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Vanaf 30 juni
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Bladmanagement & Acquisitie
AM-Creation , Désiré Mureau, 06-34492511,
info@am-creation.nl. AM-Creation
is onderdeel van NV Uitgeverij Smit van 1876
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Film
ECI fotografen
Margriet Cloudt
Cord Beckman
Harald Dülks
Sharik Derksen

The Idol

vanaf 28 jul
Mohammed Assaf is van jongs af aan samen met zijn zusje
volledig in de ban van muziek. Terwijl hij als kind voor het
entertainment tijdens huwelijksfeesten zorgde, heeft de
inmiddels 25-jarige Assaf andere muzikale ambities. Hij wil
meedoen aan de tv-talentenjacht ‘Arab Idol’, waarvoor hij vanuit
de Gazastrook een gevaarlijke reis naar Egypte zal moeten
afleggen. Zonder paspoort, in het geheim de grens passerend
en zonder uitnodiging voor zelfs maar een auditie, neemt hij
het risico en met succes. In 2013 bezorgt hij zijn thuisland een
zeldzame overwinningsroes met het officieuze Palestijnse
volkslied 'Ali al-Keffiyeh' en is het jonge talent verantwoordelijk
voor een uniek, bevrijdend moment van nationale trots in
Palestina.

Vormgeving en illustraties
Mirjam Fraipont
Druk
NV Uitgeverij Smit van 1876

Redactie
noortjeheijnen@ecicultuurfabriek.nl

Oplage
3.000

Programmeurs:
Educatie: tonwilbers@ecicultuurfabriek.nl
Theater: viviankleukers@ecicultuurfabriek.nl
Pop: jennymeussen@ecicultuurfabriek.nl
Film: irisjansen@ecicultuurfabriek.nl /
anitasmeets@ecicultuurfabriek.nl

Verspreiding
Gratis verkrijgbaar op zo’n 200 punten in
Midden-Limburg. O.m. theaters, muziekpodia,
musea, galeries, bibliotheken en VVV-kantoren

Wijzigingen en zetfouten voorbehouden. De uitgever heeft ernaar gestreefd auteurs- en beeldrechten te regelen volgens de wettelijke
bepalingen. Wie meent alsnog zekere rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht zich tot de uitgever te wenden. Niets uit deze
publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Concept ontwerp © Familie Fraipont - geboren ontwerpers

Ook in ditNeemMagazine
adverteren?
contact op met Désiré Mureau
dat kan! mail naar: info@am-creation.nl of bel: 06-34492511
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• glasbewassing
• telescopische glasbewassing
• vloeronderhoud/tapijtreiniging
• reguliere schoonmaak
• bouwopleveringen
• gevelreiniging
• reiniging van kozijnen
• reiniging van beplatingen
• dieptereiniging van keukens
• dieptereiniging van sanitair
meer info: www.schoonmaakbedrijﬂutgens.nl
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Vanaf 30 juni
De 27-jarige Chelli verzorgt
de opvoeding van haar
24-jarige zus Gabby, die
verstandelijk gehandicapt
is. Als een maatschappelijk
werkster ontdekt dat Chelli
haar zus alleen thuis laat als
ze moet werken, wordt ze
gedwongen haar zus in een
opvangcrèche te plaatsen.
Hun symbiotische relatie
raakt nog verder verstoord

als Chelli een verhouding
krijgt met een man. Uit
alle macht probeert ze
een normale, intieme en
emotionele relatie met hem
op te bouwen. De liefde voor
haar zus is echter zo groot,
dat er noodgedwongen een
soort driehoeksverhouding
ontstaat waarin de grens
tussen liefde, opoffering,
verzorging en elkaar pijn
doen steeds vager wordt..

