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ga met ons mee op een avontuurlIjke theater-strooptocht. vIjf dagen 
lang voorstellIngen bezoeken dIe u zelden of nooIt In lImburg aantreft.

Het vakantiegevoel nog even oprekken met ons 
zomers buitenfestival. Een programma boordevol 
theatertochten, straattheater en bijzonder theater 
op bijzondere locaties: in fabriekshallen, boerde-
rijen, schuren, kerken, op en rond Mooder Maas en 
in onze prachtige Midden-Limburgse natuur.

Trots presenteren we onze nieuwe programma- 
onderdelen. Zo is er ÄÖVERDEPÄÖL, onze openings-
tocht: een prachtige theaterfietstocht die Belgisch 
Limburg en Nederlands Limburg met elkaar ver-
bindt en maar weer aantoont hoezeer wij en zij 
bij elkaar betrokken zijn. Daarnaast bieden we de 
kinderen een vrijdagmiddag aan, die helemaal op 
hen gericht is. Tenslotte is er DONDERSLAG. De Don-
derberg in Roermond verandert op zondagmiddag 
in een culturele vrijplaats, Donderslag. 

Tijdens deze 32ste editie wordt u verrast met 
meer dan 100 voorstellingen op meer dan 40  
- vaak verborgen en altijd verrassende - locaties in 
Roermond, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Echt/
Susteren, Kinrooi (B) en Roerdalen/Wassenberg (D).

We begroeten u graag!

Jan Klompen

Beleef het mee!

BELEEF
CULTUUR
MET
GEZIEN.NL

24 uur per dag online, mobiel en in de krant

CultuurGezien_135x145.indd   1 04-06-14   10:23

Voorstellingen met dit icoon zijn 
geschikt voor het hele gezin.
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onlIne kaartverkoop
De kaartverkoop voor het LMBG FSTVL wordt we-
derom verzorgd door TheaterHotel de Oranjerie. 
U kunt tot uiterlijk drie uur voor aanvang van de 
voorstelling online kaarten bestellen. Online be-
stellingen kunt u zelf uitprinten. 

Reserveer via www.limburgfestival.nl, zie but-
ton ‘Reserveer uw ticket’ of bel tussen 9.00 
en 23.00 uur met 0475-391491. U kunt ook 
kaarten kopen aan de kassa bij Theaterhotel De 
Oranjerie Roermond.
 
download programma
U kunt het complete programmaschema down-
loaden op onze website www.limburgfestival.nl
 
telefonIsch of aan kassa
Vanaf 21 juli staat het programma online en 
kunt u kaarten bestellen. Deze kaarten zijn als 
e-ticket te printen. Daarnaast kunnen tijdig be-
stelde kaarten worden thuisgestuurd. Ook zijn 
kaarten tot een dag voor aanvang af te halen 
in Roermond bij de kassa van TheaterHotel De 
Oranjerie. Als u niet in staat bent de kaarten op 
te halen, liggen ze vanaf een uur voor de voor-
stelling aan de kassa op locatie. Als een voor-
stelling niet uitverkocht is, kunt u ook kaarten 
kopen aan de kassa op de speellocaties, vanaf 
een uur voor de voorstelling. 

tel. festIvalsecretarIaat: 06 14 50 25 09
(alleen tijdens het festival)
 
Onze artiesten worden dit jaar weer gastvrij 
ondergebracht in Hotel De Abdij in Horn. Daar 
is ook ons secretariaat voor de duur van het 
festival gevestigd. Loop gerust een keertje bin-
nen. Programmawijzigingen en alle verdere 
belangrijke en relevante festivalinfo vindt u op 
www.limburgfestival.nl

Wij zijn erg in de nopjes dat we in 2014 A&C Media mogen begroeten als onze mediapartner.  
Zij zijn hét platform van waaruit het LMBG FSTVL zichzelf mag lanceren, zowel op papier in de huis-
aan-huis-bladen als online via www.gezien.nl. 

lmBG fStVl INfO 20 t/m 24 AUGUStUS 2014

ECI Cultuurfabriek in Roermond

Hotel restaurant De Abdij

feStIVAlpArtNerS

medIApArtNer lmBG fStVl

BELEEF CULTUUR MET GEZIEN.NL
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BeGUNStIGerS | SpONSOreN 

       wenst het LMBG FSTVL veel succes!

                Kijk voor meer evenementen midden in Limburg op onze website   www.vvvmiddenlimburg.nl

wenst het 
LMBG FSTVL 
veel succes!

Kijk voor meer evenementen midden in Limburg op www.vvvmiddenlimburg.nl

Midden-Limburg

Advertentie VVV Midden-Limburg.indd   1 16-6-2014   14:36:00

Peel, Maas en Leudal

Roermond Echt

Ondernemersvereniging 
Munsterkwartier-Hartje Stad 

tel: 0475 - 78 51 99 | info@rikdieteren.nl | www.rikdieteren.nl
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lOcAtIe-pArtNerS

feStIVAlVrIeNdeN
Het festival kan al rekenen op steun van ruim 500 Vrienden, die vanaf 15 euro per jaar het festival 
een hart onder de riem steken. We hebben jullie hard nodig! Nieuwe vrienden kunnen zich inschrij-
ven via www.limburgfestival.nl, button: ’Word ook vriend van het festival!’ U profiteert van diverse 
voordelen als Vriend. Houd daarom onze nieuwsbrief en website in de gaten. En beste trouwe vrien-
den, let erop dat u een verandering van emailadres aan ons doorgeeft via: info@limburgfestival.nl

WIJ STIMULEREN 
EN ONDERSTEUNEN 

EEN LEVENDIG 
FESTIVALKLIMAAT 

IN LIMBURG

www.hklimburg.nl

de UffelseMolen

de UffelseMolen

de UffelseMolen

de UffelseMolen




Holstraat 45, 6082 BB Buggenum

Tel. 0475-594495 / 06-15 875 996

info@helenashoeve.nl         www.helenashoeve.nl

Wienerte
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WOeNSdAG 20 AUGUStUS

tIjd voorstellIng & locatIe duur prIjs E

10.30 ÄÖverdepÄÖl  
kinrooi, leudal, maasgouw I Meer info zie blz 29 & 30

Doorlopend 
tot 17 uur

7,50 p.v., 
3,50 p.k.

16.00 het laagland - geheIm zoekt eIgenaar 
baexem I Kasteel Baexem, Kasteellaan 7 

60 min. 7,50

In GEHEIM ZKT...EIGENAAR steken drie talentvolle theatermakers hun nieuwsgierige neus in ander-
mans zaken. In WAFELWACHT gaan Mahlu Mertens en Hanne Vandersteene op zoek naar hun ver-
loren vader. Ze willen hem naar huis lokken. Maar wat is eigenlijk de reden dat hij weg is? Ananda 
Puijk neemt ons in SEPIA mee naar een donkere, verlaten kelder. Daar staan de spulletjes die ooit van 
een meisje waren. Onder meer die ene pop, maar wat verschuilt zich nog meer tussen de dozen?

