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InBeeld 2019
InBeeld 2019 is de prijs voor
beeldende amateurkunst beoefening
van het Huis voor de kunsten
Limburg. Het thema voor InBeeld
2019 is ‘sporen’. Kumulus is dit
jaar een voorronde locatie voor de
InBeeld prijs 2019.
Uit de ingezonden werken zullen
er drie geselecteerd worden die
doorgaan naar de finale. Een vakjury
beoordeelt de werken op originaliteit,
zeggingskracht, verbeelding van het
thema en toegepaste techniek.

Kumulus Beeldend werkt in deze
expositie samen met Het Huis voor de
Kunsten Limburg.

De geselecteerde werken uit de
voorrondes worden van 22 juni t/m
21 juli 2019 tentoongesteld tijdens
de eindexpo in ECI Cultuurfabriek
Roermond. Dan worden ook
de winnaars van InBeeld 2019
bekendgemaakt.
Meer informatie via www.hklimburg.
nl/inbeeld. De ingezonden werken
voor de voorronde bij Kumulus kun
je in de gele zone op de begane
grond en eerste verdieping aan de
rechterzijde van het gebouw zien.

www.kumulus.nl

Kom kijken en laat je
verrassen door alle
prachtige werken die in
Sporen te zien zijn!

10 mei - 8 juni

Herbenusstraat 89,
Maastricht
Meer info en openingstijden
www.kumulus.nl

Herbenusstraat 89, Maastricht
Meer info en openingstijden
www.kumulus.nl

InBeeld
2019

Linkerzijde van het
gebouw: Werk van
Kumulus cursisten

Begane grond

gebouw: Werk van
deelnemers InBeeld

THEATERCAFÉ
WEST

Opening
Vrijdag 10 mei
18.45 - 19.00U

2019

THEATER

Inloop - Foyer
19.00 - 19.30U

ATELIER

BERNARD LEACH

ATELIER

GIJS BAKKER

ATELIER

GIJS BAKKER

ATELIER

WILLIAM TURNER

STUDIO

CARMEN AMAYA

WC

ATELIER

CHARLES EYCK

ATELIER

STUDIO

JEROEN WILLEMS

SAM DRUKKER

ATELIER

JEANLOUP SIEFF

BALIE

ATELIER

10 mei - 8 juni

ENTREE

Het thema van de expositie
is ‘sporen’. Gedurende het
cursusjaar hebben onze
docenten en cursisten gewerkt
met verschillende technieken
om sporen in al haar vormen en
interpretaties te laten zien in de
werken.
Tijdens Sporen presenteren
wij niet alleen werk van onze
cursisten, maar ook werk van
andere amateurkunstenaars die
deelnemen aan InBeeld 2019.

KAREL APPEL

Over Sporen

ATELIER

Borrel - Foyer

KINDERATELIER

21.00U

REGGIO EMILIA

Prijsuitreiking finalisten InBeeld
door jury Theaterzaal Kumulus

ELSA
SHIAPARELLI

STUDIO

HANS VAN MANEN

20.30U

Eerste verdieping

WC

STUDIO

RUDI VAN DANTZIG

19.45 -20.15U

WC

ATELIER

CHARLES VOS

Korte pauze

ATELIER

19.30 -19.45U

AUGUSTE RODIN

Openingswoord & korte
voordacht Theaterzaal Kumulus

Modeshow A.M.G. Schmidt lokaal

Wil je ook leren
tekenen, schilderen,
vormgeven,
beeldhouwen,
boetseren,
modeontwerpen,
fotograferen of film
maken? Kijk op
kumulus.nl, kies je
cursus en schrijf je in!

Rechterzijde van het

