefanten.nl

NAi M/Bureau Europa
Vanaf 13/3 ANTIBODIES van Fernando 
en Humberto Campana.
Di-zo 11-17u
Avenue Céramique 226 | Maastricht
043-3503020 www.bureau-europa.nl

Centre Céramique
Limburgse Schatjes Portretten van 
jongeren door Jonathan Vos.  Tm 18/4
De Dorst van Maastricht Expo over rol 
die drank in Maastricht gespeeld heeft 
vanaf de Middeleeuwen tot nu. Tm 12/9
25 jaar Artsen zonder Grenzen 
Foto-expo, 2e etage. Tm 29/3

Di-do 10.30-20.30u,  
wo en vr 10.30-17u, za 10-15u,
zo: 13-17u, ma gesloten

Avenue Céramique 50 | Maastricht
043-3505600 | www.centreceramique.nl

Natuurhistorisch Museum
De Aapmens van Dubois Schetst beeld 
van leven van Limburgse wetenschapper.
Vaste collectie Geologie, paleontologie, 
flora en fauna Zuid-Limburg e.o. 
Ma-vr 10-17u, za-zo 14-17u 
De Bosquetplein 6-7 | Maastricht 
043-3505490 | www.nhmmaastricht.nl

MARRES- Centre for Contemporary Culture

Marres en Marres Books zijn vanwege de 
opbouw van de nieuwe tentoonstelling 
gesloten. Vanaf 13/3 bent u weer van 
harte welkom!
Capucijnenstraat 98
Maastricht | www.marres.org

INFO
Deze rubriek is bestemd voor musea en 
galerieën in en om Maastricht.
Interesse in deelname? 

Informeer:
043-3251949 - emmely@maastrichtnet.nl



Sprookjes en zo is een programma voor jong en oud, 
voor kinderen, ouders, opa’s en oma’s. Maurice Ravel liet 
zich door de 17e-eeuwse sprookjes van Moeder de Gans 
inspireren tot het schrijven van ‘Ma mère l’oye’,  Klein 
Duimpje, Belle en het beest en Pavane en de Schone 
Slaapster komen langs. De werken worden uitgevoerd op 
twee vleugels en kinderboekenschrijver Jacques Vriens 
(foto) vertelt de verhalen bij de muziek. Als extra zullen de 
jonge pianistjes Tim Schiepers en David Voncken laten 
horen dat muziek maken toch echt heel leuk is. Kortom, er 
is van alles om naar te luisteren en te kijken. Zo 7 mrt | 
14:00 uur | Het Koetshuis van kasteel Ryckholt  | € 12,50 / 
tot 27 jaar € 7,50 | Inclusief dessertbuffet € 25 / € 17,50

Claire Croizé - The Farewell The Farewell is een solo van 
Claire Croizé waarin zij de dialoog aangaat met Het Af-
scheid (Der Abschied), het laatste lied uit Das Lied von der 
Erde van Gustav Mahler. Het Afscheid confronteert de 
mens met zijn eindigheid en dus met zichzelf. Claire Croizé 
laat zich uitdagen door de muziek, gaat mee in de tome-
loze emoties, loopt op de muziek vooruit of er recht te-
genin en gaat een dailoogaan met het licht. Ontwerp Jan 
Maertens. Woe 10 maart | 20.15 uur | Cultureel Centrum 
Maasmechelen | € 10 / € 6 |  www.ccmaasmechelen.be

Cross-linx is een cross-over festival waarin nieuwe klassieke 
muziek, avant-garde pop, indie en post-rock, met gezamen-
lijke raakvlakken worden gecombineerd. Naast optredens 
van Beukorkest (met o.a. Colin ‘Kyteman’ Benders) en Luna-
park (project samen met Tindersticks-zanger Staples), die 
beide in bijzondere bezetting zullen spelen, treedt de Britse 
‘avant-noir’ band Tindersticks op. Het donkerromantische ge-
zelschap rond Stuart A. Staples staat bekend om zijn melan-
cholische, smaakvol gearrangeerde songs en natuurlijk de 
bijzondere stem van de zanger. Vr 5 mrt | 20.15 uur | Lunapark 
& Beukorkest | Muziekcentrum Frits Philips | 22.30 uur | Tinder-
sticks | Effenaar (€ 27,50) | Eindhoven | www.effenaar.nl