19.30 het groote hoofd - pIece of my heart 
wessem I Café de Knip, Groenstraat 1

80 min. 7,50

Hijgend van de adrenaline komt Janis Joplin van het podium. De laatste akkoorden van het concert 
trillen nog na. Ze heeft alles gegeven. Zo stoer als ze op het podium is, zo slecht weet ze zich back-
stage een houding te geven. Hartverscheurend muziektheater over Janis Joplin, vertolkt door Marg-
je Wittermans. Vorig jaar stond ze met haar vader en broer met De Zuipkeet op het LMBG FSTVL.

21.30 de zandtovenaar 
roermond I Kapel in 't Zand, Parklaan 1 

40 min. 10,00

Wegens succes geprolongeerd. Een wereld van zand, licht en magie. Dat is de wereld van De Zand-
tovenaar. Hij strooit, veegt en schuift met zand en laat het publiek in verbazing achter.  Bekend van 
de KRO-serie De Zandtovenaar. Een must-see! 

21.30 marIke jager - sIlent songs 
thorn I Kapel onder de Linden
Verzamelen Kapelhuis, Kapel 2

70 min. 10,00 
en vrijwillige bij-
drage voor kapel

Singer-songwriter Marike Jager op haar puurst, enkel gitaar en zang met af en toe wat spannende 
pianoklanken in de verte. Met The Silent Song slaat Marike Jager een bijzondere weg in. Het decor 
van de kapel doet de rest. Onwapenend en origineel. 

Het 
Laagland

Marike 
Jager

Het Groote 
Hoofd

De Zandtovenaar

6+

Voorstellingen met dit icoon zijn 
geschikt voor het hele gezin.
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Sid Bowfin

Compagnia Dromosofista

Mimbre

TOM Cruise

tIjd voorstellIng & locatIe duur prIjs E

12.30 tom cruIse 
wessem I Maasboulevard. Zie bladzijde 43

doorlopend 
tot 17 uur

12,50 

13.00 compagnIa dromosofIsta 
stevensweert I Jan van Steffeswertplein 

30 min. Gratis

Een romantische ontmoeting zonder woorden; waar muziek en gevoelens een hoofdrol spelen. 
Het verhaal van een tedere omhelzing wordt verteld of hoe een omhelzing een eigen leven heeft.

14.45 sId bowfIn 
thorn I Buitenpodium De Abdijhof, Hofstraat 10 

40 min. Gratis

De grappigste violist van Engeland combineert een klassieke recital met stand-up comedy.  
Al spelend deelt hij orders uit en improviserend met zijn toeschouwers gebeurt er zomaar van alles. 
Sid Bowfin krijgt vanuit het niets de menigte in een deuk van het lachen. 

15.45 mImbre - untIl now 
thorn I Buitenpodium De Abdijhof, Hofstraat 10 

35 min. Gratis

Uit vrouwen bestaand  acrobatische trio dat op hoog niveau acrobatiek vermengd met theater en 
dans. Het publiek verdwaald in een wereld van humor, energie en visuele poëzie.  

16.00 het laagland - geheIm zoekt eIgenaar 
baexem I Kasteel Baexem 

60 min. 7,50

19.30 compagnIa dromosofIsta 
roermond I Kruiswegpark, Parklaan 3 

30 min. Vrijwillige bijdrage 
t.b.v. Kruiswegpark

dONderdAG 21 AUGUStUS

6+
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tIjd voorstellIng & locatIe duur prIjs E

19.30 sId bowfIn 
wassenberg I Rosstorplatz, Am Rosstor 17

40 min. Gratis

19.30 de zandtovenaar 
baexem I Kerk Johannes de Doper
Mgr.Kierkelsplein 19  

40 min. 10,00

21.30 het groote hoofd - pIece of my heart 
wessem I Café de Knip, Groenstraat 1

80 min. 7,50

21.30 marIke jager - sIlent songs 
roermond I Caroluskapel, Swalmerstraat 100  

70 min. 10,00

dONderdAG 21 AUGUStUS

Caroluskapel - Marike Jager
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VrIjdAG 22 AUGUStUS

tIjd voorstellIng & locatIe duur prIjs E

10.30 natuurlIjk…theater 
echt/susteren I Zie bladzijde 39 en 40

Doorlopend 
tot 17 uur

6 p.v. 
2,50 p.k.

13.30 ommetje opera
asselt I Zie bladzijde 35

90 min. 7,50

13.30 kIndermIddag 
horn I startpunt Hotel de Abdij, Kerkpad

Doorlopend 
tot 17 uur

Gratis 
m.u.v. TOF Théâtre

Doorlopende voorstellingen tussen 13.30 en 17.00 uur. Het programma blijft vooralsnog een ver-
rassing. Raadpleeg de website.

13.30 tof thÉÂtre - dans l'atelIer 
horn I De Remise (t.o. kasteel Horn), Kasteelstraat

20 min. 5,00

Een pop in strijd met de elementen: zichzelf, het materiaal, het gereedschap en de poppenspelers. 
Eerder een thriller dan poppentheater, maar zeker ook een hilarische strijd.

15.00 unIeke zaken - odyssee 
roermond I ECI Cultuurfabriek, ECI 13

40 min. 5,00

Twee koks beelden op inventieve wijze het verhaal van de Griekse held Odysseus. Ketchup, messen, 
schorten en pannen, alles wordt gebruikt om de tocht van Odysseus te vertellen

15.00 tof thÉÂtre - dans l'atelIer 
horn I De Remise (t.o. Kasteel Horn), Kasteelstraat

20 min. 5,00

15.30 sId bowfIn 
horn I Hotel De Abdij, Kerkpad 5

40 min. Gratis

16.00 soundIng bodIes - to the extend of 
roermond I ECI Cultuurfabriek, ECI 13 

20 min. 5,00

Een bijzondere versmelting van muziek, dans en beelden door celliste Jacqueline Hamelink en 
danseres Oona Doherty. Een performance, geinspireerd op de grafische composities van beeldend 
kunstenaar Sigrid Calon.

TOF Théâtre

Unieke Zaken

Sounding Bodies

Ommetje 
Opera

8+

8+

Voorstellingen met dit icoon zijn 
geschikt voor het hele gezin.
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Vrijdag 22 augustus

tIjd voorstellIng & locatIe duur prIjs E

16.00 ommetje opera
asselt I Zie bladzijde 35

90 min. 7,50

17.00 tof thÉÂtre - dans l'atelIer 
horn I De Remise  t.o. Kasteel Horn), Kasteelstraat

20 min. 5,00

19.00 soundIng bodIes - to the extend of 
roermond I ECI Cultuurfabriek, ECI 13

20 min. 5,00

19.30 ommetje opera
asselt I Zie bladzijde 35

90 min. 7,50

19.30 unIeke zaken - odyssee 
roermond I ECI Cultuurfabriek, ECI 13

40 min. 5,00

 20.00 sId bowfIn 
echt I Plats

40 min. Gratis

20.30 cIe. kaIet - zwart zaad 
horn I Casquettenhof, Posthuisweg 8-A 

60 min. 7,50

Een vunzig onding, dat was de omschrijving van velen over de fontein die Antwerpen ooit gschon-
ken kreeg. Weg ermee. Geert Hautekiet ontdekte de restanten van die fontein en ging op zoek naar 
het intrigerende verhaal erachter. Je zit buiten rond de muzikale fontein. Houd dus rekening met 
het weer en de mogelijke spetters van de fontein. De Vieze Verhaaltjes zijn geschikt voor iedereen, 
tenzij je gevoelige oortjes hebt.

