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ADRESSEN, OPENINGSTIJD
EN TOEGANG
CENTRE CÉRAMIQUE
Avenue Céramique 50, 6221 KV Maastricht
043 350 56 00 / klantenservice@maastricht.nl
www.centreceramique.nl
Openingstijden: Di: 9.00 - 21.00U
		
Wo/Do/Vr: 9.00 - 18.00U
		
Za/Zo: 13.00 - 17.00U
		Ma: gesloten

Toegang gratis: Voor bepaalde activiteiten wordt entree
gevraagd. Bij reservering kaartjes uiterlijk een kwartier voor
aanvang afhalen. Korting geldt alleen tijdens voorverkoop op
vertoon van bibliotheekpas.
OOK OP ZONDAG OPEN!
In juli en augustus is Centre Céramique op zondag open.
Wegens de rustige periode in de bibliotheek is er zelfservice.
Dit houdt in dat de balies op de afdelingen gesloten zijn. Met
vragen verwijzen wij u naar de mobiele servicemedewerkers
of de balie op de begane grond. Boekenmagazijn is gesloten.
Inschrijven voor een bibliotheeklidmaatschap kan wel.

KUMULUS
Herbenusstraat 89, 6211 RB Maastricht
043 350 56 56 / info@kumulus.nl
Sint Maartenspoort 2, 6221 BA Maastricht
043 350 56 69 / info@kumulus.nl
www.kumulus.nl
Gesloten tijdens de zomervakantie: 17 jul t/m 27 aug 2017
(uitzondering voor workshop op ma 14 aug)

NATUURHISTORISCH MUSEUM MAASTRICHT
De Bosquetplein 6-7, 6211 KJ Maastricht
043 350 54 90 / museum@maastricht.nl
www.nhmmaastricht.nl
Openingstijden: Di/Wo/Do/Vr: 11.00 - 17.00U
		
Za/Zo: 13.00-17.00 u
		Ma: gesloten
Toegangsprijzen: Volwassen: € 6,40 (groep +20 p. € 5,40)
		
Kind t/m 4 jaar: Gratis
		
Kind 5 - 11 jaar / Senior: € 4,30
		
(groep +20 p. € 3,30)
		
CJP, Countdown Student: € 5,40
		Museumkaart: gratis

Een zomer met cultuur, een
zomer waar van alles te doen is…
Ga op onderzoek uit en doe mee
aan de vele workshops, bekijk de
stad weer eens met andere ogen
en laat je verrassen door
voorstellingen van Kumulus.
Centre Céramique, Kumulus
en Natuurhistorisch Museum
hebben een mooi programma
voor diegene die lekker thuis
blijven of heerlijk aan het
genieten zijn in het Limburgse
land. Deze zomer hoef je
je niet te vervelen.

Veel plezier!

HIGHLIGHTS

Za 1 jul en zo 27 aug
Net als een Neanderthaler Prehistorische familiedag

Zo 23 jul
Rondleiding mini-expo
Kruidenrijk

Di 4 jul
Jazzy vibes met
Femke Verheijden

Zo 30 jul
Kint geer eur eige
vestingstad?

Di 4 jul
Kumulus Bigband

Za 12, Di 15, Do 17, Za 19 aug
Orlando festival

Zo 9 jul
Rond het Kampvuur!

Wo 23 aug
Kinderworkshop: Bouw je
eigen middeleeuwse fort! 5+

Di 11, wo 12 en do 13 jul
E(A)ngel - Eindvoorstelling
Talentopleiding Dans
ODM/IDA
Za 15 jul
18e Literaire Zomer
Zo 16 jul
De machtig magnifieke
Merovingers
Do 20 jul
Doorkijkje op je vakantie
Kinderworkshop

T/m 19 nov
Mama! De speurtocht
naar ideale ouders
15 jul t/m 15 okt
TOP or TOPIC Archaeological Highlights
and Mysteries from the
Maastricht Area
T/m 3 sep
Kruidenrijk Bijzondere historische
kruidenboeken

Activiteiten
Wordt er geen toegangsprijs genoemd?
Dan is de activiteit/tentoonstelling gratis toegankelijk.
Bij reservering kaartjes uiterlijk een kwartier voor
aanvang afhalen.

Di 4 jul (19.45 - 22.00U)
Kumulus Bigband
Deze avond sluiten het Kumulus leerorkest en de Kumulus
Bigband het jaar af met allerlei klassiekers. Het wordt een
sfeervolle en swingende avond!
Locatie: Kumulus, Herbenussstraat 89.

Za 1 jul & Za 5 aug (11.00 - 16.00U)
Open-tuindag bij Kruiderie Hartwig in Maastricht
Je kunt de jonge kruidentuin bezichtigen, een kopje kruidenthee drinken en natuurlijk ook vragen stellen. De kruidentuin is
gelegen in de oude tuin van het voormalige Ursulinenklooster.
De tuin wordt - onder leiding van Karin Hartwig - onderhouden
door de huidige bewoners van het klooster, door buurtbewoners en vrijwilligers. Bij slecht weer: kijk op Facebookpagina van
Kruiderie Hartwig. Locatie: Capucijnenstraat 118-120 Maastricht.
Deze activiteit is in het kader van de expo Kruidenrijk. De mooiste historische kruidenboeken uit Maastrichtse collectie in
drie mini-expo’s.

Za 1, 8, 15, 22 jul (13.00 - 17.00U)
De Architectenwinkel Maastricht
Wil je verbouwen, zelf bouwen of verkennen wat aan je
huis beter kan? Architecten van de Bond van Nederlandse
Architecten (BNA) geven gratis advies. Meer informatie en
het maken van een afspraak: www.architectenwinkel.com.
Locatie: Centre Céramique.

Di 4 jul (18.45 - 19.30U)
Jazzy vibes met Femke Verheijden
Je kunt nog even genieten van Femke Verheijden. In juli vertrekt
zij naar New York. Zij gaat daar de film academie volgen. Dit jaar
sluit zij af met een concert voor haar D-examen zang samen
met haar band. Ze gaat ons verwennen met een heerlijke
jazzy vibe!
Locatie: Kumulus, Herbenussstraat 89.

Wed 5 July & Wed 2 Aug (12.00 - 13.30u)
Videopower - Are you thinking about making a film,
and looking for some kind of support?
Do you want to meet film makers, or would you like to know
more about Video Power’s projects? Please join our Video
Power table on the first floor. First coffee is on us! Video Power
is a non-profit production platform for audio visual projects;
a creative pool where talent meets, knowledge is exchanged
and films are produced.
Locatie: Centre Céramique.

