CULTUUR

De Domijnen neemt je mee op avontuur
Zo veel passie en uitdaging, daar wil je bij zijn!
Week van de Amateurkunsten
(WAK)
Heb jij een passie voor muziek,
zang, dans of schilderen en
zoek je een leuke
vereniging of
organisatie
waarbij je
jouw passie
kunt uitvoeren
of verdiepen, of
ben je op zoek naar een nieuwe
hobby? Snuffel dan rond tijdens
de WAK. Verenigingen uit Sittard-Geleen openen hun deuren,
geven demonstraties en workshops en laten je zien hoe leuk
het is om met amateurkunst bezig
te zijn. Mis vooral de spetterende
landelijke opening van de WAK op
30 mei om 12.45 u op de Markt
van Sittard niet!
30 mei t/m 7 juni
Info over alle activiteiten
via www.wak2015.nl

Baro(c)kfestival Sittard
Dompel je onder in de bijzondere
en gevarieerde wereld van de
baro(c)k en laat je verrassen door
onverwachte combinaties tussen
barokmuziek, film, kamermuziek,
wandelingen, popmuziek en workshops. Ontdek barokmuziek op
saxofoon door het fameuze Amstel
Quartet, luister naar het gerenommeerd barokensemble AD MOSAM
en duik in bijzondere baro(c)
kavonturen, zoals een muzikale
‘clash’ en tuinenroute. Dit alles in
het centrum van Sittard, dat met
haar kerken, kloosters en kapellen
het perfecte decor vormt voor de
eerste editie van dit festival.
19 t/m 21 juni
Info en tickets via www.uitbalie.nl

Hoe pleeg je de perfecte moord?
De perfecte moord is zo volmaakt
dat er niet eens wordt gedacht
aan een misdrijf. Hoe doorzie je
als forensisch speurder dan toch
dat er opzet in het spel is? Forensisch rechercheur Carina van
Leeuwen neemt je tijdens deze
lezing mee in de wereld van het
forensisch onderzoek en laat zien
welke zichtbare en onzichtbare
sporen een moordenaar helpen
opsporen.
17 juni | 19.30 uur | € 5,De Domijnen 12 (voorheen BiblioNova Sittard)

Voor meer informatie
over deze activiteiten
check:
www.dedomijnen.nl
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