21.30 andrÉ manuel - ‘t geval apart 
Horn, Hotel De Abdij, Kerkpad 5 

75 min. 7,50

Niet geschikt voor kinderen, want deze muzikant/cabaretier windt er geen doekjes om en zegt 
onomwonden waar het volgens hem op staat. Hij breekt verbaal een lans voor buitenbeentjes, rad-
draaiers, dwarsliggers en dorpsgekken. Wreed en confronterend. Hard en satirisch. Naargeestig en 
sarcastisch. Gelardeerd met prachtige, rauwe liedjes die door merg en been gaan. Met veel gevoel 
en immer  goudeerlijk…. Geef de man een aansteker en een aanmaakblokje en de fik gaat in alles. 
We leven tenslotte in een vrij land. Nog wel. O ja, er mag gedanst worden!

Cie.KAiET

André Manuel

Ommetje Opera

8+
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tIjd voorstellIng & locatIe duur prIjs E

10.30 natuurlIjk…theater 
roerdalen/wassenberg I Zie bladzijde 39 en 40

Doorlopend 
tot 17 uur

6 p.v. 
2,50 p.k.

13.00 de gekleurde stad
roermond I Zie bladzijde 45 en 47

Doorlopend 
tot 17.30 uur

Gratis

13.30 ommetje opera 
grathem I Zie bladzijde 35

90 min. 7,50

13.30 tof thÉÂtre - dans l'atelIer 
roermond I ECI Cultuurfabriek, ECI 13

20 min. 5,00

13.30 tall tales theatre - weg 
roermond I Cuypershuis, Pierre Cuypersstraat 1 

20 min. Gratis

Zijn woorden nodig? Tall Tales Theatre toont dat je met mime, dans, jongleren en acrobatiek ook 
heel goed een verhaal kan vertellen. Een verhaal over een stel dat zit opgesloten in een relatie en 
moet zoeken naar een uitweg. De makers wonnen met deze voorstelling in 2012 de tweede prijs 
van het internationaal straatheaterfestival ‘Buitenkans’.

14.00 under constructIon - sunny 
hunsel I Pand Gebr. Coolen, Eikesstraat 3 

60 min. 7,50

Sunny is opgepakt en De Moeder, Het Lief en De Zus blijven achter met een diepvries vol bewijs. 
Onder het raam passeert De Stille Mars Tegen Zinloos Geweld met voorop De Burgemeester.

14.00 oddlIngs - mannekIno 
roermond I Designer Outlet Roermond, 
Stadsweide 2 

25 min. Gratis

Marvin heeft een nieuwe etalagepop. Een bijzonder model en het vergt dus heel wat acrobatische 
strucjes en hoogstandjes om deze keurig in de kleren te krijgen.

ZAterdAG 23 AUGUStUS
De Gekleurde Stad

Tall Tales

De Gekleurde Stad

Bules de Zinc

De Gekleurde Stad

Scubabianchi

De Gekleurde Stad
Rinzo and the 
Hey Hey Panthers

Medusa
Natuurlijk Theater

8+
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tIjd voorstellIng & locatIe duur prIjs E

15.00 tof thÉÂtre - dans l'atelIer 
roermond I ECI Cultuurfabriek, ECI 13

20 5,00

15.00 tall tales theatre - weg 
roermond I Cuypershuis, Pierre Cuypersstraat 1

20 Gratis

15.30 theatergroep hIlarIa - dolfInarIum 
nederweert I Lambertushof. Zie pag 51 

35 min. Gratis

Alsof het niks is, trekken de heren van Theatergroep Hilaria met een mobiel bassin door het land 
voor hun zoogdierenshow. Een circusvoorstelling met veel muziek, visueel spektakel, humor, vrijwil-
ligers en schuimrubberen dolfijnen.

16.00 ommetje opera 
grathem I Zie bladzijde 35

90 min. 7,50

16.00 cIe. kaIet - zwart zaad 
horn I Casquettenhof, Posthuisweg 8-A

60 min. 7,50

16.00 soundIng bodIes - to the extend of
roermond I ECI Cultuurfabriek, ECI 13

20 min. 5,00

16.45 tall tales theatre - weg 
roermond I Cuypershuis, Pierre Cuypersstraat 1

20 min. Gratis

17.15 tof thÉÂtre - dans l'atelIer 
roermond I ECI Cultuurfabriek, ECI 13

20 min. 5,00

19.30 soundIng bodIes - to the extend of 
roermond I ECI Cultuurfabriek, ECI 13

20 min. 5,00

19.30 andrÉ manuel - t geval apart 
baexem I Pand café Station, Stationstraat 25

75 min. 7,50

Zaterdag 23 augustus

theatergroep Hilaria

Cie. Woest

Stenzel 
en Kivits

BOT afsluiter 
LMBG FSTVL 

2014!

8+

8+
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tIjd voorstellIng & locatIe duur prIjs E

19.30 ommetje opera 
grathem I Zie bladzijde 35

90 min. 7,50

20.00 stenzel en kIvIts - the ImpossIble concert 
nederweert I Lambertushof. Zie pag. 51

40 min. Gratis

De overtreffende trap van een perfect concert? Een onmogelijk concert! Oerkomisch muzikaal  
caberet.

20.30 cIe woest - leavIng normal 
roermond I ECI-Cultuurfabriek, ECI 13 

45 min. 7,50

Harde stoeptegels, slecht weer, Manon Avermaete en Paulien Truijen doen buiten precies hetzelfde 
als wat ze in een dansstudio zouden doen. Halsbrekend danstheater met een vleugje surrealisme. 
De buitenwereld als een groot podium en als oneindige bron van inspiratie.

21.30 bot - ramkoers 
heythuysen I Loods Coolen, Biestraat 59 

50 min. 7,50

Maar liefst 4 sterren kreeg deze muziekvoorstelling in de Volkskrant! BOT verzamelt in Ramkoers de 
brokstukken van een samenleving die vastgelopen is en toont ons het vermogen om daar iets nieuws 
uit op te bouwen. En dat met schurende humor, klinkende machinerie, fysieke arbeid en breekbare 
songteksten. Ramkoers is een eigenzinnige voorstelling met grote machines en kleine liedjes.

Zaterdag 23 augustus

Under construction Cie. Woest BOT
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tIjd voorstellIng & locatIe duur prIjs E

10.30 natuurlIjk...theater 
leudal I Zie bladzijde 39 en 40

Doorlopend 
tot 17 uur

6 p.v. 
2,50 p.k.

13.00 donderslag 
roermond I Wijkcentrum Donderberg 
Zie bladzijde 53

Doorlopend 
tot 17 uur

Gratis

14.00 mInusmal - sImply clara 
roermond I Designer Outlet Roermond, 
Stadsweide 2

25 min. Gratis

Clara is een kleine clown die aan 22 draadjes vastzit. Ze houdt van haar rode schoenen en van haar 
gele bank. Van haar wordt verwacht dat ze gaat koorddansen. Maar Clara wil rolschaatsen!

15.00 cIe. woest - leavIng normal 
roermond I ECI-Cultuurfabriek, ECI 13

45 min. 7,50

15.00 fratellI fIasco - de dwerg 
nederweert I Lambertushof. Zie pag. 51

35 min. Gratis

In de betoverende gedaante van een dwerg brengt Fratelli Fiasco clownskunsten van de bovenste 
plank. Een bijzonder sprookje, waarmee hij jong en oud ontroert, zonder een mensenwoord te 
hoeven spreken.