Vr 7 en Za 8 jul (20.00 - 23.00U)
Bandpresentaties “Spelen in een band”
Vrijdag 7 juli zijn er optredens van onder meer: Tuesday’s
Delight, Generators, No Exit, Missbehave en Expectations.
Zaterdag 8 juli treden de jongerenbands op: Andesite,
Unbelievable, Feasting on Flowers, The Hatbangerz, Offbeat
en Rockits. Met deze optredens, sluiten de bands die het
afgelopen half jaar de cursus “Spelen in een band” volgde,
het seizoen af.
Locatie: Kumulus, Herbenussstraat 89.

Za 8 jul ( 14.30 - 15.30U)
Bioloog Paul Beuk geeft een rondleiding door
de tentoonstelling Mama!
Een expositie over broedzorg in de natuur. Toegang: € 2,50
& reguliere entree Aanmelden (uiterlijk vr 6 juli om 17.00u):
via museum@maastricht.nl of 043 350 54 90.
Locatie: Natuurhistorisch Museum Maastricht

Zo 9 jul (18.00 - 23.00U)
Rond het Kampvuur!
Kom naar het gezellige Kumulus kampvuur in onze mooie
tuin! We sluiten het jaar weer af met muziek, acts, vlammen en
snacks. Op het programma staan performances van de Kumulus
Musicalkids, the band “No Exit” unplugged, Kumulus Gitaarclub
en vele anderen. Naast muziek en dans kun je ook deelnemen
aan een workshop “Bouw je eigen instrument dat ook werkelijk geweldig klinkt”. Onder begeleiding van Michiel Wamelink
bouw je een uniek instrument: De Krar uit Eritrea en voor het
snellere bouwwerk de bluesy diddly bow. Je kan ook muzikaal vlammen bij ons vuur! Om 18.00u wordt het kampvuur
ontstoken en begint het programma. Iedereen mag zijn eigen
eten meenemen. Neem ook je eigen vuurvaste stokje mee, dan
kan je je knakworstje of marshmallow opwarmen. Zo kunnen
we onder het genot van een hapje en een drankje genieten van
de optredens. Wil je meedoen aan een act of workshop? Leuk!
Geef je dan op tijd op via remco.roncken@kumulus.nl.
Locatie: Kumulus, Herbenussstraat 89.

Di 11 jul (19.00 - 20.30U)
Bewustzijnsworkshop: Introductie in bewust-zijn
Ken jij dat ook, dat je soms zoveel zit te denken, dat je niet in
actie komt? Dat jij wel alle kanten op kan denken, maar wat is
nou het ‘beste’ om te kiezen om te doen? Deze avond willen
we je kennis laten maken met bewust-zijn. Bewustzijn is er altijd
al, in die zin dat je er niets voor hoeft te doen. Maar wij zijn ons
er niet bewust van HOE we dat Bewustzijn kunnen gebruiken
om bepaalde belemmeringen en obstakels te overwinnen; en
vervolgens dus in actie, in doen en handelen te komen, om zo
nieuwe mogelijkheden voor onszelf te creëren. Maak kennis met
het werken met bewust-zijn. Schrijf je in voor deze gratis en vrijblijvende kennismakingsworkshop van Creative Consciousness
Nederland. Aanmelden: info@creativeconsciousness.nl
Locatie: Centre Céramique.

11, 12 en 13 jul (20.00 - 23.00 u)
E(A)ngel - Eindvoorstelling Leerlingen
Talentopleiding Dans ODM/IDA
Het woord engel is aan het Grieks ontleend en het betekent
‘boodschapper’. Met dans breng je een boodschap over, met
de prik van een angel word je even wakker geschud. Onze
dansers doen dit allemaal! De voorstelling schuurt, wringt en
prikt soms maar maakt het publiek ook blij, gelukkig en geeft
energie. 40 jonge dansers die naar perfectie streven, wetende
dat dit bijna onhaalbaar is. Dans is hun hemel maar soms ook
hun hel. Entree: € 12,50,- volw./ € 7,50,- jeugd onder 18 jaar.
Tickets: www.theateraanhetvrijthof.nl.
Locatie: Kumulus, Herbenussstraat 89.

T/m 15 jul
FabricAge: POP-UP ATELIER & WORKSHOPS
FASHIONCLASH en Tout Maastricht organiseren weer
creatieve handwerk & textiel workshops voor de senioren (55+)
community in Centre Céramique! Ontwerpers Jolijn Fiddelaers
(IXX Creates), Suzanne Vaessen (STRIKKS), Maarten van
Mulken, Ebby Port en Verena Klein geven wekelijks i.s.m.
ervaren ambachtsbuddy’s workshops in o.m. (experimenteel)
breien, borduren, weven en vlechten. Samen met alle deelnemers wordt één spraakmakend textiel design gecreëerd, dat
uiteindelijk te bewonderen zal zijn in Maastricht. Deelname is
gratis en geschikt voor zowel beginners als gevorderden.
Ben je 55-plusser en graag creatief bezig, heb je altijd al
een handwerktechniek willen leren of lijkt
het je bijzonder om samen iets unieks
te creëren voor Maastricht? Neem dan
deel aan de FabricAge workshops! Voor
meer informatie, tijden workshops en/of
aanmelden, kijk op: www.fabric-age.nl
of mail naar: info@toutmaastricht.nl
of bel: 043 852 70 53.
Locatie: Centre Céramique.

Za 15 jul (14.30 - 16.00U)
18e Literarischer Sommer
18e Literaire Zomer
Aachen; Bedburgh-Hau; Dusseldorf;
Krefeld; Monchengladbach; Neuss; Heerlen; Kerkrade; Maastricht; Sittard; Vaals.
Voor het tweede jaar is Centre Céramique
Stadsbibliotheek een van de deelnemers
aan het Literaire Zomer festival in de Euregio. Zaterdagmiddag
15 juli vertelt Nina Weijers (Nijmegen, 1987) in het Nederlands
én Duits over haar boek `De consequenties`. Minnie Panis
was als kind al een raadsel voor haar moeder, een baby die
niet wilde huilen. Nu, bijna dertig jaar later, is zij nog steeds
teruggetrokken, ogenschijnlijk fragiel, maar stellig betoverend
anders en tegelijk gevierd in de Nederlandse kunstwereld…
`De consequenties` is een boek over de keuze tussen verdwijnen en overleven en het grote verlangen door een ander gezien
te worden. Deelname: € 5,50 / € 4,50 voor bibliotheekleden
(korting alleen tijdens voorverkoop), inclusief koffie. Aanmelden:
klantenservice@maastricht.nl of 043 350 56 00. Voor meer
informatie www.literarischer-sommer.eu
Locatie: Centre Céramique.