J.S. Bach door Benjamin Alard Bach begon, in navol-
ging van zijn voorganger Johann Kuhnau, in 1726 aan 
het eerste deel van zijn Clavierübung. Het zijn werken 
die van de uitvoerder een uitgebreid gamma aan tech-
nische kwaliteiten vragen. Ze behoren ook tot de eerste 
werken die Bach liet drukken, waarmee hij in één klap 
zijn reputatie vestigde. Benjamin Alard is klavecinist en 
organist. Hij won in 2004 de eerste en de publieksprijs 
van het concours Musica Antiqua te Brugge. Wo 10 mrt | 
20.00 uur | Cultureel Centrum Hasselt, locatie: Raads-
zaaal Stadhuis Hasselt | € 14 | www.cchasselt.be.

Hairspray is een dikke hit op Broadway en West End. 
Begrijpelijk, want deze musical staat bol van de swin-
gende muziek en lekkere dans. In deze Nederlandsta-
lige bewerking laat een topcast - met Arjan Ederveen 
en Jim Bakkum - de sixties herleven met glitterjurken, 
hoge kapsels en haarlak, heel veel haarlak. Do 4 t/m zo 
7 mrt | 20.15 uur | Theater ah Vrijthof | € 40 

Tijdenstefaf Festival is een festival met een internatio-
naal programma, dat de bezoekers van TEFAF maar ook 
het publiek uit Limburg en de Euregio een kijk op de 
ontwikkelingen in het Europese kunst- en cultuuraan-
bod biedt. Zomertrilogie van Toneelgroep Amsterdam 
is een van de hoogtepunten van Tijdenstefaf. Goldo-
ni’s lichtvoetige komedie toont de materialistische ex-
cessen en amoureuze ontwikkelingen van een familie 
uit de gegoede burgerij. Een stuk over liefde in tijden 
van crisis. De rijke Filippo en zijn dochter Giacinta be-
reiden zich voor op de vakantie, evenals haar verloofde 
Leonardo en diens zus Vittoria. Zij hebben minder geld 
dan Filippo, maar draaien op krediet mee in de malle-
molen van consumptie en decadentie. Wanneer Gia-
cinta’s aanbidder Guglielmo zich meldt, ontstaat een 
reeks komische situaties. Ivo van Hove regisseert het 
ensemble. Vertaling is van Gerardjan Rijnders . Op het 
podium staan o.a. Barry Atsma, Kitty Courbois, Reneé 
Fokker, Fedja Huêt, Hans Kesting, Hugo Koolschijn, Ha-
lina Reijn, Karina Smulders. Di 9 en wo 10 mrt | 19.00 
uur | Theater ah Vrijthof | € 18 