16.00 under constructIon - sunny  
hunsel I Pand Gebr. Coolen, Eikesstraat 3

60 min. 7,50

16.00 mInusmal - sImply clara 
roermond I Designer Outlet Roermond, 
Stadsweide 2

25 min. Gratis

tIjd voorstellIng & locatIe duur prIjs E

17.00 cIe. woest - leavIng normal 
roermond I ECI-Cultuurfabriek, ECI 13

45 min. 7,50

17.00 sId bowfIn 
nederweert I Lambertushof. Zie pag. 51

40 min. Gratis

19.30 bot - ramkoers 
heythuysen I Loods Coolen, Biesstraat 59

50 min. 7,50

ZONdAG 24 AUGUStUS ZONdag 24 augustus

WLDRF
Donderslag

Lucifers Slagwerk

Donderslag

The Ruggeds

Afsluiter  
2014!
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ÄÖVerdepÄÖl – WOeNSdAG 20 AUGUStUS

de titel ÄÖverdepÄÖl verraadt het eigenlijk 
al: een grenspaal in zicht! de festivalorga-
nisatie heeft een prachtige theaterfietstocht 
voorbereid, die de twee limburgen met el-
kaar verbindt. met onderweg maar liefst acht 
bijzondere en inspirerende stops. acrobatiek, 
internationaal straattheater, kunst, muziek, u 
komt het allemaal tegen.

ÄÖVERDEPÄÖL is de opening van het LMBG 
FSTVL 2014.  Ogen en oren komt u tekort op 
deze fietstocht. U fietst van België naar Ne-
derland en weer terug of juist omgekeerd. De 
beide Limburgen hebben veel te bieden aan 
natuurschoon. Het is zowel voor de bezoekers 
als de eigen bewoners een prachtige route. 

startplekken 
De start is vrij tussen 10.30 en 12.00 uur.
• Kinrooi (B) De Spaenjerd, Maasstraat 84
• Haler (NL) De Uffelse Molen, Uffelsestraat 5
• Thorn (NL) Parkeerplaats Paul Cortjens, 
 Meers 2-3

entree
Volwassenen betalen € 7,50 entree p.p. en kin-
deren fietsen mee voor € 3,50 p.p. Reserveren 
is niet nodig. De afstand van de fietstocht is 
ongeveer 25 kilometer. Om 17.00 uur valt het 
doek! Zorg dat u start binnen de aangegeven 
starttijd, anders loopt u voorstellingen mis. 

lIne up ÄÖverdepÄÖl
1 naoto - kIng of yoyo (japan)
Kent u ‘m nog, de jojo? Onze prestaties van toen 
verbleken bij de kunsten van de Japanner Na-
oto. Perfecte timing, absolute precisie en snel-
heid tekenen de prestaties van deze wereld-
kampioen jojo. Hij presenteert een show die elk 
publiek in verbazing achter laat.

2 compagnIa dromosofIsta - 
   el cubo lIbre (ItalIe) 
Een romantische ontmoeting zonder woorden; 
waar muziek en gevoelens een hoofdrol spelen. 
Rugiade Grignani brengt met haar geliefde Fa-
cundo het verhaal van hun liefde. Het verhaal 
van een tedere omhelzing.

3 mater mosa - antoon versteegde
Mater Mosa is een cultureel festival langs de 
Maas, dat plaatsvindt in de zomermaanden 
van 2015. Het is erop gericht de internationale 
Maasgemeenschap bijeen te brengen in een 
netwerk, en van hieruit lokale initiatieven te 
laten ontstaan voor een bont palet aan kunst 
en cultuur langs de gehele loop van de Maas. 
Daarbij kan gedacht worden aan beeldende 
kunst, theater, muziek, dans, ambachten, folklo-
re en streekproducten. De culturele activiteiten 
zijn hierbij niet het doel, maar een middel en 
inspiratiebron om een vitale riviergemeenschap 
te laten herontstaan. Zo bouwt de Brabantse 

ENTHOUSIAST PARTNER VAN LMBG FSTVL
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Grenzen bieden kansen
Limburg is een prachtige provincie met veel potentie. 
Maar in het buitenland zijn we niet of nauwelijks bekend. 
Om ervoor te zorgen dat Limburg een gezonde, bedrijvige, 
welvarende en leefbare regio blijft, moet dat veranderen. 
Een sterke reputatie van Limburg in het buitenland is een 
voorwaarde om  -nu en in de toekomst- te zorgen voor 
voldoende bedrijvigheid in onze regio. 

Dat is de taak van onze nieuwe organisatie, Connect Lim-
burg. Die is uitgerust met een heldere opdracht: Limburg 
internationaal op de kaart zetten als unieke en grensover-
schrijdende regio. 

Dit jaar gaan de gemeenten Kinrooi, Leudal en Maasgouw 
versmelten met ÄÖVERDEPÄÖL crossing borders, een unieke 
grensoverschrijdende theaterfietstocht. En tevens de ou-
verture van het 32ste LMBG FSTVL 2014. Connect Limburg 
juicht dit iniatief toe.

Meer weten over Connect Limburg?
Mail dan naar info@connectlimburg.eu
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kunstenaar Antoon Versteegde in 2015 aan 
de Brabantse Maasoever, in Meegen,  op ware 
grootte de beroemde Egyptische tempel Luxor. 
Een enorm bouwwerk van 260 m lang, 60 m 
breed en tot 24 m hoog, gemaakt van alleen 
bamboe en elastieken. Hij doet dit in samenwer-
king met mensen uit de regio. In ÄOVERDEPÄOL 
alvast een opmaat hiervan. Antoon Versteegde 
bouwt ook dan aan de oevers van de Maas aan 
een enorm bouwwerk. 

4 knappe koppen (belgIë) 
Unplugged en eerlijk gespeelde muziek. De mu-
zikanten zitten dan weer lekker ontspannen tus-
sen het publiek en zijn vervolgens weer verras-
send aanwezig. Deze mannen uit Vlaanderen 
weten de fietsbenen weer los te krijgen. 

5 deborah van genechten (belgIë) 
Hoog boven de hoofden van de toeschouwers 
zal de Hasseltse acrobate een indrukwekkende 
en adembenemende dans in de lucht uitvoe-
ren. In strijd met de zwaartekracht van moeder 
aarde met daartussen de rustgevende mooder 
Maas… een fascinerend schouwspel. 

Intro In sItu (nederland)
Intro in Situ maakt eigentijdse muziek en klank-
voorstellingen, geïnspireerd op de locaties. De 
route van ÄÖVERDEPÄÖL maakte heel wat los bij 
de theatermakers. Met twee voorstellingen staat 
Intro in Situ op het programma:

6 cIrcus jeroen bosch 
Naar honden hoef je niet ver te zoeken op de 
schilderijen van Jheronimus Bosch. In tal van 
soorten vind je ze. Het was voor Ilse Vermeulen 
de inspiratiebron om - samen met Dierentehuis 
’s Hertogenbosch - een hondencircus te water 
te organiseren.  