Zo 16 jul (14.00 - 16.30U)
De machtig magnifieke Merovingers:
lezing, rondleiding en wandeling
De straatnamen Koning Clovisstraat en de Merovingenstraat
klinken menig Maastrichtenaar bekend in de oren. Maar wie
waren dat ook al weer, die Merovingers? En wat maakte Maastricht zo belangrijk in die tijd? Volgens Wim Dijkman, conservator, was de periode van de Merovingers een gouden tijdperk
voor de stad. Hij geeft een korte lezing over deze ‘Gouden
Eeuwen’ en leidt u rond door de tentoonstelling Top or Topic.
Tot slot is er een wandeling naar de Sint-Servaaskerk.
Deelname: € 5,50 / € 4,50 voor bibliotheekleden (korting
alleen tijdens voorverkoop), inclusief koffie/ thee. Aanmelden:
klantenservice@maastricht.nl of 043 350 56 00.
Locatie: Centre Céramique.

Zo 23 jul (14.00 - 14.45U)
Rondleiding mini-expo Kruidenrijk in Centre
Céramique
Marianne Lubrecht, conservator Culturele Biografie, verzorgt
op deze middag een rondleiding over mini-expo Kruidenrijk.
Na afloop kunt u bij Coffeelovers een glas kruidenthee (of
natuurlijk een kopje koffie) drinken. Deelname: € 5,50 / € 4,50
voor bibliotheekleden (korting alleen tijdens voorverkoop).
Aanmelden: klantenservice@maastricht.nl of 043 350 56 00.
Locatie: Centre Céramique, 2e etage. Deze activiteit is in het
kader van de expo Kruidenrijk. De mooiste historische kruidenboeken uit Maastrichtse collectie in drie mini-expo’s.

Vr 28 jul & 25 aug (14.00 - 16.00U)
Inloopspreekuur E-Books
Maak kennis met het e-bookplatform van de bibliotheek
waarmee je op jouw pc, laptop, e-reader of tablet e-books kunt
lenen! Leden van de bibliotheek kunnen via het e-bookplatform
van de Nederlandse bibliotheken gratis e-books lenen. Centre
Céramique start een inloopspreekuur om leden met vragen te
helpen. Heb je vragen over bijvoorbeeld hoe je een account
moet aanmaken of hoe je e-books moet downloaden en overzetten naar een tablet of e-reader, kom dan gerust langs. Breng
je eigen e-reader met laptop, of je tablet mee zodat wij je op
weg kunnen helpen.
Locatie: Centre Céramique.

Za 29 jul (14.30 - 16.00U)
Rondleiding en wandeling: Romeinse mysteries
in Maastricht
Archeoloog Wim Dijkman leidt u rond door de tentoonstelling
Top or Topic, waarbij hij vooral de voorwerpen uit de Romeinse
tijd toelicht. Daarna is er een wandeling naar het Stokstraatkwartier, de plaats waar ooit Romeins Maastricht lag. Wim Dijkman
wijst u op verborgen sporen en vertelt over deze bijzondere tijd
voor de stad. Deelname: € 5,50 / € 4,50 voor bibliotheekleden (korting alleen tijdens voorverkoop), inclusief koffie/ thee.
Aanmelden: klantenservice@maastricht.nl of 043 350 56 00.
Locatie: Centre Céramique.

Zo 30 jul (14.00 - 16.30U)
Kint geer eur eige vestingstad?
Toelichting maquette en vestingwandeling met Stichting
Maastricht Vestingstad. In Centre Céramique staat het centrale
deel van de zogenoemde ’Parijse maquette’, een model van
de stad Maastricht uit 1748. Een gids van Stichting Maastricht
Vestingstad geeft toelichting over de vestingbouwkundige
ontwikkelingen van de stad tussen de komst van de Romeinen
(circa 55 voor Chr) en de ontmanteling van de vesting in 1867.
Hierna gaat hij met u wandelen: eerst richting de Helpoort, die
kort wordt bezocht. Dan via de zuidelijke vestingmuren naar
de watermolens en het beeld van D’Artagnan. Hier wordt het
verhaal verteld van ‘de echte d’Artagnan’, de musketier die
hier in 1673 bij de Tongersepoort sneuvelde, de man achter de
romanfiguur uit Alexandre Dumas’ boek “De drie musketiers”.
Deelname: € 7,50 / € 6,50 voor bibliotheekleden (korting
alleen tijdens voorverkoop), inclusief koffie/ thee. Aanmelding:
klantenservice@maastricht.nl of 043 350 5600.
Locatie: Centre Céramique.

Zo 20 aug (13.30 - 16.00U)
Rondleiding Industriële verleden Wyck

Za 12, Di 15, Do 17, Za 19 aug (13.30 - 14.30U)
Orlando festival
Op het 36ste Orlando Festival draait alles om schitterende
kamermuziek. Tijdens tientallen evenementen is er aandacht
voor schoonheid en ontroering, of dat nu concerten, lezingen,
concoursrondes, masterclasses, openbare repetities of lessen
zijn. Tijdens het festival zijn er gratis regioconcerten in o.a.
Centre Céramique. Beluister hier het resultaat van het harde
werken door de deelnemende ensembles aan de Orlando
Masterclasses en de Orlando Academy. De data, locaties
en het programma vindt u op: www.orlandofestival.nl/
type-concert/regioconcert

Zo 13 aug (14.00 - 15.00U)
Topstuk of vraagstuk? Rondleiding door Top or Topic
Een rondleiding door de tentoonstelling, dit keer door
Sjoerd Aarts, archeoloog. Deelname: € 4,- / € 3,- voor
bibliotheekleden (korting alleen in voorverkoop).
Locatie: Centre Céramique.

KIVI-regio Maastricht heeft in Maastricht de 3e industriële
wandelroute uitgegeven. In ongeveer anderhalf uur laten gidsen
u kennis maken met het grote industriële verleden van Wyck.
Op het eerste oog is men geneigd te veronderstellen, dat Wyck
praktisch geen vestigingen heeft gehad op het terrein van
ambacht, handel, nijverheid of industrie. Maar dan miskent men
het karakter van de vroegere bebouwing binnen de vesting,
waarin tal van functies naast elkaar bestonden, waarvan nu
de sporen vaak niet meer zijn op te merken. Vanuit industrieel-archeologisch oogpunt kunt u nu op een heel interessante
ontdekkingstocht gaan. Op de route vindt u herinneringen van
industriële activiteiten van aardewerkfabriek tot zoutziederij.
Daarnaast wordt vermeld hoe de economische ontwikkeling
van Wyck gestalte heeft gekregen. Deelname: € 6,50 / € 5,50
voor bibliotheekleden (korting alleen tijdens voorverkoop).
Voor kinderen is er tegelijkertijd de topkidsknutsel de
frutsel-middag! (zie elders in deze agenda). Aanmelden:
klantenservice@maastricht.nl.
Locatie start wandeling: Centre Céramique.

