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De Vrije Akademie Parkstad 
onderschrijft de visie dat 
iedereen de mogelijkheid 
moet krijgen om actief bezig 
te zijn met kunst en cultuur 
in Parkstad. De Vrije Aka-
demie brengt dit al 50 jaar  
tot uitvoering in de vorm 
van cursussen, workshops, 
lezingen, tentoonstellingen, 
projecten en andere crea -
tieve activiteiten. Wij gaan 
dit vieren in november 2018 
met een aantal activiteiten 
op onze locatie aan de  
Elbereveldstraat 105 in 
Kerkrade en het Burgerhoes 
in Landgraaf. 

9 NOV
Jubileumtentoonstelling 
Vrije Akademie Parkstad 

Er is een jubileumtentoon-
stelling op onze locatie aan 
de Elbereveldstraat 105  
in Kerkrade van 9 november 
tot en met 3 december 2018. 
De expositie toont divers 
werk zoals schilderijen, beel -
den, grafiek en fotografie van 
onze cursisten. Geopend op 
werkdagen van 9.00 tot 17.00 
uur en op maandag - t/m  
donderdagavond van 19.30 
tot 22.00 uur. 

11 NOV
Lezing over 50 jaar kunst 
door Erna Charbon

Op zondag 11 november 
wordt er in de Elbereveld -
straat 105 in Kerkrade om 
13.30 uur een speciale lezing 
verzorgd door kunsthistorica 
Erna Charbon over 50 jaar 
kunst. Dit heeft natuurlijk  
een relatie met 50 jaar Vrije 
Akademie. 
We gaan kijken en luisteren 
naar een verhaal over 50 jaar 
kunst in 50 beelden in het 
kader van het jubileum van de 
Vrije Akademie. Kunst  historica 
Erna Charbon start in de jaren 
’60 om ook een context te 
geven van deze start.  
De politieke ontwikkelingen 
en de kunstwereld lopen in 
deze periode soms opvallend 
parallel. Kunstenaars zetten 
zich af tegen de gevestigde 
orde, breken grenzen open  
en verklaren zich solidair met 
de ideeën en politiek van de 
‘hippies’. 

De kunstenaars zoeken naar 
nieuwe kunstvormen die 
niet meer gebonden zijn aan 
musea of galeries; er ontstaan 
nieuwe kunstvormen zoals 
‘land art’ en ‘performance art’.
In de kunst na 1975 (het post-
modernisme) zijn er geen 
overheersende stromingen 
meer, wel veel invloeden uit 
de stromingen van voor deze 
periode die je terug ziet 
ko men. De geschiedenis 
wordt een grabbelton waaruit 
kunstenaars naar hartenlust 
graaien. De rol van de tech -
niek is belangrijk: reprodu -
ceerbaarheid van kunst door 
fotografie, film en computer. 
Inmiddels hebben politieke, 
maatschappelijke en tech-
nische ontwikkelingen de 
wereld van de 21e eeuw heel 
erg verandert. Globalisering, 
de opkomst van nieuwe eco -
nomieën, internet, recycling 
en hergebruik; het zijn belang -
rijke gebeurtenissen die de 
maatschappij en kunst van nu 
bepalen. Deze veranderingen 
zien we terug in de Heden -
daagse kunst.

Deze lezing is voor iedereen 
gratis toegankelijk. 
Graag vooraf aanmelden  
via info@ vazom.nl of via  
045 -7370302. De lezing  
wordt georganiseerd in 
samenwerking met het bewo -
nersplatform Kerkrade -West 
en met Werkplaats K

15 NOV
Boekpresentatie  
‘Kerkrade onderweg’ 

De historische kring Kerkrade 
presenteert op donderdag 15 
november 2018 om 19.00 uur 
in de Elbereveldstraat 105 in 
Kerkrade haar nieuwe publica -
tie van ‘Kerkrade onderweg’. 
Er verschijnt een stuk over 
de Vrije Akademie en haar 
geschiedenis in deze publica -
tie. De Vrije Akademie zorgt 
voor een rondleiding door de 
jubileumexpositie. 

Deze presentatie is voor 
iedereen gratis toegankelijk. 
Graag vooraf aanmelden  
via info@ vazom.nl of via  
045 -7370302. 

27 NOV
Lezing over 50 jaar kunst 
door Erna Charbon

Op dinsdag 27 november 
wordt er in het Burgerhoes 
in Landgraaf om 19.30 uur 
een speciale lezing verzorgd 
door Erna Charbon over 50 
jaar kunst. De lezing wordt 
geopend door Alex Schif -
felers, wethouder van onder -
wijs, wmo en kunst & cultuur 
in de gemeente Landgraaf. 
Deze lezing is hetzelfde als 
de lezing op 11 november in 
Kerkrade. Aangezien het groot 
aantal te verwachten bezoe -
kers, bieden wij deze lezing 
ook aan in Landgraaf met 
onze partners: de gemeente 
Landgraaf en de bibliotheek 
Landgraaf. 

Deze lezing is voor iedereen 
gratis toegankelijk. 
Graag vooraf aanmelden via: 
info@bibliotheeklandgraaf.nl 
of 045 -5695660 of via info@
vazom.nl  of 045 -7370302
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Elbereveldstraat 105
6466 JM Kerkrade
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De Vrije Akademie wordt in dit 
programma gesteund door de 
gemeenten Landgraaf en Kerkrade 

www.vazom.nl


