Het nieuwe jaar begint goed!
De Kunstroute Weser-Geul op 3 januari 2016 - Vrije entree!
Op zondag, de 3e januari 2016 tussen 14 en 17 uur zijn zeven van de negen aangesloten
galerieën/kunsthuizen klaar voor uw bezoek. Voor in de kunst geïnteresseerde zijn zij op
de eerste zondag van de maand allen gelijktijdig geopend:
-

Kloster Garnstock, Route d'Eupen 224, 4837 Baelen, Belgien.
Göhltalmuseum, Maxstraße 9-11, B-4720 Kelmis / Neu-Moresnet
Kulturelle Begegnungsstätte ‚Maison art Pütz‘, rue de Hombourg 2, B-4850
Montzen
Atelier I.S., Inge Sauren, Heidestr.39, B-4711 Walhorn
De Kopermolen – Centrum voor Kunsten Cultuur, von Clermontplein, NL
6291 AT Vaals
Benjamin Fleig, Galerie vorn und oben, Katharinenweg 15a, B-4701 EupenKettenis

De volgende keer weer geopend:
Kunst und Kultur im Köpfchen, Eupener Straße 420, D-52076 Aachen (op 3 januari
2016 bij hoge uitzondering gesloten)
Fondation Peter Paul J. Hodiamont, Mazarinen 9, B-4837 Baelen s. V. (op 3 januari
2016 bij hoge uitzondering gesloten)
Atelier Prof. Wolfgang Binding, Johannesberg 101, B-4731Raeren-Eynatten (HerfstWinter-Pauze)
Ramírez-Máro-Institut, Gostert 102, B-4730 Hauset-Raeren (wegens renovatie
voorlopig gesloten)
Activiteiten in de galerieën/kunsthuizen "en detail":
Kloster Garnstock
Route d'Eupen 224, 4837 Baelen
In de kapel van het Franciscanenklooster Garnstock zijn religieuze kunstwerken te zien
van Anton Wendling, de uit hout gesneden altaarsculpturen. Maria Hasemeier –
Eulenbruch uit Raeren maakte het tabernakel van de hoofd- en zijaltaren, de Kruisweg en
de „Schmerzensmann” bij de ingang. De overdimensionale Christoffel op de noordelijke
binnenmuur schilderde Geraldo Roderfeld, een van de paters zelf. Geopend: dagelijks
van 10-17 uur van oktober tot april. Meer informatie kunt u vinden op:
www.garnstock.jimdo.com
Maison art Pütz
rue de Hombourg 2, B-4850 Montzen
Beeldhouwer, kunstverzamelaar en organisator van exposities Dieter Schlusche
presenteert in zijn galerie op 3 januari 2016 kunstwerken van de in Aken levende
kunstenares Karin Odendahl, die zelf het volgende over haar expositie schrijft: “Rewind
and play - Assoziiere, verbinde, erkenne das Neue im Alten, das Erlebte im aktuellen
Werk”. Fast forward komt sowieso... Altijd veranderend, maar toch herkenbaar zijn haar
kunstwerken. In de afgelopen jaren is in haar kunstwerken een duidelijke rode lijn te
herkennen, maar eigenlijk zijn het meerdere lijnen die zichtbaar zijn in haar leven als
kunstenares. Het zijn altijd weer vrouwen die ze weergeeft als projecties van eigen
thema’s, gedachten, illusies, draagsters van wensvoorstellingen. Poëzie en literatuur
inspireren haar, tekstfragmenten duiken op. Enkele series hebben muziektitels van David
Bowie naar Pink Floyd tot bij ineenstortende nieuwbouw. In het historische herenhuis uit
de 18e eeuw zijn in een aparte ruimte de indrukwekkende sculpturen van stehen
gemaakt door de heer des huizes Dieter Schlusche te bezichtigen. Geopend: op 3 januari