Zo 27 aug (15.00 - 16.00U)
Concert Trio El Y Mar
Dit instrumentale Belgische trio geeft een eigentijdse vertolking
van bekende Latijns Amerikaanse volksliederen en verwante jazz
standards. Zij mengen hun akoestische klanken met muzikale
vanzelfsprekendheid. De fijnbesnaarde uitvoering van deze
weemoedige, dan opgewekte liederen hebben het doel zalvend
te zijn voor ieders oren. Bezetting: Tim Daemen (trombone) is
naast muziekdocent ook componist, bandleader en sideman in
tal van jazz en wereldmuziek-formaties. Tim Finoulst (gitaar) is
naast een fenomenale gitarist ook muziekdocent en componist,
oa in zijn eigen Tim Finoulst Trio. Rob Vanspauwen (contrabas)
is momenteel een van de meest gevraagde professionele contrabassisten in deze Euregio. #Rumba #Tango #Bossa #Jazz
Locatie: Centre Céramique.

tentoonstellingen
Natuurhistorisch Museum
Maastricht
Het Natuurhistorisch Museum
Maastricht is één van de
grootste regionale natuurhistorische musea in Nederland. Gevestigd in een middeleeuws kloostercomplex
presenteert het Maastrichtse museum een expositie over de
huidige én de vroegere natuur van Zuid-Limburg. Het zuidelijkste stukje Nederland kent een on-Nederlandse rijkdom aan
bijzondere planten en dieren, en ook de ondergrond is fascinerend ‘anders’ - dit is het gebied waar de oudste gesteenten van
Nederland aan de oppervlakte komen. De versteende resten
van planten en dieren die hier opgegraven worden, vertellen
een opwindend verhaal van het steeds veranderende Limburgse landschap, dat door de tijd heen bevolkt werd door Reuzenlibellen, Sauriërs, Mammoeten en Nijlpaarden.

Mosasaurus
Tot de topstukken behoort het fossiel van de Mosasaurus
‘Bèr’,een uitgestorven zeereptiel dat aan het eind van het
dinosaurustijdperk de Krijtzee (de tropische zee die toen
Zuid-Limburg bedekte) onveilig maakte. Het fossiel was zo
groot dat het niet in het museum paste, en daarom heeft het
6000 kilo zware blok een eigen glazen huis in de museumtuin
gekregen. Inmiddels is het museum alweer een paar Mosasaurussen verder… Op 18 april 2015 is Lars, een vierde fossiel
van een Mosasaurus gevonden.

Museumtuin
Wandel door de prachtige museumtuin. Deze werd in 1913
opgericht. De tuin bestaat uit twee gedeeltes: de ‘De Wevertuin’ en de ‘Maastrichtien’ tuin. Laat u verrassen door een groot
aantal bijzondere wilde planten.

Het Sciencelab
Deze nieuwe beleving biedt het publiek een kijkje achter de
schermen. Een behoorlijke kijk zelfs. Voorheen zag de bezoeker
het object pas als het alle preparaties achter de rug waren. Heel
jammer, want dat is nu juist een waanzinnig boeiend traject.
De hele weg van vondst tot achter glas in ons museum. Dat
willen we de bezoeker tonen. De omgedraaide wereld, de
botten worden in het Sciencelab weer tot leven gewekt en
de bezoeker is hier getuige van. Wetenschap, onderzoek en
publiek treffen elkaar in en om het Sciencelab.
Locatie: Natuurhistorisch Museum Maastricht

MINI-EXPO’S
T/m 2 jul
Overzicht van publicaties van Wiel Kusters

T/m 19 nov / Mama!
De speurtocht naar ideale ouders
Bij het horen van die kreet zijn alle moeders en ook heel veel
vaders meteen klaarwakker. Er is toch niets mis met mijn kind?
Ouders voelen zich verantwoordelijk voor hun kinderen. Is dat in
de natuur ook zo? De tentoonstelling Mama!laat diverse voorbeelden zien. Daarbij kan het gaan om ouderstellen die zo veel
mogelijk kinderen op de wereld zetten, en vervolgens mogen
ze het zelf uitzoeken. Andere ouders vertroetelen hun kinderen
jarenlang. Maar ook eenoudergezinnen met papa aan het roer.
Toegang: reguliere entree. Locatie: Natuurhistorisch Museum
Maastricht.

15 jul t/m 15 okt
TOP or TOPIC - Archaeological Highlights and
Mysteries from the Maastricht Area
Bijzondere Romeinse godenbeelden, schitterend versierde
gouden en zilveren Merovingische sieraden, drie nog altijd
even mystieke dodecaëders, een paar middeleeuwse schoenen
èn een Vikingzwaard: zomaar een greep uit de meer dan 100
opzienbarende archeologische schatten die deze zomer in Centre Céramique te zien zijn. Conservatoren van de belangrijkste
archeologische en historische musea uit de Euregio hebben de
selectie gemaakt: niet alleen de mooiste of meest waardevolle
voorwerpen, maar ook raadselachtige en mysterieuze objecten.
Objecten waarvan tot vandaag niemand weet waar ze vandaan
komen of waarvoor ze dienden.
Top or Topic catalogus Ter gelegenheid van de tentoonstelling
is een catalogus te koop voor € 9,95. Dit boek is uw gids door
de tentoonstelling. Locatie: Centre Céramique.

Een overzicht van zijn vele publicaties (reguliere en bibliofiele
uitgaven) is in Centre Céramique te zien. Wiel Kusters, geboren
in Kerkrade, woont sinds 1972 in Maastricht. Hij schreef niet
alleen gedichten, maar ook essays, verhalen en theaterteksten. De Neue Zürcher Zeitung noemde hem: ‘Ein Dichter von
europäischem Rang.’ Deze mini expo staat in Centre Céramique
vanwege de zeventigste verjaardag van Wiel Kusters en zijn
nieuwste uitgave Leesjongen. Locatie: Centre Céramique.

T/m 13 aug
MSM, Maastricht en levensveranderende boeken
Maastricht School of Management (MSM) - een van de oudste
business scholen van Nederland - bestaat in 2017 65 jaar. De
visie van deze school is dat bedrijven en de economie ten
dienste moeten staan van de wetenschap, de democratie en de
menselijke ontwikkeling. Voor deze fototentoonstelling hebben
20 professoren, stafleden, studenten en alumni van MSM hun
favoriete plek in Maastricht gekozen. Op deze plek laten zij zien
welk boek volgens hen een absolute aanrader is omdat het
hen heeft geholpen de wetenschap en/of de democratie meer
te waarderen en hun leven heeft veranderd. Deze selectie laat
MSM’s unieke bijdrage zien aan de wetenschap en de maatschappelijke ontwikkeling in Maastricht en wereldwijd. Fotografie Brian Megens Photography. Locatie: Centre Céramique.