Eye in the Sky

vanaf 14 juli
Wanneer kolonel Katherine Powell (Mirren) de opdracht krijgt om een
geheime drone-missie te leiden, kan ze nog niet voorspellen wat haar
te wachten staat… Het is de bedoeling dat ze een groep terroristen
moet arresteren die op een schuilplaats verblijven in Nairobi, Kenia.
Al snel komen ze er achter dat de terroristen andere plannen hebben
en moet Katherine de plannen wijzigen en de groep uitschakelen. Dit
lijkt goed te gaan, tot het moment dat dronepiloot Steve Watts (Aaron
Paul), die de leiding heeft over de uitschakeling, een klein meisje spot
bij de verblijfplaats van de terroristen. Samen moeten ze beslissen of
ze bereid zijn haar leven op te offeren of niet…

3

theater

pop

CABARET, DANS, MUZIEK, TONEEL, FAMILIE, THEATERCOLLEGES

De zomer staat voor de deur. De tijd van biertjes
drinken op het terras en dansen tot je je benen
niet meer voelt op dat heerlijke festival. De tijd van
ronddobberen in een bootje op de Maas of inpakken
en op weg naar de Costa!

We beginnen pas in september, maar hebben er nu al
zin in. Met 'Winterbloemen' met een echte topcast gaan
we meteen al goed van start. Volop cabaret staat ons te
wachten, met o.a. Pieter Derks, Marc de Hond, Fresku
(jawel) en een improvisatieshow van Op Sterk Water.
Dansliefhebbers worden verwend met o.a. ISH, Holland
Dance, Gotra en zelfs een miniversie van de Nederlandse
Dansdagen. Muziek in alle stijlen, van broeierige
rocksongs door Tigre Blanco, klassiek door Bachkenner

Jan Willem Rozenboom tot een jazzcafé met The Preacher
Men. Boeiende theatercolleges, een wijnproefavond met
jazz, een Engelse topacteur die in de huid kruipt van Adolf
Hitler, een illusieshow van Rob & Emiel, Billie Holiday die
tot leven komt door Sherry Dyanne, een jeugdshow met
opera vs. rap van Tante Theater. Kortom, teveel om op te
noemen.
Bekijk het totale programma op www.ecicultuurfabriek.nl. Zorg nu dat
je niks hoeft te missen en koop je tickets via de website of de receptie.

Rob en
Emiel
14-01-2017

In die tijd gaan wij aan de slag met het programma ná de zomer;
wanneer de nachten weer wat langer worden en het kwik op de
thermometer langzaam een beetje onder de 20 graden Celsius
komt. Zodat we jullie dan weer een divers en fijn programma
kunnen bieden in onze Popzaal. Van Deep House tot Rauwe Rock
en van Jazz tot Hiphop.
Namen die al bevestigd zijn:

CONCRETE TROPICAL NOTORIOUS PROBZ
JOTTEM OFFCOURSE0475 GARE DU NORD
TOONTJE LAGER DRUMMAKID PENDEJO

Winterbloemen
14-09-2016

Jazz and Wine

Holland Dance

10-12-2016

10-03-2017

opROER

zondag 11 september 2016

opROER is de opening van het culturele seizoen
in Roermond. Een dag waarop alle culturele
instellingen, maar ook individuele artiesten laten
zien wat ze kunnen op diverse plekken in het
centrum van Roermond. In deze editie zal de ECI

Homelands
15-04-2017

Preacher Men
29-01-2017

Pepijn
Schoneveld8

Pieter Derks

17-03-2017

23-11-2016

De nieuwe kleren van de
keizer
01-10-2016
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Cultuurfabriek de Markt omtoveren tot een heus
ECI-plein met leuke activiteiten en optredens
vanuit alle afdelingen; pop, film, theater en
cursus.

Tante Theater
09-04-2017
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educatie

agenda

Start nieuw cursusseizoen in septemBer!
Bekijk nu ons actuele aanbod op www.ecicultuurfaBriek.nl

Kinderconcert

10 juli, 10:30uur, theaterzaal, gratis entree
Onze jongste muziekcursisten laten zien wat ze kunnen!

Samenspeldag
3 juli

Speel jij een instrument en vind je het leuk om in een
dag nieuwe muziek in te studeren en dat samen uit te
voeren?
Kom dan naar onze samenspeldag op 3 juli.
GRATIS voor ECI-cursisten
€ 7,50 voor niet ECI-cursisten
Opgeven: dianaheijmans@ecicultuurfabriek.nl

OpenBare D-presentatie
en concert De Symphonie
13 juli 19:00uur, theaterzaal, gratis entree

Woensdag 13 juli, presenteren onze D-kandidaten zich onder begeleiding van
de Roermondse Symphonie of piano. De Symphonie zal tussendoor een concert
geven.