7 het verhaal van de melkbus
De melkbus, hier en daar is deze nog als pa-
raplubak in gebruik. Maar verder? Arrangeur en 
componist Jesse Passenier liet zich door de 
melkbus inspireren. Niet zomaar een willekeu-
rige melkbus, nee, door de melkbussen die de 
familie Vinken van 1948 tot 1967 ophaalde bij 
boeren uit de omgeving van Stevensweert. 

8 kunstbende lImburg
Het prilste Limburgse talent in de etalage van 
het LMBG FSTVL. We zijn er trots op! Tijdens 
de onlangs gehouden landelijke finale van de 
Kunstbende nam Limburg in zeven van de acht 
categorieën een prijs mee naar huis.

ÄÖVERDEPÄÖL – WOENSDAG 20 AUGUSTUS
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Download het 
programmaschema 
op onze website 
www.limburgfestival.nl

 

Tel. 0031 475 - 56 89 54 

de Uf felseMolen

Een plekje voor een hapje, drankje, 
muziek, theater of een uniek feest

Tot begin oktober dagelijks
open van 11.00 tot 19.00 uur
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KINdermIddAG hOrN
VrIjdAGmIddAG 23 AUGUStUS

al jong plezier aan theater kunnen beleven, 
vindt ook het lmbg fstvl belangrijk. daarom 
organiseren wij een kindertheatermiddag. 

Een middag met verrassende theatervoorstel-
lingen op kinderen afgestemd en daarnaast di-
versen doe-dingen. Het programma houden we 
nog even geheim, maar voor ieder kind in de 
leeftijd van 4 tot 12 jaar is er wel iets leuks te 
doen in Horn. De voorstellingen en activiteiten 
vinden plaats van 13.30 tot ongeveer 17 uur, 
allemaal in het centrum van Horn. Op die dag 
is aan onze festivalbalie in Hotel de Abdij in 
Horn meer informatie te krijgen. Voorstellingen 

zijn gratis of tegen 
een kindvriendelijke 
prijs te bezoeken.

Deze middag kwam 
mede tot stand dank-
zij een donatie van 
de Stichting Natuurlijk 
Leudal.

TAVERNE 
   RESTAURANT 
       HOTEL 

OPHOVEN-KINROOI (B) 

MAASSTRAAT 84 KINROOI (B) 
www.maashotel.be 
Tel. 0032 89 321270 

Samen sterker

www.rabobank.nl/pml

Als coöperatieve bank geloven wij in de kracht van het collectief. Samen bereik

je immers meer dan alleen. Samen met ú maken we het wonen, werken en

leven in het hart van Limburg een stukje mooier.

Rabobank Peel, Maas en Leudal. Dichtbij en betrokken.

in het hart
van Limburg.

Samen
sterker

v.v.v.- Infodienst 
kinrooi v.z.w.
Maasstraat 82/3
3640 Kinrooi
Tel. 089/56 47 36   
vvvkinrooi@skynet.be
www.toerismekinrooi.be

Kinrooi… Natuurlijk! 
Welkom in Kinrooi, het eigenaardige en 
veelzijdige paradijs aan de Maas!

• Cultuurwandeling door Kessenich 
• Ervaar het malen van graan in de oude Keyersmolen
• Rondvaarttochten over de Maas 
• Bezoek het pompstation van ‘t unieke irrigatieproject
• Beoefen de volkssport ‘Beugelen’ of buksschieten
• Natuurwandeling in Kempen-Broek en de Maasvallei
• Fiets door het mooie Maasland
• Handgemaakte pralines bij Chocolade Atelier
•  Dagverse hoeve-ijs bij ijsatelier Engelenveld
• Prachtig aangelegd dagstrand de Steenberg
• Zeilcursussen bij Sailcenter Limburg
• Huur een waterfiets, boot of stilsloep bij 
 Botel Ophoven
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Ommetje OperA GrAthem eN ASSelt - 
VrIjdAG 22 eN ZAterdAG 23 AUGUStUS

het ommetje opera van het lmbg fstvl 
heeft wederom twee bijzondere kernen ge-
vonden, waar zij met haar gezelschap zan-
gers gaat neerstrijken. dit jaar worden het 
mooie asselt en grathem muzikaal versierd.

U wandelt onder leiding van een persoonlijke 
opera gids. Op de mooiste locaties ter plekke 
kunt u gaan genieten van opera intermezzi. 
Deze vierde editie van het Ommetje Opera ver-
rassen wij onze bezoekers met onder andere 
twee zangers van Opera Zuid: bariton Rubèn 
Plantiga en sopraan Veerle Sanders, die de 
aria’s tot aan uw voeten brengen. Natuurlijk 
ontbreekt onze eigen tenor Ben Heijnen niet 
met zijn zang en zijn verhalen. Daarnaast komt 
u ook de nodige verrassingen onderweg tegen 
wat betreft nieuwe geluiden. 

Het Ommetje gaat gedeeltelijk over zandpaden 
en is moeilijk toegankelijk voor mensen die 
slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten.

Het aantal deelnemers per ommetje is beperkt. 
Er zijn drie ommetjes per dag te boeken. Rea-
geer snel, want vol is vol. Reserveer via www.
limburgfestival.nl, zie button: Reserveer uw tic-
ket/Theaterhotel De Oranjerie Roermond of bel 
tussen 9.00 en 23.00 uur met 0475-391491.

ommetje opera - asselt
Datum : vrijdag 22 augustus 2014
Start : 13:30 + 16:00 + 19:30 uur
Entree : € 7,50 p.p.
Duur : 90 minuten
Vertrekpunt:  Restaurant Maaszicht, 
 Pastoor Pinckersstraat 36, 
 6071 NW Swalmen (Asselt)

ommetje opera - grathem
Datum : zaterdag 23 augustus 2014
Start : 13:30 + 16:00 + 19:30 uur
Entree : € 7,50 p.p.
Duur : 90 minuten
Vertrekpunt : Café Oad Grathem, 
  Schoolstr. 18, 6096 AS Grathem 

die � edermaus – strauss 

in de serie testosteron, tragiek en 
teloorgang van operamannen

maastricht vrijdag 14 november 2014
maastricht zondag 16 november 2014

hasselt dinsdag 25 november 2014
sittard donderdag 4 december 2014
venlo woensdag 17 december 2014

www.operazuid.nl

die
fledermaus

Pastoor Pinckersstr 36
asselt  i  t (0475) 50 40 64

WWW.restaurant-maaszicht.nl
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Actie   
Spanning   
Twijfels 
Plezier
spelenwww.zoekzoekzoek.nl

Schoolstr. 19 - Grathem - T 0475-452006
www.oadgrathem.nl

Kom genieten van ‘Natuurlijk... Theater’ 

in Wassenberg (D) en Roerdalen (NL) 

op zaterdag 23 augustus

www.wassenberg.de   I   www.ontdekroerdalen.nl

Liefde voor Leudal
Kijk op www.liefdevoorlimburg.nl voor leuke tips 
voor dagjes uit, eten en drinken, evenementen, 
fiets- en wandelroutes in Leudal.

Download nu ook de mobiele app ‘liefdevoorlimburg’.

