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Voorwoord

Beste gasten,
Welkom bij de jubileumexpositie van Kunst in Valkenburg 2017.
Een bijzondere editie. Tien jaar geleden werd het idee geboren
om een kleinschalig, exclusief kunstevenement in een schitterende omgeving te organiseren. Dit blijkt een succesformule te
zijn, getuige het enthousiasme bij de deelnemende kunstenaars
en bezoekers. Ik hoor alleen maar positieve geluiden.
KiV vindt dit jaar weer ‘inside’ en ‘outside’ plaats. Inside in de
unieke en adembenemende ruimtes van de kloostergang van
Château St. Gerlach en de schatkamers van de St.-Gerlachuskerk. Outside op het prachtige buitenlandgoed van Château St.
Jan Schrijen
Burgemeester Valkenburg aan de Geul
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Gerlach. Ik zal hier zeker in de zomer samen met mijn vrouw
vaker komen genieten van de tentoongestelde kunstwerken in
die prachtige ambiance.
De organisatoren van KiV, Maurice Stassen en de gebroeders
John en Frank Marx, wil ik dank zeggen voor hun initiatief en
ook hartelijk feliciteren met hun 10 jaar succesvol Kunst in
Valkenburg. Laten we samen een onvergetelijke jubileumeditie beleven, die ons na afloop onmiddellijk doet verlangen en
uitzien naar de volgende. Want dit evenement is niet meer weg
te denken uit Valkenburg aan de Geul.

10 jaar Kunst in Valkenburg
Kunst doet je goed
Kunst levert een bijdrage aan de geestelijke gezondheid van mensen. Kunst doet je goed. Kunst helpt je te genieten van het leven.
Vanuit deze stelling ging de gemeente Valkenburg aan de Geul
vanaf 2007, onder leiding van burgemeester Constant Nuijtens,
nadenken over hoe men kunst een plaats kon geven in het te ontwikkelen wellness-concept. Een vergadering werd belegd door de
gemeentesecretaris Louk Bongarts met zeer velen die op kunstgebied actief zijn in Valkenburg aan de Geul.
Er ontstonden, na allerlei varianten te hebben doordacht, twee
ideeën:
een tweejaarlijkse Stedelijke Kunstopdracht zal er worden ingesteld;
een jaarlijks terugkerende expositie van hoog niveau zal er georganiseerd gaan worden.
Om deze ideeën samen met de gemeente te verwezenlijken werden een tweetal galerieën en een kunstenaar benaderd: Marx en
Marx, Giardino en Con Tonnaer.

Tweejaarlijkse Stedelijke Kunstopdracht
Men ging snel aan de gang met het ontwikkelen van een concept
voor de Stedelijke Kunstopdracht, men stelde een Adviescommissie samen die de kunstenaars selecteert, men zocht sponsoren
en de opdrachtverlening ging van start. In 2017 zal het vierde
kunstwerk worden geplaatst in het Kuurpark op de Cauberg.
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Jaarlijks terugkerende expositie: KIV
Ook werd er zeer voortvarend gewerkt aan de totstandkoming
van de eerste expositie. Er werd gekeken naar de mogelijkheid om
deze te laten plaatsvinden in de Gemeentegrot. Helaas bleek deze
schitterende ruimte voor de kunstwerken veel te vochtig te zijn.
Vervolgens werd er in overleg met het kerkbestuur van de Sint
Gerlachuskerk en met Camille en Judith Oostwegel van Oostwegel Collection gekeken naar de mogelijkheden die de Schatkamer
van de Gerlachuskerk en de Kloostergang van Château Sint
Gerlach boden. Deze bleken er volop te zijn met als resultaat de
eerste expositie in maart 2008.
Deze eerste expositie die plaatsvond onder de naam Kunst In
Valkenburg (KIV) was meteen een groot succes: in totaal waren
er ongeveer 6.000 bezoekers waarvan alleen al op de 2de paasdag
1250. Op 30-12-2008 werd de stichting Kunst in Valkenburg opgericht. Het doel van deze stichting is volgens de akte:
De promotie van Valkenburg aan de Geul als kunststad.
Vanaf de tweede editie in 2009 is er een catalogus verschenen die
gratis wordt gegeven bij een entreekaartje en worden er, verspreid
over de hele gemeente, vlaggen en banieren opgehangen tijdens
de KIV.
In 2010 vond de opening voor de eerste keer in de bijzonder
fraaie Sint Gerlachuskerk plaats.
Na de expositie van 2011 heeft Con Tonnaer helaas moeten aangeven dat hij stopt met de mede-organisatie. Hij gaf te kennen het
wat rustiger aan te willen doen.
Wel is hij nog steeds aanwezig tijdens de expositie, nu vertegenwoordigd door Galerie Marx en Marx.
Vanaf 2012 werd de organisatie 2 jaren lang versterkt door Galerie
Inez Tummers.
Sinds de expositie in 2014 doen er elk jaar gastexposanten mee.
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Zo zijn er tot nu toe regelmatig aanwezig geweest: Jan van den
Bragt, Maria Verstappen, Hugo en Jill van der Aa, Galerie Bontart.

