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Dans in de schijnwerpers
Het programma staat bol van de dansoptredens. Bijzonder ook dat er oog is voor inclusie binnen 
het programma. Trots zijn we op de deelname van het Special Dance Team van RICK, dat voor de 
eerste keer zal optreden voor publiek in het nieuwe Kasteelpark Nijenborgh. Een voorproefje op 
hun eigen show in november in het Munttheater.

VIA ZUID-choreografe en danser Sharon Wesseling heeft met haar dansgezelschap 20Hertz een 
missie: Dans toegankelijker maken voor mensen met gehoorverlies. Ze onderzoekt samen met 
dove, slechthorende en horende dansers hoe verhalen middels dans verteld kunnen worden.

Nu actueler dan ooit is de interdisciplinaire dansvoorstelling Kites door de Iraanse choreografe 
en danser Roshanak Morrowatian. Zij neemt ons mee in de ervaring van een kind op de vlucht, 
gebaseerd op haar eigen herinneringen en flashbacks.

De Maastrichtse Jennifer Romen en haar urban/contemporary dansteam Oxygen , bekend van  
het SBS6-programma Dance as One, geven alvast een voorproefje op hun eerste theatertour.  
De afgelopen jaren heeft Oxygen veel nationale en internationale competities gewonnen met als 
hoogtepunt goud tijdens de NBC World of Dance in LA.

Naast dit professionele aanbod is er op het danspodium op de Nieuwe Markt doorlopend 
een divers programma van regionale talenten. Zelfs op het dek van het binnenvaartschip de 
Oostenwind aan de kade van de Zuid Willemsvaart is er een dansperformance door Resa Samagun 
en de Dancer Studio. Tien dansers verbeelden een herinnering van een Weerter vrouw die 17 jaar 
langs het kanaal woonde.

Ontdek het volledige programma en plan je
culturele ontdekkingstocht op www.cultureellint.nl.

De koren zijn terug

Ook de koren zijn na een hele 
zware coronaperiode weer 
helemaal terug. Maar liefst 
15 koren zijn er weer bij. Het 
minikoor Zilvie voor mensen 
met een beperking openen in 
het stadhuis. Er is zelfs een 
nieuwe koortje van kinderen 
tussen 6 en 12 jaar opgericht; 
Jeugdkoor Equal Voices. Zij 
zingen en dansen voor het 
eerst op het podium van het 
Munttheater, met liedjes uit 
Disney-films.

Italiaanse balkonaria’s

Op het grote balkon van  
Museum W starten we met 
een serenade uit Roméo en 
Juliette. Begeleid door het 
samengestelde koor uit de 
popmusical die eerder dit jaar 
in het Munttheater stond zal 
Roméo het balkon beklimmen 
om Juliette te veroveren. Later 
op de dag zullen er op het balkon 
van Cwartier in de Beekstraat 
aria’s uit beroemde Italiaanse 
opera’s klinken, gezongen door 
de sopranen Vera Rademaekers 
en Ellen Valkenburg.

Unieke locatie Rumolduskapel

In de Rumolduskapel staan 
diverse muzikale strijk-, 
harp- en fluitduo’s en is het 
korte theaterstuk ‘Lourdes’, 
gespeeld door Ella Kamerbeek 
van Club Lam te zien. Een 
moderne Bernadette van deze 
tijd ziet een blauw licht, een 
verschijning. 

Kleurrijk kinderprogramma

Cultuur is voor iedereen, 
en speciaal voor de jeugd is 
een attractief en interactief 
programma voorbereid, 
met name in Kasteelpark 
Nijenborgh en de Ursulinenhof. 
Zo presenteert Rim Beckers 
laatstvermelde locatie een 
project waar kinderen samen 
kleur aan geven en staat daar 
driemaal een voorstelling van 
Reintje en haar voskes op het 
programma.

Niet te missen parels
in het programma:
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Cultureel Lint, dé finale van het culturele seizoen
Cultureel Lint is hét podium voor professionele- en amateurkunstenaars, verenigingen en culturele instellingen, die het publiek laten genieten 
van allerlei kleine, gratis voorstellingen en presentaties op het gebied van muziek, theater, literatuur, beeldende kunst en meer. Tijdens 
koopzondag 26 juni barst cultureel Weert uit zijn voegen met een gevarieerd programma voor jong en oud.