Limburg  
in klanken

Ontdek de klank van het Maasland

www.klankatlas.eu

Klankroute Maasland

Initiatiefnemers

Subsidiegevers

Download the app: (iOS en Android – 105 MB)
www.klankatlas.eu/routes/klankroutemaasland
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NAtUUrlIjK… theAter 
fIetStOchteN VOOr het hele GeZIN

jong en oud opgelet. de negentiende editie 
van natuurlijk…theater gaat weer een ware 
culturele buitenbelevenis worden. ontdek al 
fietsend op een plezierige manier kleinscha-
lig theater. het populaire artistieke circus 
strijkt dit jaar neer in  de gemeenten echt/
susteren, roerdalen/wassenberg en leudal. 

Kenmerkend is de programmering van hoge 
kwaliteit theater en uitermate geschikt voor het 
hele gezin. De artiesten zullen er wederom voor 
zorgen dat uw zintuigen op allerlei manieren 
geprikkeld worden. Ook dit jaar weer aandacht 
voor energiek jong theatertalent. De route is on-
geveer 25 km lang. Natuurlijk...Theater is een 
aangename manier om in contact te treden 
met kleinschalig theater op verrassende loca-
ties en tegelijkertijd het Limburgse landschap 
op een gezonde manier te doorkruisen en be-
ter te leren kennen. 

startplekken en starttIjden
vrijdag 22 augustus I echt/susteren
Starttijd : van 10.30 tot 12.00 uur
• Pey-Echt I Manege Op de Berg, Wolfsberg 
• Susteren I Koffiehuis ‘t IJzerenbos, 
 Heerenstraat

zaterdag 23 augustus I 
roerdalen/wassenberg
Starttijd : van 10.30 tot 13.00 uur
• Wassenberg-Effeld I Effelder Waldsee 
 ‘Amici Bay’, Bruchstraße 32
• Wassenberg-Ophoven I Bleekplatz Ophoven
 Marienstraße 25
• Posterholt-Holst I KA-Huis Posterholt
 Hoofdstraat 68
• Posterholt I Kampeerboerderij Holsterhof, 
 Paalderweg 2
• Melick I Oetsjpanning De Meulenberg, 
 Waterschei 71
• Herkenbosch I Kasteel Daelenbroeck, 
 Kasteellaan 2 

zondag 24 augustus I leudal
Starttijd : van 10.30 tot 12.00 uur
• Roggel I Preuverie Bekkers Marie
 Raadhuisstraat 1
• Neer I Eetcafe ’t Raodhoes, Kerkplein 2
• Haelen I Trefcentrum Aldenghoor
 Kasteellaan 7a

entree
Volwassenen betalen € 6,00 p.p. en kinde-
ren fietsen voor € 2,50 p.p. mee. U hoeft niet 
te reserveren voor deze tocht. U betaalt bij de 
startpunten.

Het uitgebreide programma staat op 
www.kunstencultuurleudal.nl

De Stichting Kunst en Cultuur Leudal 
nodigt u van harte uit voor het 
jaarlijkse kunst-  en cultuurweekend: 

Een (eigen) huis
5, 6 en 7 september 

Met o.a. het uitreiken van de Cultuurprijs 
gemeente Leudal en diverse muziek, kunst 
en literatuur activiteiten.
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1 naoto – kIng of yoyo (japan)
Kent u ‘m nog, de jojo? Onze prestaties van 
toen verbleken bij de kunsten van de Japan-
ner Naoto. Perfecte timing, absolute precisie 
en snelheid tekenen de prestaties van deze 
wereldkampioen jojo. Hij presenteert een show 
die elk publiek in verbazing achter laat.

2 mImbre acrobats - untIl now (uk)
Een acrobatisch trio dat op hoog niveau acro-
batiek vermengt met theater en dans. Het pu-
bliek verdwaalt in een wereld van humor, ener-
gie en visuele poëzie.    

3 compagnIa dromosofIsta - 
   el cubo lIbre (ItalIe) 
Een romantische ontmoeting zonder woorden; 
waar muziek en gevoelens een hoofdrol spe-
len. Rugiade Grignani brengt met haar geliefde 
Facundo het verhaal van hun liefde. Het ver-
haal van een tedere omhelzing.

4 wldrf (nederland)
WLDRF werkt als een kameleon: aan zijn steeds 
veranderende omgeving past het zijn muziek, 
uiterlijk en teksten aan. Van intieme slaap- 
kamersessies met laidback grooves in ochtend-
jas tot knallende techno-wave tuinmannen op 

je favoriete festival. Niets ligt vast, alles kan 
kapot. Het is dansbaar, noisy, electro, vintage 
synth, loops. Het is heel herkenbaar en ook heel 
erg eigen.

5 ester natzIjl - medusa ( nederland)
Uit de diepte van het podium zijn gebeeld-
houwde figuren van een man en vrouw te zien, 
die geleidelijk tot leven komen. De één veran-
dert in de godin van de bloeiende lente en de 
ander in de god van de onderwereld. Ze kun-
nen niet met, maar ook niet zonder elkaar. En 
schrik niet …. niets is wat het lijkt.

6 stIckleback plastIcus - 
two left feet (uk)
De ex-kampioenen stijldansen Barry en Yvonne 
zijn nog steeds na zoveel jaren de “Travolta’s 
van de dansvloer”.  Maar ook een duo met een 
missie. Ze zijn er op gebrand om het glamou-
reuze ballroomdansen uit de anonimiteit te ha-
len. Daartoe schuwen ze geen enkel middel...
wees dus gewaarschuwd, want de dansvloer is 
voor iedereen …?

lINe Up NAtUUrlIjK... theAter 2014

1
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tOm crUISe - dONderdAG 21 AUGUStUS

alweer voor de zesde keer vaart tom cruise 
uit. deze theatrale ontdekkingsreis maas-
gouw wordt georganiseerd in nauwe samen-
werking met de gemeente maasgouw en de 
rederij cascade. de boottocht begint in wes-
sem en eindigt daar ook weer rond 17.15 uur 
op de kade.

De TOM Cruise is een heerlijk middagje varen 
op de wateren van de gemeente Maasgouw, 
ondertussen genietend van muzikaal en thea-
traal entertainment. Naast diverse kleine voor-
stellingen aan boord is er ook aan wal veel te 

zien. Zo zijn er voorstellingen in het nostalgi-
sche vestigingstadje Stevensweert (Vesting-
werken) en in het vorstelijke witte stadje Thorn 
(op de kade en op het Buitenpodium). Het pro-
gramma blijft vooralsnog een verrassing. 

Mis de boot niet! Vol is vol. Afvaart om 12.30 
uur. Entree € 12,50 p.p.

Reserveer via www.limburgfestival.nl, zie but-
ton ‘Reserveer uw ticket’ of bel tussen 9.00 en 
23.00 uur met 0475-391491. 

www.debusjop.nl

Bij reservering van een 3-gangen á la 
carte menu voor € 29,50 worden u en 
uw tafelgenoten thuis opgehaald en veilig 
thuisgebracht per limousine. 