T/m 3 sep
Kruidenrijk - Bijzondere historische kruidenboeken
Wegens grote belangstelling worden de drie mini-expo’s
Kruidenrijk verlengd tot 3 september 2017. Daar zijn voor de
eerste maal te zien de zeer waardevolle kruidenboeken uit de
historische collecties van Centre Céramique, Natuurhistorisch
Museum Maastricht (NHMM) en de Universiteitsbibliotheek.
Aan de hand van de mooiste en meest representatieve exemplaren worden in drie presentaties van bescheiden omvang
diverse thema’s uit de historie van kruidenboeken toegelicht.
Deze mini-expo’s zijn te bezoeken op drie locaties. Centre Céramique (2e verdieping), Natuurhistorisch Museum Maastricht
en de Universiteitsbibliotheek (locatie Binnenstad). Toegang: In
Centre Céramique en UM gratis te bezoeken, bij NHM reguliere
entreeprijs.

Jeugd
Vakantie!!! In het grote zomer-kijk-doe-beleef-boek
van Maastricht staan nog veel meer leuke activiteiten.
Vraag ernaar bij de klantenservice.

TOPKIDS
Speciaal voor kinderen is er een kinderhoek in Top or Topic!
Misschien heb je zelf een verzameling van iets, en wil je jouw
topstuk tentoonstellen? Of het nu een steen is, je mooiste
knikker, een mes of een beeldje: neem het mee, dan komt
het in de tentoonstelling! Meld je bij de balie van de klantenservice met je topstuk! Ontdek de schatten en mysteries uit
het verleden en ga lekker knutselen. Voor alle kinderen ligt
er natuurlijk ook een spannende speurtocht klaar voor in de
tentoonstelling. Genoeg gespeurd? Ga dan lekker knutselen
of puzzelen in de speelhoek!

Za 1 jul en zo 27 aug (13.30 - 16.30U)
Net als een Neanderthaler - Prehistorische
familiedag in Natuurhistorisch Museum
Neem je ouders mee, dan kunnen jullie samen aan deze spannende, archeologische workshops meedoen! Wat dacht je van
vuur maken (zonder aansteker of lucifer!) vuursteen bewerken,
Romeinse spelletjes of thee zetten van kruiden uit de museumtuin? Alles zoals ze dat vroeger deden! Deelname workshops:
€ 2,50 + entree museum. (reserveren niet nodig!)
Locatie: Natuurhistorisch Museum Maastricht

Zo 2 jul (14.00 - 15.00U)
Mo en Spits
Thera leest voor uit het boekje: Mo en Spits naar de middeleeuwen van Annemarieke Willemsen en Harmen van Straaten.
Mo de mol en Spits de muis zoeken onder de grond een plekje
om te slapen. Ze komen veel rommel tegen, maar ook bijzondere dingen, zoals een porseleinen kopje en een gouden munt.
Verhaal dat aansluit bij het thema archeologie.
Locatie: Centre Céramique.

Zo 9 jul (14.00 - 15.30U)
De Sproeipoeper (4-9 jr.)
Kindermiddag met Ivan en Ilia rond hun nieuwste kinderboek
De Sproeipoeper. Een boek met grappige, bijzondere en een
beetje vieze dierenversjes. De Illustratoren Ivan en Ilia gaan

voorlezen, dieren tekenen, knippen, plakken en stempelen!
Doe je mee? Dan ga je zeker met een bijzondere tekening naar
huis. De sproeipoeper is de opvolger van de De poepfabriek
en De keutelkampioen, geschreven door Marianne Busser
en Ron Schröder. Deelname: € 2,50 per kind. Aanmelden:
klantenservice@maastricht.nl of 043 350 56 00.
Locatie: Centre Céramique.

Di 11 jul (10.30 - 12.30U)
Baby-Speeluurtje in Malpertuis
Door Yvonne Knobel van Taalminners. (boekstartactiviteit)
Gezellig babyuurtje in Bibliotheekservicepunt Malpertuis. De
bibliotheek is bij uitstek een plek waar ouders/verzorgers van
jonge kinderen elkaar kunnen ontmoeten en hun kinderen met
elkaar kunnen laten spelen. Yvonne leest een kort verhaal voor
aan de kinderen. Voor ouders is ze aanwezig om advies te geven en vragen te beantwoorden over voorlezen en over welke
boekjes geschikt zijn voor jouw kind. Loop eens binnen en gun
je kind het plezier om met leeftijdgenootjes te kunnen spelen
en boekjes te ontdekken (0-2 jr. en ouders/verzorgers).
Locatie: Bibliotheekservicepunt Malpertuis, Sproetepad 20.

Wo 19 jul (14.00 - 15.30U)
Een portret van Mama!
Heb je de tentoonstelling Mama! al gezien in het Natuurhistorisch Museum? Die gaat ook over papa’s in de dierenwereld.
Als je je vader en/of moeder meeneemt, gaan jullie een mooi
portret tekenen van elkaar. Marlies de Jong, kunstdocente van
Kumulus, helpt jullie daarbij. Eerst gaan we samen de tentoonstelling bekijken. Toegang: € 2,50 & reguliere entree. Aanmelden: via museum@maastricht.nl of 043 350 54 90
Locatie: Natuurhistorisch Museum Maastricht.

Do 20 jul (09.30 - 12.00U)
Doorkijkje op je vakantie (7-12 jr.)
Kinderworkshop maak je eigen vakantie -tunnelboekje.
Samen met Ton en het Voorleesteam ga je een “tunnelboekje”
over je vakantie maken. Een tunnelboekje kun je niet lezen,
maar het is fantastisch om in te kijken en super leuk om in elkaar
te knutselen. Als je erdoorheen kijkt, zie je het effect van een
3D-landschap: jouw eigen vakantieherinnering! Deelname:
€ 3,- / € 2,50 voor bibliotheekleden. (korting alleen tijdens
voorverkoop). Aanmelden: klantenservice@maastricht.nl of
043 350 56 00.
Locatie: Centre Céramique.

Za 22 jul (14.30 - 16.00U)
Kinderworkshop: zenuwslopende en zinderende
theater experience (5-9 jr)
Houd jij van spannende en mysterieuze dingen? En van
theater? Doe dan mee aan deze workshop! Bepakt en bezakt
met je eigen verbeelding ga je op zoek naar de geheimzinnige
schat van de archeoloog. Misschien wel naar de geheimzinnige
dodecaëder! Onderweg kom je allerlei obstakels tegen die
je moet overwinnen. Toneeldocent Marianne Kemmer van
Kumulus helpt je op weg. Deelname: € 5,- / € 4,- voor bibliotheekleden (korting alleen tijdens voorverkoop). Aanmelden:
klantenservice@maastricht.nl of 043 350 56 00.
Locatie: Centre Céramique.