De elfde editie van Cultureel Lint vindt voor het eerst niet in september plaats, maar eind juni. Vanaf de eerste editie is het evenement aan de start 
van het seizoen gepresenteerd als de Uitmarkt van Weert, georganiseerd door de drie professionele culturele instellingen Munttheater, RICK en 
Muziekcentrum De Bosuil.
Om met name lokaal talent meer ruimte te geven om samen te werken aan culturele projecten is ervoor gekozen Cultureel Lint als finale van het 
culturele seizoen te presenteren. Zo krijgt het publiek nóg meer cultuur gepresenteerd.

Geproefd van de aantrekkelijke en bijzondere locaties die tijdens de corona-edities werden benut, vind je Cultureel Lint dit jaar wederom op locaties 
buiten de binnenstad. Denk bijvoorbeeld aan de Paterskerk, de Rumolduskapel, het nieuwe Kasteelpark Nijenborgh de Werthaboulevard.

Cultureel Lint
ontdek je gratis!

Varende tentoonstelling op binnenvaartschip de Oostenwind
In de Zuid Willemsvaart ligt de Oostwind voor anker. Op het schip is een kunstproject te bezoeken, dat door bewoners 
langs het kanaal mede is vormgegeven. In Weert is deze expositie, boordevol verhalen, video’s, objecten, borduurwerken en 
schilderijen, in het ruim van het schip te zien. De schipper Bart Verkade geeft zelfs een demonstratie touwslaan op de kade.

 13:00  13:30  14:00  14:30  15:00  15:30  16:00  16:30

VerWeert Hout

Heel Vocaal Zangkoor Enjoy Gemengde zang-
vereniging Con Amore Musica Sacra -  Boi Akih S'OperaTutto deel 1 Vocaal ens. Genti &

damesens. Cantarella Musica Sacra -  Boi Akih S'OperaTutto deel2

De Theaterkist De Theaterkist De Theaterkist

Arno Huibers Arno Huibers Arno Huibers

Schminken en glittertattoos

Kindermuziektuin

Geef een zetje Geef een zetje

Special dance team Percussion Friends (1) Percussion Friends (2) Percussion Friends (3)

Demonstratie touw-
slaan

Resa Samagun en de 
Dancer Studio 

Demonstratie touw-
slaan

DAT WAT BLIJFT

VIA ZUID
Club Lam 'Lourdes'

Strijkersduo
Anke & Sharon 

Harp- & fluitduo
 Emmeline

VIA ZUID
Club Lam 'Lourdes' Janneke & Teun Klein Orkerst

Boekenmarkt en voorlezen voor de kleintjes

Live creatie van graffiti kunstwerk door Rutger Termohlen

Dans VIA ZUID door 20Hertz, Kites door Rosha-
nak Morrowatian, Oxygen van Jennifer Romen

Jeugdkoor Equal Voices 
Disney project

Meet & greet
Fien en Teun Meet & greet Bing René Shuman

& Angel-Eye met band WOK Muziektheater Carla Maffioletti
& Luis Andrade

Film door Filmhuis Weert

Art & Gallery Ton Piepers en Jan Mennen presenteren Schilders op Straat

Meet & greet Bing Meet & greet Bing Meet & greet
Fien en Teun

Meet & greet
Fien en Teun

Vera Rademaekers &  
Ellen Valkenburg

Vera Rademaekers &  
Ellen Valkenburg

Roméo & Juliette
serenade op balkon

Roméo & Juliette
serenade op balkon

Wietske Lavrijssen photography - Nanda Bussers Heartworks - Dasha fotografie

Glorious  0495 Talentstage

Weert FM rechtstreekse live radio uitzending vanaf Cultureel Lint 

Linda Smeets Yasgur's Farm Project Thursday

Included De Concordiaatjes Javiera Ras Shades of Grey

Roméo & Juliette
met koor op balkon Tentoonstelling Studio Job (reserveer vooraf een tijdslot via Museum W)