Met het hele gezelschap onbezorgd genieten 
van een onvergetelijke rit en een heerlijk diner, 
onder genot van heerlijk glas wijn of een mooi 
speciaal biertje. Proost! Dit arrangement is gel-
dig vanaf 4 personen. Kosteloos opgehaald/
thuisgebracht op 1 locatie. Maximale rijafstand 
van 10 km vanuit de Busjop.
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de GeKleUrde StAd rOermONd
ZAterdAG 23 AUGUStUS

orchestre Infernal – zwaar weer
Zwaar weer voor het culturele klimaat. Maar  
Orchestre Infernal vrolijkt de boel op! Muziek uit 
passende, roerige tijden, de ‘Roaring Twenties’. 
Natuurlijk met de gebruikelijke Infernale ener-
gie en passie. 

compagnIe mobIl - sulky m1 
Sulky M1 en zijn onhandige bestuurder gaan 
samen de bloemetjes zetten. Vol enthousiasme 
en alles onder controle, maar schijn bedriegt...

rInzo and the hey hey panthers
De mannen nemen je mee op een road trip, 
een muzikale road trip. Akoestisch als het moet, 
elektrisch als het kan. Lift mee met hun muziek!

nIeuw lef – mIrlen’s mad rIde
Tovenaar Mirlen onderzoekt op geheel eigen en 
eigenzinnige wijze hoe het staat met de angst 
en de nervositeit van de bezoeker. In tweetallen 
betreed je het ‘Dragon-Cat’-kasteel. Wie durft? 

barto – comIc acrobat
Met zijn maffe vliegeniersmuts en expressieve 
gelaat levert Barto heel wat hilariteit op. En dan 
moet zijn act nog beginnen. Lichaamsbewe-
ging, jongleren, koorddansen en clowneske 
situaties; Barto weet het prachtig te brengen.

partnerstad roermond verandert ook dit jaar 
weer tijdens het lmbg fstvl in de gekleurde 
stad. 

Op zaterdag 23 augustus, vanaf 13.00 uur, 
strijkt er een bont palet aan performers en 
straattheater-artiesten neer op het Munster-
plein, Kloosterwandplein, in het Cuypershuis, in 
het Designer Outlet Centrum en bij de ECI Cul-
tuurfabriek. De meeste voorstellingen zijn gratis, 
sommige hebben een vriendelijke prijs. 

facebook.com/gemeenteroermond  

Roermond bruist het hele jaar door. 
Ook tijdens het Limburg Festival zijn 
er in de stad weer tal van activiteiten 
te beleven.
 
Organisatoren van de diverse 
evenementen verwelkomen u graag. 
Volg ons op facebook en blijf zo op 
de hoogte van de evenementen 
in onze stad.
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exoot – scubabIanchI
ScubaBianchi is een radiografisch bestuurbaar 
aquarium gebouwd in een versmalde auto-
bianchi. Volgt u het nog? Het chassis van de 
wagen dient als basis voor de bonte verzame-
ling special effects en er boven op staat een 
aquarium. Maar wie zit daar in? 

mInusmal – sImply clara
Clara is een kleine clown die aan 22 draadjes 
vast zit. Ze houdt van haar rode schoenen en 
van haar gele bank. Verwacht wordt dat ze gaat 
koorddansen, maar Clara wil iets anders. Ze wil 
rolschaatsen!

compagnIe bulles de zInc - 
mIster & mIster twIn
Alles wat dit wat hersenloze tweetal passeert 
dient voor hen als excuus om mee te spelen. 
Echt alles. Van straatlantaarn tot moeder met 
kind en van auto tot toeschouwer.

compagnIe ofwel – race bob
Aké en Wanny mochten nooit van vake en moe-
ke in de botsauto’s. Met hun Race Bob halen ze 
de schade nu dubbel en dik in, op zoek naar 
gezelschap (al dan niet vrouwelijk).

www.theaterhotelroermond.nl

www.Bufkes.nl

Compagnie MOBI

Nieuw Lef
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samen groots!

12 september
tot 5 oktober

31 oktober

Zoom-In 
Zoom-Out

Kunst en eten 
met ‘Kunst in 
de Keuken’

www.galerienoyons.nl
Dorpsstraat 20, Buggenum

het theater nog dich-
ter bij de mensen brengen. 

toegankelijk, in de open lucht, 
sfeervol: het limburg Festival maakt 

dit mogelijk. als wethouder van cultuur 
van nederweert ondersteun ik dit initia-
tief daarom van harte!

Henk Geraats
Wethouder Cultuur
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lmBG fStVl WeeKeNd - NederWeert
ZAterdAG 23 eN ZONdAG 24 AUGUStUS
vorig jaar stond het lmbg fstvl met één voor-
stelling in nederweert. nu staan er maar liefst 
vier voorstellingen in de kerskstraat/lamber-
tushof in nederweert geprogrammeerd. een 
mooie ontwikkeling. het is allemaal hoog-
staand (internationaal) straattheater en gratis 
toegankelijk. 
 
theatergroep hIlarIa – dolfenarIum
Alsof het niks is, trekken de heren van Theater-
groep Hilaria met een mobiel bassin door het 
land voor hun zoogdierenshow. Een circusvoor-
stelling met veel muziek, visueel spektakel, hu-
mor, vrijwilligers en schuimrubberen dolfijnen.

stenzel & kIvIts – 
the ImpossIble concert
De overtreffende trap van een perfect concert? 
Een onmogelijk concert! Oerkomisch muzikaal 
caberet.

fratellI fIasco – de dwerg
In de betoverende gedaante van een dwerg 
brengt Fratelli Fiasco clownskunsten van de bo-
venste plank. Een bijzonder sprookje, waarmee 
hij jong en oud ontroert, zonder een mensen-
woord te hoeven spreken. 

sId bowfIn 
Klassieke muziek slecht toegankelijk? Dat is 
verleden tijd met Sid Bowfin: geniaal grappig 
en muzikaal briljant.

dé Weerter Uitmarkt

zondag 21 september 
vanaf 12:30 uur, binnenstad Weert

www.cultureellint.nl

Initiatief van:

Mede mogelijk gemaakt door:

Volg ons:

Herman van veen

rHytHmic circus

kikker is jarig  4+

Zaterdag 13 september 2014

Woensdag 8 oktober 2014

Zondag 26 oktober 2014

kaarten via WWW.munttHeater.nl

Theatergroep Hilaria

Fratelli Fiasco

Stenzel & Kivits
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dONderSlAG rOermONd
ZONdAG 24 AUGUStUS
het dondert op zondag 24 augustus op de 
donderberg in roermond. het dondert van de 
cultuur! met donderslag wordt een cultureel 
evenement van formaat neergezet. een breed 
programma voor jongeren vanaf 8 jaar. 

Gratis toegankelijk en grotendeels samenge-
steld in overleg met de jongeren uit de buurt. 
Het evenement vindt plaats op het evenemen-
tenterrein van de Donderberg. Het programma 
duurt van 14 tot 17 uur en is enorm divers: van 
een brassband tot breakdance en van Turkse 
dans tot een demonstratie free run. Aan de 
kleinere kinderen is ook gedacht. Dankzij de 
kraampjes met multicultifood is het een mid-
dag goed toeven op de Donderberg. Een tipje 
van de sluier?

Deze culturele slag wordt gepresenteerd door 
Petra Stienen, zelf afkomstig van de Donder-
berg. Afgelopen jaar ontving zij de inspiratie-
prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

the ruggeds ft lucIfers slagwerk
Drums en dans. Dat knalt. Tijdens de halve fina-
le van het RTL4 programma Every Body Dance 
Now heeft Lucifers Slagwerk The Ruggeds 
ontmoet. Dat pakte zo goed uit, dat de twee 
groepen hun krachten hebben gebundeld om 
met drums en dans een donderend optreden 
te kunnen neerzetten. 

show IndustrIal drums
Een wervelende drumshow op olievaten, sta-
len buizen, jerrycans, autodeuren en alles wat 
je maar kunt bedenken. Tel daarbij op de vele 
special effects en een passende audiotrack en 
je hebt een spetterend optreden.