Za 22 jul (14.00 - 16.00U)
Dieren tekenen met Peter Brouwers
Ja hoor, Peter Brouwers, de kinderboekenschrijver en illustrator,
komt weer tekenen in het museum. Het thema is deze keer:
Mama! Dit is een tentoonstelling over mama’s in de dieren
wereld, maar deze gaat ook over papa’s, tantes, ooms en nog
veel meer. Bezoek deze spannende, leuke expositie en kom
daarna tekenen met Peter. Papier en tekenmaterialen zijn er,
maar als je zelf fijne tekenspullen hebt, mag je die meenemen.
Toegang: € 9,- / € 11,- volw. naast de reguliere entree.
Aanmelden: www.peterbrouwers.net.
Locatie: Natuurhistorisch Museum Maastricht.

25 t/m 28 jul (09.30 - 16.00U)
Mad science Weird-kamp
In de schoolvakanties experimenteren we lekker door tijdens
de Mad Science kampen, met een gevarieerd, educatief en
natuurlijk knettergek programma. Iedere dag staat in het teken
van een ander thema. Experimenteer met chemische reacties,
test verschillende constructies, verricht speurwerk en nog veel
meer. Jij wordt een echte onderzoeker, want zelf doen en ontdekken staan altijd voorop. De kampen worden georganiseerd
op diverse locaties door het hele land, er is altijd een buitenspeelruimte en een “Lab-ruimte” binnen voor de kinderen.
LET OP... Dagen staan in willekeurige volgorde. Ieder thema
staat voor een andere dag.
Chemie in de gootsteen: Leer de eenvoud van chemie ontdekken. Hoe je met huis-tuin-en-keuken materialen de leukste
chemische reacties kan opwekken. Van oppervlaktespanning,
tot dichtheid en vloeistof lasagne. We ontdekken het allemaal!
De wilde wereld: Het aaseter jachtspel. Het spel dat science
combineert met het dierenkoninkrijk. Leer over de levenscyclus
en de gewoonten van dieren. Maak een pootafdruk van een
dier. Zet een camouflage collage in elkaar en begrijp dat dieren
en planten elkaar in evenwicht houden.

Naar de maan en terug: Ga als jonge astronaut aan de slag en
ontdek de mysteries van het zonnestelsel. Wat gebeurt er als
zwaartekracht ontbreekt en hoe kun je in de ruimte eigenlijk
reizen en werken? Van top tot teen: Kunnen we een mens
maken dat leeft? Wat hebben we dan nodig? Met een lichaamsrecept bekijken we hoe ons lichaam functioneert. Weten we
dan of we een mens kunnen maken? Net zoals Frankenstein?
Nieuwsgierig geworden? Deelname: € 175,-. Aanmelden en
meer informatie: http://nederland.madscience.org.
Locatie Centre Céramique.

Wo 2 aug (14.00 - 16.00U)
Mini-encyclopedieën maken
Ga op zoektocht in de tentoonstelling Mama! en ontdek
allerlei bijzondere dieren. Dieren die je vooraf niet kende, maar
die heel bijzonder blijken te zijn. Samen met Yvonne Knobel
van Taalminners ga je mini-encyclopedieën maken en deel
je de dieren in, in zelfverzonnen categorieën: hoe laat je zien
dat iets stinkt? Of dat iets stekelig is? Je mag zoveel bladzijden
tekenen en zoveel categorieën verzinnen als je maar wil,
maar laat je vooral inspireren door de expo Mama! De activiteit is doorlopend van 14.00 tot 16.00 uur. Toegang: geen
extra kosten naast de reguliere entree.
Aanmelden: museum@maastricht.nl of 043 350 54 90
Locatie: Natuurhistorisch Museum Maastricht.

Wo 9 aug (14.00 - 15.30U)
Kinderworkshop: Maak je eigen heldenzwaard
of middeleeuwse armband 5+
Vandaag bekijken we alle bijzondere Romeinse en Middeleeuwse oude schatten in de tentoonstelling. Daar zijn zwaarden,
gouden bekers, glanzende kettingen en glinsterende broches
te zien. De een nog mooier dan de ander. Daarna ga jij met
Silvana van Kumulus je eigen heldenzwaard of mysterieuze
middeleeuwse armband maken. Deelname: € 5,- / € 4,voor bibliotheekleden (korting alleen tijdens voorverkoop).
Aanmelden: klantenservice@maastricht.nl of 043 350 56 00.
Locatie: Centre Céramique.

Za 12 aug (14.00 - 15.30U)
Bouw je eigen instrument
Vind je het leuk om te knutselen én muziek te maken? Dan is
deze workshop iets voor jou. Je maakt je eigen muziekinstrument en leert er ook nog eens op spelen. Twee vliegen in één
klap! Michiel Wamelink, docent van Kumulus, helpt jullie daarbij
(8+). Deelname: € 5,- Aanmelden: museum@maastricht.nl
of 043 350 54 90
Locatie: Natuurhistorisch Museum Maastricht.

Ma 14 aug (19.00 - 20.30U)
Play your favorite song
In één avond leer je jouw favoriete song zelf spelen en/of zingen. Je hebt geen hele band nodig om te knallen, kijk maar
naar Ed Sheeran. Met enkel een gitaar en loopmachine speelt hij
wereldwijd in de grootste én uitverkochte zalen. Of je nu zingt
of een instrument bespeelt; tijdens deze workshop ga je onder
begeleiding van docent Remco Roncken en met behulp van
een loopmachine (EdSheeran-style) de song instuderen. Geef
vooraf door welk 2 songs jouw favoriet zijn en/of welk instrument je speelt (geendrums). Zingen kan natuurlijk ook (10+)!
Deelname: € 7,-. Afrekenen (contant of pin) voorafgaande
aan de workshop bij de balie van Kumulus. Aanmelden:
Remco.roncken@maastricht.nl
Locatie: Kumulus, St. Maartenspoort 2.

Zo 20 aug (13.15 - 15.15U)
Topkids knutseldefrutsel-middag
Vanmiddag kun jij met Anky van Kumulus van alles maken.
Romeinse sieraden, een prehistorische kleipot, of een mooie
Middeleeuwse kelk? Je kunt gewoon de Topkidshoek binnenlopen en meteen beginnen! En misschien willen je ouders
ondertussen wel meedoen aan de industriële wandeling door
Wyck, onder leiding van de gidsen van KIVI (zie elders in
deze agenda). Deelname: € 5,- / € 4,- voor bibliotheekleden
(korting alleen tijdens voorverkoop). Aanmelden niet nodig.
Locatie Centre Céramique.