Devilish - Ederson Rodrigues Ederson Rodrigues Xavier 
is vooral bekend als danser bij het Scapino Ballet, Leine 
& Roebana, Nanine Linning en vele anderen. In 2006 
werd hij door de VSCD onderscheiden met de Zwaan, 
de belangrijkste prijs die een danser in Nederland kan 
krijgen. Ook als choreograaf heeft Ederson Rodrigues 
inmiddels een respectabele staat van dienst opge-
bouwd, met diverse stukken bij het Scapino Ballet en 
een aantal Korzo producties. Sinds twee jaar werkt hij 
aan een serie choreografieën die aan de zintuiglijke 
waarneming gewijd is. Drie korte stukken in deze serie 
worden gebundeld tot ‘Devilish’, een bijzonder avond-
vullend programma met fantastische dans en live uit-
gevoerde muziek van de gerenommeerde componis-
ten Arnold Marinissen en Simeon ten Holt. Grote 
porseleinen hoorns op het toneel versterken het besef 
van zowel de kwetsbaarheid als kracht van ons gehoor. 
Vr 5 mrt | 20.00 uur (met om 19.30 uur een inleiding) | 
AINSI |  € 12,50 | Reserveren: UITbalie. 
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Slaapster komen langs. De werken worden uitgevoerd op 
twee vleugels en kinderboekenschrijver Jacques Vriens 
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scheid (Der Abschied), het laatste lied uit Das Lied von der 
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van Beukorkest (met o.a. Colin ‘Kyteman’ Benders) en Luna-
park (project samen met Tindersticks-zanger Staples), die 
beide in bijzondere bezetting zullen spelen, treedt de Britse 
‘avant-noir’ band Tindersticks op. Het donkerromantische ge-
zelschap rond Stuart A. Staples staat bekend om zijn melan-
cholische, smaakvol gearrangeerde songs en natuurlijk de 
bijzondere stem van de zanger. Vr 5 mrt | 20.15 uur | Lunapark 
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sticks | Effenaar (€ 27,50) | Eindhoven | www.effenaar.nl

J.S. Bach door Benjamin Alard Bach begon, in navol-
ging van zijn voorganger Johann Kuhnau, in 1726 aan 
het eerste deel van zijn Clavierübung. Het zijn werken 
die van de uitvoerder een uitgebreid gamma aan tech-
nische kwaliteiten vragen. Ze behoren ook tot de eerste 
werken die Bach liet drukken, waarmee hij in één klap 
zijn reputatie vestigde. Benjamin Alard is klavecinist en 
organist. Hij won in 2004 de eerste en de publieksprijs 
van het concours Musica Antiqua te Brugge. Wo 10 mrt | 
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limburg.be

Een initiatief van de 
provincie Limburg

Platform Cultuur 
Zuivelmarkt 33

BE–3500 Hasselt

Podium Belgisch-Limburg

Motives for Jazz www.motivesforjazz.be

13/03 JOE Mc PHEE & CHRIS CORSANO + THE HUNTER 
GRACCHUS + HARAPPIAN NIGHT RECORDINGS   
KUNSTENCENTRUM BELGIE – www.kunstencentrumbelgie.com

18/03 AUGUSTI FERNANDEZ, BARRY GUY, RAMON LOPEZ    
CC MAASMECHELEN – www.ccmaasmechelen.be  

21/03 YVES PEETERS GROUP     
JAZZCLUB DE GALJAAR MAASEIK – www.sjruur.be

Pop in Limburg www.popinlimburg.be

07-08/02AXELLE RED   
CULTUURCENTRUM HASSELT – www.ccha.be

02/04 ENTERROCK 
feat. DAS POP, DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG, 
CUSTOMS, THE VAN JETS, THE GLIMMERS a.m.
LIMBURGHAL GENK - www.enterrock.be

Forte www.fortelimburg.be

05/03 Stefano Bagliano - fluit, 
Christian Brembeck - klavecimbel
Sint-Luciakerk Engsbergen-Tessenderlo – www.cchetloo.be

20/03 Les Muffatti o.l.v. Peter Van Heyghen
Begijnhofkerk SINT-TRUIDEN – www.villarte.eu

dans in Limburg www.dansinlimburg.be

10/03 Claire Croizé - The Farewell
CC MAASMECHELEN – www.ccmaasmechelen.be  

11/03 Charlotte Vanden Eynde - I'm sorry it's (not) a story
DE VELINX – www.develinx.be

Kommil Foo diept met 
‘Wolf’ op donderdag 4 
maart 2010 om 20.30 uur 
in de VELINX hun unieke 
en persoonlijke stijl verder 
uit: meer door minder, 
scherper door botter, te-
derder door harder, harder 
door stiller. Heftig en com-
promisloos, hilarisch en 
ontroerend tegelijk.

