Kunstlocaties in het Land van Eupen "entrée libre" (D-B-NL)
op zondag 6 april 2014
Elke eerste zondag van de maand vrije toegang
Bijvoorbeeld:
de Kopermolen Vaals - Centrum voor kunst en kultuur concerten en exposities
Actuele tentoonstelling: VAALS IN BEELDEN
Tot 12 april toont Ingeborg Davis in de Kopermolen in Vaals fotografieën, die zij maakte
van deze plaats. De opening van deze expositie is op zondag 9 maart om 15.00 uur met
een inleiding en muzikale omlijsting.
Inge Davis heeft Nederlandse en Zuid-Afrikaanse roots. Na haar studie aan het
Bernardinuscollege in Heerlen voltooide zij de opleiding in visuele communicatie en
grafische vormgeving aan de Academie Beeldende Kunsten Maastricht. Daar studeert zij
op dit moment aan de universiteit cultuurwetenschappen. Tegelijk werkt zij in Vaals op
een advocatenkantoor en in Maastricht als museumgids en evenementenmedewerker. Zij
maakte in de Kopermolen indruk met haar bijdragen als stagiaire [historisch onderzoek
en visuele vormgeving] aan de recente expositie Een huis voor Lutheranen in Vaals. Als
gevolg daarvan nodigde de commissie Beeldende Kunst haar uit tot het inrichten van een
tentoonstelling met haar fotografieën van karakteristieke plekjes in Vaals.
De Kopermolen is geopend op dinsdag tot en met zondag van 11 – 17.00 uur. Elke eerste
zondag van de maand tot 18.00 uur.Toegang is gratis. Von Clermontplein 11, NL-6291
AT Vaals - www.dekopermolenvaals.nl
Fondation/Stichting Peter P.J. Hodiamont
40 jaar geleden kocht de uit Aken afkomstige kunstschilder en beeldhouwer Peter
Hodiamont een boerenhoeve in de Waalse gemeente Baelen, tussen Eupen en Membach.
In 1997 richtte hij de Stichting P.P.J. Hodiamont op, door de Belgische staat erkend.
Sinds zijn overlijden in december 2004 is in wezen niets veranderd, zodat de geest van
de kunstenaar nog overal wordt ervaren. Actuele tentoonstelling: "3 Positionen" Gerda
Zuleger - H.-W. Menges-SPELL en Alexander Göttmann. Vernissage: zaterdag 05. april
16.00 uur. Zondag 6. april 11.00-18.00 uur, Vrijdag 11. April 18.00-20.00 uur, Zaterdag
12. april 16.00-20.00 uur, Zondag 13. april 11.00-18.00 uur. Mazarinen 9, B-4837
Baelen s.V., www.fondation-hodiamont.org
Voor verdere informatie zie: info@kunstroute-weser-goehl.eu
Website: www.kunstroute-weser-goehl.eu

