Kunstlocaties in het Land van Eupen en Limburg "entrée libre" (D-B-NL)
op zondag 1 december
EEN HUIS VOOR LUTHERANEN IN VAALS
Onder deze titel presenteert De Kopermolen Vaals in het gebouw aan het Von
Clermontplein van zondag 24 november tot 12 januari 2014 een tentoonstelling over het
gebouw, met zijn interieur, documenten, boeken en liturgisch vaatwerk. De opening is op
zondag 24 november om 15.00 uur, met een inleiding door Anjo Petit, muziek door
Gabriele Davis, gitaar.
Het Centrum voor Kunst en Cultuur de Kopermolen huist in de voormalige EvangelischLutherse kerk van Vaals. Dat is een bouwkundig juweel uit 1737, met barokke
versieringen in hout en stuc. De Stichting heet Kopermolen naar de koperslagerij die
vóór de bouw van deze kerk verderop op het plein stond. Binnen valt de achthoekige
architectuur op met bovengalerij en recent gerestaureerd orgel van de orgelbouwer
Johann Baptist Hilgers, uit de Akense voorstad Burtscheid. De kerk heeft een kansel in
Régencestijl met altaarnis naar een ontwerp van Johann Joseph Couven, wiens 250-ste
sterfdag we dit jaar gedenken.
De Kopermolen is daarom –met concerten en deze expositie- een der partners in het
Euregionale Couvenproject. Couven was in zijn tijd stadsarchitect van Aken.
Het gebouw heeft een uitzonderlijke akoestiek en is buitengewoon geschikt voor
uitvoeringen van kamermuziek. Ook zijn er permanent exposities, nu dus over het
gebouw zelf. Het gebouw is ook trouwlocatie en wordt voor allerlei culturele activiteiten
bemiddeld. Groeiende bekendheid genieten de marktorgelconcerten, vanaf april tot en
met oktober elke 1ste en 3de dinsdag van de maand. In deze expositie zijn
architectuurtekeningen, boeken, documenten en foto’s te zien die op het gebouw, zijn
geschiedenis en functioneren betrekking hebben. Voor het eerst sinds de sluiting als kerk
in 1956 wordt het eeuwenoude liturgisch vaatwerk getoond.
De Kopermolen is geopend van dinsdag t/m zondag van 11.00 -17.00 uur; op zondag 1
december tot 18.00 uur. Toegang tot gebouw en expositie is gratis.
Een uitsteekende highlight aan het einde van de Kunstroute in Rolduc
Benefiet Adventsconcert in de Abdijkerk Rolduc Kerkrade, op zondag, 1 december 2013
om 18.00 uur. “Conferentie centrum Abdij Rolduc” en “Galerie Steinweg in het
Burgcenter te Stolberg “ nodigen U van harte uit voor een concert op de eerste zondag
van de Advent in Rolduc. Zoals reeds in 2011 treedt het Koninklijk Mannenkoor
“Mariakoor Eupen 1905” op onder leiding van Heinz Piront in de eerbiedwaardige
voormalige abdijkerk van de Augustijner koorheren te Kerkrade, grenzend aan
Herzogenrath. Het Eupens Mariakoor behaalde in 2010 de titel “Amateurvereniging met
hoge artistieke waarde” in de klasse uitmuntend. De entree voor dit concert is gratis. Een
vrije gave voor het onderhoud van de abdijkerk en de stichting “Hospitium Regio Aken”
wordt op prijs gesteld. Na het concert bestaat de mogelijkheid de nieuwe
kloosterbrasserie, “de Kannunik “, te bezoeken. Abdij Rolduc, Auberge en
Conferentieoord, Heyendallaan 82, 6464 EP Kerkrade www.rolduc.com www.steinweggalerie.de www.marienchoreupen.be www.hospizstiftung-aachen.de

“Kleine kunsttour – rondrit in het Land van Eupen”
Elke eerste zondag van de maand vrije toegang
Op zondag 1 december wordt u tussen 14.00 en 18.00 uur verwacht in de
samenwerkende kunsthuizen in het Euregionale Land van Eupen:
Kunstatelier 2Stark, Plaatweg 23, B-4720 Kelmis,
De Kopermolen Vaals, von Clermontplein 11, NL 6291 AT Vaals
Kunst und Kultur im Köpfchen, Eupener Straße 420, D-52076 Aachen
Ramírez-Máro-Institut, Gostert 102, B-4730 Hauset-Raeren
Fondation Peter Paul J. Hodiamont, Mazarinen 9, B-4837 Baelen
Göhltalmuseum, Maxstraße 9-11, B-4720 Kelmis / Neu-Moresnet
Kulturelle Begegnungsstätte ‚Maison art Pütz‘, rue de Hombourg 2, B-4850 Montzen
Atelier I.S., Heidestr.39, B-4711 Walhorn
Voor verdere informatie zie: info@kunstroute-weser-goehl.eu
Website: www.kunstroute-weser-goehl.eu