Volksdansgroep 
Wertha Dansstudio Release United by Music Judith's Dance Point United by Music RICK Dans

showgroep+kids
One in Motion

dance & workout studio United by Music

Bibliocenter mobiele ontmoetingsplek, met voorlezen voor de kleintjes

Cultuurmarkt

Kunstbende

Meet & greet
Fien en Teun  Reintje en haar voskes  Reintje en haar voskes  Reintje en haar voskes

Rim Beckers geeft kleur

Mini Proms met Harmonie St. Joseph Weert 
Zuid, Tungelroys Orkest en Weerter artiesten RICK'S Clarinet Choir Streetsingers Appels met Peren Jam Festival (tot 21:00)

RICK Open Dag

Zilvie Zangroep Vocus Ray Stabbing Singers Jongerenk. Cantarella 
& junior Equal Voices Mannenkoor Eendracht Projectkoor Experience Senioren Orkest Rick

Kepèl Um te Bäöke Blaoskracht 11 Kepèl Um te Bäöke Blaoskracht 11

beeldend zang muziek theater literatuur & film dans overige
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Samenwerking met Musica Sacra
Voor het eerst is er een samenwerking met Kunstenfestival Musica 
Sacra Maastricht. In de Paterskerk vindt er twee keer een concert plaats 
door het kameleontische koppel Boi Akih. Voor Storyteller werken zij 
samen met de Hongaarse blokfluitist Dodo Kis en de West-Afrikaanse 
koraspeler Sekou Dioubate. Vier nomadische geesten die onverwachte 
ontmoetingen tot virtuoze verhalen smeden.

Kasteelpark Nijenborgh voor de kinderen
In het park zijn er de hele middag optredens voor de kinderen. Ze kunnen 
er instrumenten uit proberen in de Muziektuin, schminken, er zijn 
voorstellingen van de Theaterkist en Clowns Kado van Arno Huibers. 
Maar ook de Percussion Friends geven drie concerten in de Voorhof. 
Ook staat er op het Ursulinehof bij de Hema een reuze striptekening van 
Rim Beckers die de kinderen zelf kunnen inkleuren en zingen Reintje en 
haar Voskes leuke kinderliedjes.

Podium voor jong talent
Aan regionaal talent geen gebrek! Op de Oelemarkt staat het nieuwe 
0495TalentStage, een podium met doorlopend talentvolle muzikale 
acts uit de regio. Kunstbende presenteert vanuit hun speciale 
brandweerwagen-podium  in de Langstraat een gevarieerd programma 
door jong creatief talent tussen de 13 en 18 jaar uit heel Limburg. 

stadsbrug

1 Biest - Werkmanshuizen

2 Biest - Paterskerk

3 Kasteelpark - noord (Ververshof)

3 Kasteelpark - noord (Ververshof)

3 Kasteelpark - noord (Ververshof)

4 Kasteelpark - oost (Huupkens)

5 Kasteelpark - west

6 Kasteelpark - voorhof 

7 Zuid Willemsvaart t.h.v. Mouttoren

7 Zuid Willemsvaart - Binnenvaartschip De Oostenwind

8 Sint Rumoldusstraat - Rumolduskapel

9 Wilhelminasingel - Bibliocenter

10 Patronaatsplein - Munttheater achterzijde

11 Collegeplein - Munttheater zaal

12 Beekstraat - Gotcha! cinema

13 Beekstraat - Art & Gallery

14 Muntpassage (looproute)

15 Beekstraat - Cwartier (balkon)

16 Beekstraat - Cwartier (hal)

17 Oelemarkt - podium

18 Muntpromenade - VT Mode

19 Markt - podium noord

20 Markt - podium zuid

21 Markt - Museum W

22 Nieuwe Markt

22 Nieuwe Markt

23 Van Berlostraat - Cultuurmarkt en infopunt

24 Langstraat-Van Berlostraat

25 Ursulinenhof

25 Ursulinenhof

26 St. Raphaelpad - kiosk

27 Wilhelminasingel - RICK

28 Wilhelminasingel - Stadhuis

29 Langstraat (looproute)
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