Dijk 111 bus 2
B 3700 Tongeren
www.develinx.be
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highlights
2�

Café con lèche

Thursday, 4 March
Sunglasses @ Night Big international 

student party, organised by SFM and 

Aegee as part of the annual Student 

Forum Maastricht. Doors open at 8 p.m. 

with live music around 10 p.m. and 

afterwards beats from DJ Pica! € 4.50 /€ 

3.50 (Aegee members) / € 5 (doors)

Friday, 5 March
Devilish Ederson Rodrigues Xavier is mainly 

known for his performances with Scapino 

Ballet, Leine & Roebana, Nanine Linning and 

many others. For the last two years, he has 

been working on a series of choreographies 

related to sensory perception. Three short 

pieces from this series have been combined 

to make Devilish, a unique programme 

featuring fantastic dance and music 

performed live by composers Arnold 

Marinissen and Simeon ten Holt. 8 p.m., 

AINSI.  € 12.50 www.uibaliemaastricht.nl. 

Café con Lèche 
Mestizo-ska band consisting of 9 

dedicated musicians from different musical 

backgrounds who mix ska grooves with 

other music styles, ranging from latino, 

klezmer and jazz to reggae and punk. All 

this with only one goal: to fire up the fiesta! 

8.30 p.m., Muziekgieterij Bankastraat 3.  €10 

/ students € 6 tickets: www.sg.unimaas.nl 

Saturday, 6 March
The Mad Trist This local band from 

Maastricht proves that this sleepy old town 

still has potency. Goose bump choirs, 

strings, church organs, heavy guitars, 

pounding basses, screaming loud or silent 

as a mouse. Their debut record “Pay The 

Piper” has it all. 8.00 p.m., Muziekgieterij, 

Bankastraat 3.  € 7. www.sg.unimaas.nl

Miserere Studium Chorale choir concert 

conducted by top conductor Andrew 

Parrott. Passion music by composer J. 

Gallus (16th century). Entrance: € 12.50 Tick-

ets via www.uitbaliemaastricht.nl and at 

the door. Saturday 6 March. 8.15 p.m. . 

Onze Lieve Vrouwe Basiliek, OLV-plein.  

Sunday, 7 March
Carmen Souza Music from Cape Verde 

and Africa mixed with jazz. Muziekgieterij 

and Jazz Maastricht. 8.00 p.m., Muziekgiet-

erij, Bankastr. 3. € 16/ € 10 (students) tickets 

via www.muziekgieterij.nl

Wednesday, 10 March
Anne Soldaat With their compact pop 

songs, Anne Soldaat (former singer Daryll 

Ann) and his band descend on Maastricht 

to show that their album ‘In Another Life’ is 

awesome live too. Urgent staccato guitar 

play and stunning layered vocals from the 

four other band members. Soldaat, long 

acknowledged to be one of Holland’s 

foremost musicians, also shows his stouter 

side with rocking guitar and jubilant organ 

play. 8.30 p.m., Muziekgieterij Bankastraat 

3. €10 /  € 6 (students) www.sg.unimaas.nl.

movies
at Cinema Lumiere, Boogaardenstr. 40b: 

• Invictus, La danse, Villa Amalia

at Cinema Minerva, Wilhelminasingel �9:

• Book of Eli, Chloe, Aile in Wonderland.

english section  in co-production with language bureau Lingua et Litterae

www.l-et-l.nl
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06 MRT   WOUTER HAMEL
10-11MRT GUUS MEEUWIS
19 MRT   SOUTHERN BLUESNIGHT 
03 APR   POLLUX GEIT WIEJER
03 APR   STEVIE ANN
10 APR   ROOSBEEF
12 APR   URIAH HEEP
13 APR   CRISTINA BRANCO
 17 APR   MOYA BRENNAN 
    (CLANNAD)
08 MEI   LOS LOBOS

T 045 571 66 07 / WWW.PARKSTADLIMBURGTHEATERS.NL