KIV Inside - KIV Outside
Op 9 juni 2013 werd voor de eerste keer KIV Outside geopend.
Een buitenexpositie op het landgoed van Château Sint Gerlach.
Deze expositie wordt sinds 2015 tegelijk met KIV Inside geopend
maar duurt tot oktober.
Nu in 2017 tijdens de 10-de KIV Inside en de 5-de KIV Outside
kunnen we voor de eerste keer gebruik maken van het Gerlachpaviljoen. Weer een fantastische nieuwe loot aan onze KIV-boom!

Kunst helpt je te genieten van het leven
Verder werken aan Valkenburg aan de Geul als kunststad dat is
waar wij een bijdrage aan hopen te leveren. Graag willen we dat
ook in de toekomst blijven doen, want:
Kunst doet je goed. Kunst helpt je te genieten van het leven.

					John Marx

Kunst in Valkenburg
staat garant voor kwaliteit
Op zaterdag 11 maart 2017 opent KIV voor de 10e keer haar deuren. KiV staat voor Kunst in Valkenburg, een unieke en exclusieve jaarlijks terugkerende kunstexpositie in het heiligdom van de
Gerlachusparochie en op het landgoed van Château St. Gerlach.
U kunt er in de maand maart binnen (KiV Inside) en van maart
t/m september buiten (KiV Outside) werk bewonderen van totaal
verschillende kunstaanbieders: Marx & Marx Limburgse Kunst,
Galerie & Beeldentuin Giardino en enkele gastexposanten.
KiV is bij kunstminnenden inmiddels een begrip geworden en
ook in 2017 hopen we weer duizenden bezoekers te ontvangen.
Zij komen om exclusieve en hoogwaardige beelden en schilderijen te bewonderen van gerenommeerde kunstenaars in binnen- en
buitenland. Bovendien staat heel Zuid-Limburg in maart in het
teken van kunst. Dat trekt vele liefhebbers uit binnen- en buitenland naar onze regio en daarmee ook naar KiV 2017!

Kunstaanbieders:
Marx en Marx Limburgse kunst is gespecialiseerd in aan
Limburg gerelateerde kunst van de afgelopen honderd jaar. Zij
stellen onder andere schilderijen en beelden van Paul Beckers,
Harry Schroen, Charles Eyck, Sjef Hutschemakers, Patrick
Creyghton, Wil van der Laan, Jo Ramakers, Lei Molin, Gene
Eggen, Mies Grijmans, Kieta Nuij, Frank Meijers en Monique
Lipsch ten toon.
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Locatie(s):
De locatie op zich is al een bezoek waard. De kunstexpositie
vindt plaats in de kloostergang van Château St. Gerlach en de
ruimtes rond de schatkamer van de Sint Gerlachuskerk, een
prachtige barokkerk met onlangs gerestaureerde achttiende-eeuwse fresco’s, gelegen in Houthem.
Indien men van nog meer kunst wil genieten, kan men in de
weekenden (vr/za/zo) tijdens de openingstijden van KIV de speciale exposities bij de 2 deelnemende kunstaanbieders bezoeken.

Stichting KiV:

Galerie & Beeldentuin Giardino beschikt over een uitgebreide
collectie beelden en schilderijen van (inter-)nationale kunstenaars. Er zijn werken van onder meer David Gerstein, Josef Jan
Michnia, Jos van Vreeswijk, Judith Wiersema, Ronald A. Westerhuis, Sjaak Smetsers, Christiaan Lieverse, Frans van Straaten,
Saskia Pfaeltzer, Karin van de Walle, Jack van Iwaarden de
Vreede en Tom Smetsers te bezichtigen.
Gastexposanten krijgen de mogelijkheid geboden om hun
kunstwerken aan een breed publiek te tonen tijdens Kunst in
Valkenburg 2017. Zo toont Maria Verstappen enkele grote schilderijen en Jan van den Bragt enkele van zijn speciale sieraden
tijdens KiV.
Een mooie aanvulling op het geheel vormt tijdens KiV 2017 de
collectie van Hugo en Jill van der Aa.
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De gemeente Valkenburg aan de Geul wil kunst toegankelijk maken voor een breed publiek. Daarom is de Stichting KiV in het
leven geroepen. Daarin zijn twee gerenommeerde kunstgalerieën
uit de gemeente vertegenwoordigd: Marx & Marx en Giardino
Galerie & Beeldentuin. Zij zorgen onder meer met deze expositie
voor de promotie van kunst en daarmee voor de kwaliteitsslag
die Valkenburg ook op het gebied van kunst wil maken.

