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Community Art Hoensbroek 2012 – 2015

De Cultuurgroep Hoensbroek, bestaande uit vrijwilligers 
die de Community Art een warm hart toe dragen, 
organiseerde vanuit de buurt Maria-Gewanden in 2012 
voor het eerst de Week van de AmateurKunsten (WAK) in 
Hoensbroek.

Deze manifestatie was de aanzet voor veel vruchtbare 
culturele activiteiten tussen jong en oud die daarna 
zouden gaan plaatsvinden. Plaatselijke, regionale en 
nationale culturele en maatschappelijke organisaties 
verleenden bij de voorbereiding en uitvoering hun 
medewerking, daartoe aangespoord door de bewoners 
die keer op keer onvermoeibaar er op uit trokken om 
fondsen te werven.

Na de start vanuit de buurt verruimen we sinds 
2015 de cirkel door samen te werken met de andere 
buurtplatforms in Hoensbroek. We doen dit in de 
HAK, de Hoensbroekse AmateurKunst. De HAK werkt 
waar mogelijk samen met professionele instanties en 
verenigingen.

De doelstelling van de HAK is om enthousiaste 
amateurkunstenaars uit Hoensbroek samen met 
opa’s, oma’s, vaders, moeders, grote kinderen, kleine 
kinderen op straten en pleinen hun passie laten 
beleven. Inspirerende plekken in Hoensbroek helpen 
daarbij ons thuis te voelen in onze wereld. De beek, het 
kasteel, de kerkjes, de markt, de parkjes; ze hebben een 
verblijfswaarde en laten ons van dichtbij schoonheid en 
poëzie ontdekken.

 Hoensbroekse   AmateurKunst
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 Hoensbroekse   AmateurKunst

Kunst stelt kinderen en senioren in de gelegenheid 
om contact te leggen met hun omgeving én het eigen 
innerlijk. Kunst confronteert en daagt uit tot gesprekken.
De HAK wil mensen uit Hoensbroek hun eigen creatieve 
mogelijkheden laten ontdekken, hun krachten en hun 
perspectieven. We zetten hierbij in op kleinschalige, 
intieme producties die door onze eigen bewoners 
worden gemaakt onder begeleiding van gerenommeerde 
professionals. De HAK gelooft in alle jeugdige en 
gevorderde talenten die volop in ons dorp aanwezig zijn. 
Community Art gaat uit van de kracht en de kunst van 
de gemeenschap.

De HAK krijgt steeds meer ervaring in het organiseren 
van activiteiten. Hierdoor worden de projecten steeds 
beter, kleurrijker en gevarieerder. In 2015 was het thema 
‘De dieren gaan ondergronds’; 2016 werd het jaar met 
het thema ‘Vreemde vogels in Hoensbroek’.

Vreemde Vogels,  
Community Art Hoensbroek 2016

Als voorbereiding op ons jaarplan 2016 “Vreemde Vogels 
in Hoensbroek” gaf Sanne Puijk, de kunstenaar die ons 
vorig jaar ook begeleidde bij “De Dieren Ondergronds”, 
in januari een interessante inleiding op de voorstelling 
“Don Giovanni” van Mozart. Het was een kijkje achter 
de schermen. We leerden op welke manier kostuums 
worden ontworpen voor een voorstelling. En we 
luisterden naar de ouverture van Don Giovanni, op de 
planken gebracht door de Madeleines.