Wo 23 aug (14.00 - 15.30U)
Kinderworkshop: Bouw je eigen middeleeuwse
fort! 5+
In de tentoonstelling liggen ook heel veel mooie middeleeuwse
schatten. In de Middeleeuwen was Maastricht een vestingstad.
Hoe mooi dat eruitzag kun je op de maquette zien. Nadat we
alles goed bekeken hebben, gaan we met Silvana van Kumulus
ons eigen middeleeuwse fort bouwen! Deelname: € 5,- / € 4,voor bibliotheekleden (korting alleen tijdens voorverkoop).
Aanmelden: klantenservice@maastricht.nl of 043 350 56 00.
Locatie: Centre Céramique.

Za 26 aug (14.30 - 15.30)
Workshop dieren tekenen voor alle kinderen
en hun ouders
Ben je ook zo gek op dieren? Dan moet je de tentoonstelling
Mama! in het Natuurhistorisch Museum zeker zien. Deze middag gaan we dieren tekenen. Marlies de Jong, kunstdocente
van Kumulus, kan dat (ook) heel mooi. Zij helpt jullie. Eerst gaan
we samen de tentoonstelling bekijken.Toegang: € 2,50 naast
de reguliere entree Aanmelden: museum@maastricht.nl
of 043 350 54 90.
Locatie: Natuurhistorisch Museum Maastricht

ZOMERSE
VOORLEESUURTJES
Ga je niet op vakantie en wil je er toch even uit? In Centre
Céramique wordt elke week een mooi verhaal voorgelezen.
Kom een keertje luisteren. Ton, Loes, Anna, Ans, Paula en Sam
van het voorleesteam staan voor je klaar. Het is altijd heel gezellig. Na het voorlezen wordt er geknutseld. Alle voorleesuurtjes
vinden plaats in Centre Céramique om 14.00 uur. Kinderen
van 4 t/m 8 jaar zijn van harte welkom. Toegang gratis.
Wil je het voorleesuurtje bezoeken met 5 kinderen of meer?
Meld je dan van te voren even aan bij de klantenservice,
klantenservice@maastricht.nl of 043 350 56 00. Let op:
In juli en augustus zijn er minder voorleesuurtjes. Op de
woensdagen gaan de voorleesuurtjes gewoon door.

Voorleesuurtje in het Nederlands:
zo 2 jul, wo 5 jul, wo 19 jul en wo 6 jul. Wo 2 aug,
zo 6 aug, wo 16 aug, wo 23 aug en wo 30 aug.
(14.00 - 15.00u)
Storytime in English: wo 12 jul en wo 9 aug.
(14.00 - 15.00u)
Come and listen to the story, talk to the other parents and
children and enjoy craft activities together. Anyone from 2-8
is welcome, younger children will need their parents too.
Location: Centre Céramique.

TIPS
TAPIJNTUIN
Ook in de Tapijntuin worden tal van biologische kruiden
verbouwd. Rondleiding, proeverij of zelfs vrijwilliger worden?
Dat behoort allemaal tot de mogelijkheden. Voor inlichtingen
en openingstijden: www.tapijntuin.nl. Dit is een activiteit in
het kader van de mini-expo’s Kruidenrijk.

Zo 2 jul (12.00 - 17.00U)
VINTAGE FASHION MARKET
Kleding, schoenen & accessoires shoppen en verkopen!
Wyck presenteert: Wyck Vintage Fashion Market! Dé outdoor
kledingmarkt van deze zomer. De Rechtstraat en Wycker
Brugstraat worden op zondag 2 juli omgetoverd tot een
shopwalhalla vol vintagevondsten en toffe fashion items
van nu tegen leuke prijsjes. See you in Wyck!

START VAKANTIEBIEB,
HÉT ZOMERCADEAU VAN DE BIBLIOTHEEK
T/m 31 augustus
Gratis e-books van de Bibliotheek op smartphone
of tablet
Met de VakantieBieb-app heeft iedereen gratis toegang tot een
omvangrijke selectie Nederlandse e-books gedurende de hele
zomer. Er zijn dit jaar meer dan 60 titels te downloaden, en er
zijn handige leeftijdscategorieën voor kinderen aan gekoppeld.
Kinderen komen vanaf juni aan hun trekken en hebben de
mogelijkheid om dertig titels te downloaden. Spannende en
informatieve boeken, voor iedere leeftijd wat wils. Een kleine
greep uit de selectie: Mees Kees op kamp van Mirjam
Oldehave, Grijze jager van John Flannagan, Michael Morpurgo
met Adelaar in de sneeuw en Verdacht van Carry Slee.

Lezen zonder internet
Ga naar www.vakantiebieb.nl en download de gratis app
op een tablet of smartphone via de App Store of Google Play
Store. Na het downloaden is voor het lezen van de e-books
geen internetverbinding meer nodig. Ideaal dus voor vakantie
op de camping!

Lenen bij alle bibliotheken in Nederland!
Wist je trouwens dat je met je bibliotheekpas bij alle bibliotheken in Nederland terecht kunt om boeken te lenen? Voor meer
informatie: http://bibliotheek.centreceramique.nl/bibliotheek/
ledenservice/gastlenen/gastlenen-in-centre-céramique

KUMULUS
2017/2018
Goede voornemens voor na de zomer.
Bij Kumulus kun je lessen volgen in muziek, dans,
beeldende kunsten, theater, musical en schrijven.
We zijn er voor alle leeftijden: van 2,5 tot 100 jaar!
Op onze website staat ons hele aanbod. Je kunt kiezen
uit jaarcursussen, korte cursussen en workshops.

THEATERSCHOOL 3.0
Onze Theaterschool zit vanaf het nieuwe cursusseizoen in
een ander jasje. Flexibeler, moderner en nog speelser. Je kunt
inschrijven voor improvisatie- (acteren zonder teksten leren),
teksttoneel (acteren aan de hand van teksten en scripts) of
musical. En je komt er niet onderuit: jij staat aan het einde van
de cursus zelf op de planken!
Nieuw aanbod: Improvisatie- en Teksttoneel, Musical en
LOT: bij de Landelijke Oriëntatiecursus Theateropleidingen
(LOT) kun je onderzoeken of je geschikt bent voor een
carrière in het theatervak

WE GOT DANCETALENT
Onze dansafdeling is hot! Maar liefst 600 cursisten dansen
wekelijks met veel plezier in onze studio’s. Voor danstalent is
speciale aandacht. Zeker nu we ons talentenprogramma Intensieve Dans Academie hebben versterkt door de samenwerking
met opleiding Dans Maastricht (ODM) aan te gaan.
Meer verdieping is hiervan het resultaat én je kunt je goed
voorbereiden op een studie aan een dansacademie.
Nieuw aanbod: Dansproeverij en Body dance trainingen