Uitreiking muziekdiploma’s
14 juli, 18:30uur, theaterzaal

Hopelijk hebben we weer veel muziekcursisten die slagen voor hun praktijkdiploma.
De diploma’s krijgen ze feestelijk uitgereikt in onze theaterzaal.

expo
Madama modern secret
art from the heart

Film

Vanaf 30 jun 2 weken
Kollektivet
drama

Vanaf 14 jul 3 weken
Eye in the Sky
thriller/drama

Vanaf 30 jun 2 weken
A Bigger Splash
drama

Vanaf 28 jul 3 weken
Men & Chicken
komedie

Vanaf 30 jun 2 weken
El Clan
drama

Vanaf 28 jul 3 weken
Love & Friendship
komedie/drama

Vanaf 30 jun 2 weken
Next to Her
drama

Vanaf 28 jul 3 weken
The Idol
drama

Vanaf 14 jul 2 weken
Un homme à la hauteur
komedie

Vanaf 04 aug 3 weken
Elle
drama/thriller

Vanaf 14 jul 2 weken
Truman
drama

Vanaf 18 aug 2 weken
Een man die Ove heet
komedie/drama

Vanaf 14 jul 3 weken
Noma- My Perfect Storm
documentaire

Vanaf 18 aug 2 weken
A Hologram for the King
drama

educatie

Zondag 03 juli
Samenspeldag
Zondag 10 juli 10.30 uur
Kinderconcert
Woensdag 13 juli 19.00 uur
Openbare D-presentatie en concert De
Symphonie
Donderdag 14 juli 18.30 uur
Uitreiking muziekdiploma’s

Expo

24 jun t/m 31 jul
Madama Modern Sacred Art from the
Heart

ECI extra

25, 26 en 27 juli
Eigenwijs ECI
Zondag 11 september
opROER

Eigenwijs ECI
25-26-27 juli

Met Eigenwijs ECI start jouw zomervakantie weer spetterend!
Met onder andere muziek, dans, theater, film, zang en decor.
Kosten: € 54,95
Aanmelden: eigenwijseci@ecicultuurfabriek.nl

24 juni t/m 31 juli
Door haar transculturele achtergrond
heeft Madama een concept over
kunst ontwikkeld: Kunst als bezielde
materie: alles is trilling=energie.
Dit leidde tot het ontwikkelen
van drie disciplines: Beeldende
kunst, Muziek en Tekst. In deze
overzichtstentoonstelling worden
deze integraal gepresenteerd en o.a.
in een ruim 9 uur durend doorlopend
cross over project zichtbaar: de
beelden/schilderijen zijn tot stroming
getoonzet in de pianoklanken en de
stralende teksten in beeldend werk
omgezet.
De inhoud bepaalt de vorm: leven en
werk zijn in wezen verweven. Wat
betekent het om een scheppend en
creatief mens te zijn, niet alleen in de
beperkende betekenis van kunst maar
ook in het dagelijks doen en laten
met als levensfilosofie: voortdurende
vernieuwing. Kunst als Medicijn van
Zijn, geeft energie.
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Madama Art is figuratief en abstract
oftewel Transfiguratief. Modern Sacred
Art from the Heart is een keuze voor
Heelwording, een Lichtoffensief.

Presentatie Nieuwste Boek

Haar nieuwste boek ‘De TAO van het
IK BEN’ wordt tijdens de opening van
de expositie gepresenteerd. Boek
en Beeld is een belangrijk onderdeel
op de expositie.Madama heeft 3
boeken gepubliceerd*. Het beeldend
werk dat een intrinsiek onderdeel
daarvan uitmaakt wordt eveneens
tentoongesteld. Haar veelzijdigheid
en filosofie komen hierin optimaal tot
uiting.
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ECI Cultuurfabriek biedt
leuke werkplekken

Altijd passend werk
Wij begeleiden mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt bij het vinden en behouden
van een baan. Tevens ondersteunen we hierbij
werkgevers en verwijzers.

www.pswwerk.nl
pswwerk@pswml.nl
0475 - 474 485

bezoek
onze

NIEUWE
WEBSITE

Onze passie kent geen beperkingen