2016, altijd van 14-18 uur en op afspraak (tel. 0032.87.786225) Meer informatie kunt u
vinden op: www.karin-odendahl.de
De Kopermolen – Centrum voor Kunst und Cultuur
von Clermontplein, NL 6291 AT Vaals
tot 24 januari 2016 exposeren Ibolyah Horvath en Patrick Souren in de Kopermolen aan
het von Clermontplein in Vaals: Ibolyah Horvath foto’s en Patrick Souren
goudsmeedkunst. Ibolyah Horvath, geboren in Boedapest, studeerde schilderkunst aan
de Kunstacademie in Tilburg. Nadat ze lange tijd met haar schilderijen exposeerde en
schilderles gaf, begon ze te fotograferen. De digitale fotografie biedt haar de
mogelijkheid om schilderelementen te verbinden met fotografische technieken waardoor
ze zich met haar schilderijen/foto’s op een geheel andere manier weet uit te drukken.
Patrick Souren leerde het goudsmeden aan de Vakschool voor goudsmeden en juwelieren
in Schoonhoven. Zijn vakkennis en creativiteit vergrootte hij aan de Akademie voor
beeldende kunsten in Maastricht. De inspiratie voor zijn fijne sieraden en sculpturen doet
hij op in de rust van zijn woonplaats Wahlwiller en de omgeving daarvan. Geopend:
dinsdag tot en met zondag van 11.00 – 17.00 uur.
Göhltalmuseum
Maxstraße 9-11, B-4720 Kelmis / Neu-Moresnet
Dat in het voormalige herenhuis van een fabrikant van doeken is gerealiseerd, kann men
veel te weten komen over de mijnbouwhistorie van het Altenburger Land en over de
unieke positie van Neutraal-Moresnet in de roerige geschiedenis van de 19e en 20e
eeuw. Tot en met de 20e december is er de expositie "Handmade" van creatieve
hobbykunstenaars uit het drielandenpunt (B/NL/D). Van schilderijen in zand, olieverf en
acryl, tot mandvlechten, aardewerk, papiervouwen, weven, spinnen, vilt, klöppeln en
fotograferen is alles aanwezig. Op de zondagen wordt met glühwein en vla ook voor de
inwendige mens gezorgd. Openingstijden: dinsdag en vrijdag van 8 tot 12 uur, woensdag
van 8 tot 12 en van 14 tot 16.30 uur, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur of op
afspraak.
Atelier I.S.
Heidestr.39, B-4711 Walhorn
In het atelier I.S. kan men het hele jaar wisselende exposities in een ontspannen sfeer
ervaren. In de werkruimtes toont de kunstenares Inge Sauren de bezoekers traditionele
technieken van het vergulden en restaureren van kunstwerken. De bezoekers vinden in
het atelier een kleine oase waar het woord kunst geen begrip is, maar een manier van
leven, die uitnodigt en nieuwsgierig maakt. Openingstijden: zaterdag en zondag 14-18
uur en op afspraak.
Benjamin Fleig, Galerie vorn und oben
Katharinenweg 15a / B-4701 Eupen-Kettenis
Bij het begin van het nieuwe jaar nodigt Benjamin Fleig u hartelijk uit voor een bezoek
aan zijn Galerie voor een Accrochage waarin alle 20 kunstenaars en kunstenaressen van
de Galerie vertegenwoordigd zijn. Kunstenaars van de Galerie zijn: Suus Baltussen /
bobok / Didier Bourguignon / Dieter Call / Chloé Coomans / Johannes Göbel / Dorthe
Goeden / Rüdiger Hans / Andreas Hetfeld / Heike König / Matthias Kohn / Ludwig
Kuckartz / Vanessa Leißring / Lilith / Olivia Mortier / Tanja Mosblech / Martin Müller /
Dieter Rogge / Asri Sayrac / Maik Wolfram - special guest appearance: Anne Müller.
Openingstijden: van 10.00 – 22.00 uur op elke 1e zondag van de maand, alleen bij
evenementen en op afspraak.
Meer informatie kunt u inwinnen bij:
info@kunstroute-weser-goehl.eu en op de website: www.kunstroute-weser-goehl.eu