4

2012

Drama bij het kasteel
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Dag van het park
Onthulling van het gedicht 
in steen

Zingen op de markt
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2013

Schilderen op school

Ex Voto
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Dichten in het dorp

Zingen op de markt
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2014

Timo in Afrika met  
het Nederlands Blazers 
Ensemble
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Schilderen op school

Dichten in het dorp
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Finissage

Workshop fotografie  
met Jean Michel
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Iconen
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2015
Reis door de 
Hemel met  
het Nederlands 
Blazers 
Ensemble
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Samen spelen in het dorp

Dichten in het dorp

Nachtorkest
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De dieren ondergronds
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Spelen op school

Mozart in Hoensbroek
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2016
“Vreemde Vogels in de Klas”: 
120 Hoensbroekse schoolkinderen leerden in februari 
klassikaal zingen en blokfluiten. De kinderen zijn naar 
de muziekschool geweest en hebben daar een optreden 
gehad en een quiz gedaan, samen met de harmonie 
van Hoensbroek. Enkele kinderen 
maakten vervolgens een soundscape 
in de studio van Angelo Bombrini in 
Studio de Husken, naar aanleiding 
van de grafische partituur die ze 
maakten op school.

Soundscape 
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Don Giovanni
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“Vreemde Vogels op de pleinen”: 

in het voorjaar waren we aanwezig op diverse 
pleinen met de Vreemde Vogels, en gaven we 
workshops. Tijdens de opening van het nieuw 
ingerichte Gebrookerplein waren we aanwezig 
met de HAK. De dichter Ricardo bracht een lied 
ten gehore. Er is daarnaast ook op de beroemde 
Hoensbroekse braderie flink gewerkt. Er is een 
groot aantal Vreemde Vogels ontstaan.

Vreemde vogels op de pleinen
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Boekenontbijtnieuws: 
Wat heeft iedereen, jong en oud, het leuk gevonden, het 
boekenontbijtnieuws in de maanden maart en april! 
Samen goed de dag laten beginnen en even de hersens 
laten kraken. Senioren en kinderen konden gezond 

ontbijten, eitje koken, samen koffie 
zetten, samen de krant lezen, en 
samen een boek bespreken.

Boekenontbijtnieuws
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In het najaar hebben we allerlei workshops 
georganiseerd. 

De workshop “Vreemde Vogels zingen Canons” 
op vrijdagavond en zaterdagmorgen trok meer 
dan 50 deelnemers. “Vreemde Vogels in Beeld”: 
we hebben met zijn allen een reeks leuke 
schilderijtjes gemaakt in de Vlieger en er is 
door het jaar heen flink gekleid. 

Vreemde vogels in beeld
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Muren en vitrines vulden zich met vogels. 
Hanneke van Criekingen en Paulien Dieteren 
maakten samen een enorme wensvogel in 
de loods van Hanneke in de Hoofdstraat, 
waarvoor Rob Isenborghs het ijzeren karkas 
maakte. Jean Michel Crapanzano gaf een 
hele interessante workshop fotografie, op 
diverse dagen en locaties. Mensen hebben 
veel geleerd. In de Hoofstraat in het centrum 
van ons dorp is uiteindelijk op 26 november 
de slotmanifestatie gehouden. Er kwamen 
met de hand & spandiensten vanuit de school 
voor anderstaligen in ons dorp nestkastjes 
en lichtjes in en aan de bomen te hangen, er 
kwam een fraaie expositie in de bibliotheek, er 
werd gedicht en er werd gezongen. 

Vreemde vogels 
zingen canons

Workshop fotografie
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Tijdens de opening in de bibliotheek onthulde 
wethouder met verve het pronkstuk, de 
wensvogel. 
We hebben genoten van de prestaties van de 
workshop canon zingen, en van de voordracht 
van de dichter Ricardo Frederiks. Diezelfde 
middag was er in de kleine St-Jan een 
concert, immers vogels zingen ook. We waren 
getuige van een schitterende vlucht fluitende 
vriendjes. 
Tot slot was er aan het einde van het jaar het 
“Te gekke Buren festival” waar buren met en 
zonder beperking hun kunsten op de planken 
brachten in de muziekschool van Hoensbroek.

Slotmanifestatie
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Concert in de Kleine St. Jan

Te gekke buren festival



De HAK is een initiatief van 
Buurtgericht Werken Heerlen