PAINT, STRIKE OR SHOOT
Beeldend bezig zijn moet je voelen en ervaren. Is de schilderkwast iets voor jou of voel je je beter met een beitel of spiegelreflexcamera? Het kan allemaal bij Kumulus. In het nieuwe
cursusseizoen presenteren we een aantal nieuwe cursussen
zoals Indigo / natuurlijk verven, Carnavalskostuums en masker
en vilten.
Nieuw aanbod, korte cursussen: Vilten, Kant van wateroplosbaar vlies, Indigo /natuurlijk verven, Zijde schilderen, Carnavalskostuum en masker, Tekenen met potlood, Schilderen met
olieverf en Basiscursus Edelsmeden

LET’S MAKE MUSIC
Onze Muziekschool is al bijna 135 jaar hét adres voor muzieklessen in Maastricht en omgeving en daarmee de oudste afdeling
binnen Kumulus. We zijn er trots op dat de Muziekschool met
een flink up to date programma in het nieuwe cursusseizoen
uitpakt. Natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor de vertrouwde lessen, workshops, samenspeeldagen en bands,
koren en ensembles.
Nieuw aanbod: Music Lab Maastricht, Garageband, Play your
favourite song, Homerecording, bouw je eigen instrument,
Lekker zingen! (for kids), stoomcursus saxofoon pop/jazz, Workshop Spelen in een orkest voor amateur (alt) violisten, Workshop
Altviool voor violisten, Workshop Onderhoud van de viool,
Limburgse Strijkersdag, Workshop Improvisatie klassiek,
Stemvorming klassiek, Songbegeleiding op gitaar/ukelele,
Mestreechse leedsjes schrieve, Kleine percussie, Interpretatie
workshop musical zang, Jazz Improvisatie workshop en
Workshop Liedje van Lars, Podiumpresentatie Muziek en
dans, Basiscursus Cajon, Djembé en Cello Vibes.

TRY OUT
Wil je een cursus komen volgen, maar je weet nog niet welke?
Meld je dan aan voor een proefles via info@kumulus.nl.

GET INSPIRED
Word lid van onze Facebook pagina kumulusmaastricht
of volg ons op Twitter.

MEER INFORMATIE & INSCHRIJVEN
Kies je cursus op www.kumulus.nl en schrijf je meteen in!
Behoefte aan persoonlijk advies? Bel 043 350 56 69
of mail ons info@kumulus.nl.

ZOMER LEES- EN LUISTE
RT
BOEKEN / E-BOOKS / IPS
DVD-SPEELFILMS / MUZ
IEK

FINANCIELE GIDS
De financiële detox: hoe je meer geld overhoudt —
Joëlla Opraus & Nathalie van Wingerden
Dit praktische boek richt zich vooral tot vrouwen
die gemotiveerd willen worden tot het
zelfstandig beheren van hun financiën. Een
glashelder, vrolijk vormgegeven gids die je
stap voor stap informeert over hoe jij je eigen
financiële chaos transformeert tot een gezond
financieel huishouden.

ROMANTISCH VERHAAL
Klik — Rainbow Rowell
Beth en Jennifer weten dat het niet toegestaan is
om hun werkmail te gebruiken voor persoonlijke
berichten. Maar als collega’s én beste vriendinnen is de verleiding groot. Hun mailwisselingen
staan vol met persoonlijke verhalen en goede
grappen. Als IT-medewerker Lincoln de mailwisselingen tegen komt moet hij hen eigenlijk een
officiële waarschuwing sturen. Hij maakt echter
een andere keuze.

PSYCHOLOGISCHE ROMAN
Bijna echt gebeurd — Liane Moriarty
Sam en Clementine hebben een mooi en vol leven met twee dochters en een drukke baan. Het
echtpaar gaat naar een barbecue bij hun vrienden Erika en Oliver. Twee maanden later vragen
Sam en Clementine zich steeds weer af: wat
als we nooit naar die barbecue waren gegaan?
Boeiend verhaal vanaf de eerste pagina.

EBOOK
Gestolen tijd — José Vriens

KLASSIEK JEUGDBOEK

De complete kronieken van Narnia — C.S. Lewis
Mooie, rijk geïllustreerde, sfeervolle uitgave met
alle zeven delen van de, inmiddels klassieke, Engelse fantasysaga. Al meer dan vijftig jaar heeft
het ”land van Narnia “ miljoenen lezers over de
hele wereld in zijn macht. Een heerlijk boek voor
kinderen en volwassenen voor uren leesplezier.

HANDENARBEID
Kunst op je kamer: 20 waanzinnige ideeën om
je kamer zélf te pimpen — Juf Marit
Twintig ideeën om kunst te maken voor in je
slaapkamer. Geïnspireerd op de kunst van bekende kunstenaars en ontwerpers als Rietveld, Eiffel
en Christo. Met behulp van dit boek maak je jouw
kamer nog leuker! Voor jongeren van 9-12 jaar.

DVD-VIDEO
De maatschap — regie Michiel van Jaarsveld

Aangrijpende roman over vriendschap en Vertrouwen. Bertie is net bevallen van haar tweede
kindje. Ze zou op een roze wolk moeten zitten,
maar in plaats daarvan zakt ze weg in een postnatale depressie. Haar vriendin Lotte schiet te
hulp om voor het gezin te zorgen, maar wat zijn
haar werkelijke intenties?

Vierdelige dramaserie over de opkomst en
ondergang van het familie-imperium Meyer. De
serie is geïnspireerd op de familiegeschiedenis
van de bekende Nederlandse advocatenfamilie
Moszkowicz. Naast deze familiegeschiedenis
gaat de serie ook over de ontwikkeling van de
(straf)advocatuur in Nederland. Met bekende
acteurs als Pierre Bokma, Maarten Heijmans,
Daan Schuurmans.

REISBOEK
De wereld rond in 10 jaar: de beste tips & trips uit
10 jaar 3 op Reis — Eva Munnik
Het BNN-programma ‘3 op reis’ bestaat tien
jaar. In dit boek zijn de beste en gekste tips uit
de afleveringen verzameld. Meer dan veertig
bestemmingen, bijeengebracht in verschillende
thema’s. Presentatoren als Chris Zegers en
Floortje Dessing leveren insidertips.
Een boek voor avontuurlijke reizigers.

MUZIEKCD
Groef — De Dijk
Nieuwe liedjes en klassiekers, gestoken in een
‘theater’ jasje. De speciale uitvoeringen van de
bekende klassiekers, gecombineerd met twee
gloednieuwe nummers maken ‘GROEF’ tot een
prachtig tijdsdocument van De Dijk. De band die
na 35 jaar nog steeds een groot publiek trekt.

VOLG ONS OOK:
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