Samenwerkende partners
Wijkontwikkelingsplan Donderberg en Jongerenwerk Wel.kom

We wensen alle bezoekers – van

met name de voorstellingen

Donderslag – van het Limburg Festival

in Donderberg veel plezier!

292-0047_Bazelmans Formaataanpassing adv_119x60mm_LC.indd   2 12-06-14   10:59

The RuggedsLucifers Slagwerk
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colofon

eric hasselmann I Ittervoort
productie ÄÖVERDEPÄÖL, ondersteuning 
algemene productie 

lonneke ghielen I Deurne
secretariaat, vrijwilligerscoördinatie 

pascal van de reijt I Deurne 
techniek / productie 

marian versleijen I Sittard 
secretariaat, coördinatie huisvesting

maaike nojions I Buggenum 
PR & Communicatie

sponsorwervIng, marketIng & 
relatIebeheer 
Henk Sillen, Jackie Smeets

ondersteunIng
Henk Sillen I Productie De Gekleurde Stad en 
Donderslag 
Chris Peters I Coördinatie Natuurlijk... Theater
Kiki van Aubel I Coördinatie ECI Cultuurfabriek

redactIe festIvalmagazIne
Jan Klompen, Maaike Noijons

foto’s 
Archief LMBG FSTVL, Mater Mosa, Ilton K. Do 
Rosario, Hans de Jonge, Gert Daemen, Berry 
de Reus, Paul Hoes en Greetje Mulder, Joost 

Milde, Intro in Situ, Rob Herstel, Eric Richmond 
en Jamie Currey, Lieke Romeijn.

vormgevIng & cover
Marjo Peeters
Ontwerpburo M, Nunhem
www.gewoonm.nl

webmaster
Shyama Sewpersad Webservices/sswebs

het lmbg fstvl is een productie van 
stichting limburg festival; 

Postbus 3732 I 6088 ZG Roggel 
info@limburgfestival.nl I www.limburgfestival.nl

festIvalsecretarIaat: t 06 14 50 25 09
(alleen tijdens het festival)

bestuur
harry tolkamp 
o.a. voorzitter van het Podium Bureau Roermond

thei tummers 
penningmeester

cock aquarius 
o.a. vicevoorzitter RvT Toneelgroep Maastricht

paul janmaat
voormalig Rabobank-directeur

ellen hanselaar
voormalig burgemeester Roerdalen

kernteam
jan klompen I Roggel 
algemeen artistiek directeur; programmering

thei tummers I Born
financieel management

gertie poels I Horn 
productie Ommetje Opera, kaartverkoop 

POËZIEFESTIVAL LANDGRAAF

FASHIONCLASH FESTIVAL

ORLANDO FESTIVAL
THE NOTORIOUS IBE HEERLEN

ZOMERPARKFEEST VENLO
… OP LOCATIE!

LMBG FSTVL

THE MAASTRICHT INTERNATIONAL POETRY NIGHTS

CULTURA NOVA ZOMERFESTIVAL HEERLEN

KUNSTDAGEN WITTEM
MUSICA SACRA MAASTRICHT

NEDERLANDSE DANSDAGEN WMC KERKRADE

WERELDFESTIVAL PARADE BRUNSSUM

KIJK OP WWW.FESTIVALSLIMBURG.NL 

VOOR EEN GEVARIEERD FESTIVALSEIZOEN!

www.opkapittelsbos.nl
VAKANTIEHUIS & VERGADERLOCATIE

Graag tot ziens bij het 
LMBG FSTVL 2015 

woe 26 aug. t/m zon 30 aug.
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Speciaal voor u geselecteerd: 
zo

21-09
theaterbedrijf nanna tieman

 presenteert: ‘Vader’ eten &

ervaren

zo
02-11

 panama pictures
‘Alhpa’, een nieuwe wildernis dans

zo
14-12

marijn brouwers zingt aznavour - 
bon anniversaire

wij zijn er trots op om ook 
dit jaar weer partner te zijn 

van het limburg festival

muziek-

theater

www.abdij.com

Hotel I Restaurant I Lunch 

Diner I Vergaderruimte I Terras

Dé ontmoetingsplek 
voor het 

LMBG FSTVL
www.LinDeBooM.nL

Bij ‘T TheaTer 
van hier  hoorT…

Ontwerpburo M 
Creatieve en gedurfde 
grafische ontwerpen met 
een vleugje eigenwijsheid 
van mevrouw M zelf!

Nunhem  I  T 06 39 57 34 52  I  www.gewoonm.nl

Beleef!
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Uw adres voor:

Druk
Print
Sign

VRAAG
ONZE HUURGIDS

AAN VIA
WWW.COLLE.EU

www.colle.eu | +31 (0)46 45 74 100

Voor elk project uw partner

TOONAANGEVEND
VOOR ELK EVENEMENT

HOOGWERKERS | VERREIKERS | HEFTRUCKS | GATORS
TIJDELIJKE ACCOMMODATIES | VERLICHTING | AGGREGATEN

VE RH U U R   |    VE RKOOP   |    S E RVIC E

Ria Joosten Catering & Evenementen 

wenst alle deelnemers en gasten van 

het LMBG FSTVL een onvergetelijke en 

inspirerende beleving!

www.joosten-catering.nl

Graag tot 
ziens bij het 

LMBG FSTVL 2015
woe 26 aug. 

t/m zon 30 aug.
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Cultuur geeft kleur aan 
ons leven

Cultuur verdient aandacht. Cultuur 
bepaalt wie we zijn en hoe we naar 
de wereld kijken.
Onze Limburgse cultuur is iets 
waar we trots op zijn. Ze zorgt voor 
vernieuwing, blijft ons verrassen en 
toont Limburg in allerlei varianten. 
In cultuur zit ons verleden, heden 
en toekomst. Het sluit niemand uit 
en is juist één grote uitnodiging om 
mee te doen. Ook wie carnaval viert, 
leest, danst of een muziekinstrument 
speelt, maakt deel uit van het rijke 
culturele leven. 

Als Provincie Limburg willen we 
iedereen uitnodigen om onze 
eigenzinnige, unieke Limburgse 
cultuur van een kleur te voorzien. 
De campagne ‘Limburg Cultuur 
Onderstreept’ getuigt van 
een zichtbare aanwezigheid 
bij evenementen, plekken, 
monumenten waar cultuur een rol 
speelt. Met de grote stift markeert de 
Provincie dat cultuur belangrijk is en 
kleur geeft aan ons leven.

Onderstreep zelf 
Cultuur

De stift reist als symbool van 
‘Limburg Cultuur Onderstreept’ 
door heel Limburg en ‘onderstreept’ 
culturele evenementen en 
instellingen.
Tijdens deze editie van het Limburg 
Festival duikt deze enorme markeerstift 
diverse plekken op. 
 

Laat ons weten wie of wat jij wilt 
onderstrepen.

www.facebook.com/limburg.cultuur