Taxatiemiddagen:
Vanwege het 10-jarige jubileum zijn er 2 taxatiemiddagen waarop bezoekers van KiV Inside hun eigen kunstvoorwerpen gratis
ter taxatie kunnen aanbieden en wel op woensdag 15 en 22 maart
van 14.00 tot 17.00 uur. De taxaties zullen worden verricht door
Marx en Marx en Giardino.

Beeldenpark bloeit op in
Kuurpark Valkenburg
De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft in 2009 een
Stedelijke Kunstopdracht ingesteld. Iedere twee jaar krijgt een
veelbelovende kunstenaar opdracht om een kunstwerk in het
Kuurpark in Valkenburg te realiseren.

Stief Desmet: ‘Monument for a broken Lion’

Han van Wetering: ‘Henriëtje’

In 2011 werd die opdracht voor het eerst verleend aan de veelbelovende Belgische kunstenaar Stief Desmet. Het kunstwerk dat
hij ontwierp heeft de naam ‘Monument for a broken Lion’. Dit
beeld symboliseert de disharmonie in evenwicht tussen mens en
dier. Tevens verwijst de Broken Lion naar de voormalige Klant’s
Dierentuin die in de vijftiger en zestiger jaren op de Cauberg
gevestigd was.

In 2015 presenteerde de Maastrichtse kunstenaar Han van
Wetering in het kuurpark zijn ‘Henriëtje’. De taal van Han van
Wetering is symbolisch en vaak dubbelzinnig. De vrouw stelt
een bruid voor en het skeletdeel tegelijk de vergankelijkheid.

Tom Claassen: ‘Boucckh’
Tom Claassen is de tweede kunstenaar die in 2013 in het
Kuurpark een kunstwerk heeft gerealiseerd voor de Stedelijke
Kunstopdracht. Het kunstwerk ‘BOUCCKH’ (bok) toont een
kenmerkende combinatie van ernst en speelsheid, en refereert
aan de ‘geuzennaam’ van de Valkenburgse inwoners (bokken).

Johan Tahon: ...
Dit voorjaar wordt het vierde kunstwerk in het Kuurpark onthuld. Dit kunstwerk wordt gemaakt door Belgisch beeldhouwkunstenaar Johan Tahon.

De stedelijke kunstopdracht wordt financieel mogelijk gemaakt
door drie Valkenburgse topbedrijven (Holland Casino Valkenburg, Thermae 2000 en Landal Kasteeldomein De Cauberg) en
de gemeente Valkenburg aan de Geul.
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St. Gerlach Paviljoen & Burgemeester Quicx,
Coffee & More
Landgoed Château St. Gerlach is uitgebreid met het St. Gerlach Paviljoen & Kasteelhoeve. De monumentale kasteelhoeve
gelegen naast de entree van Château St. Gerlach is gerestaureerd
en daarachter is een schitterend paviljoen verrezen, ontworpen
door de bekende architecte Francine Houben.
Het St. Gerlach Paviljoen is een multifunctionele vergader- en
evenementenlocatie. Zeer geschikt voor zakelijke bijeenkomsten
en congressen, maar ook zeer sfeervol voor het organiseren van
een feest. Door de hoge ramen heeft u een prachtig uitzicht over
het park en de tuinen.
De kasteelhoeve herbergt, naast een aantal vergaderzalen, een
ontmoetingsplek waar wandelaars, omwonenden en fietsers
even kunnen ontspannen. Deze gezellige huiskamer, Burgemeester Quicx, Coffee & More genaamd, is gevestigd tussen de
houten spanten en de eeuwenoude mergelmuren. De barista’s
maken met veel zorg voor u een cappuccino, latte macchiato of
een lungo om ter plekke van te genieten of een ‘to go’ om mee te
nemen. De kleine menukaart bestaat onder andere uit huisgemaakte soep, ambachtelijk brood, boerenkazen en Limburgse
vlaai.
Burgemeester Quicx, Coffee & More is dagelijks geopend tussen
10.00 en 18.00 uur.
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Ook kunst wil zich thuis voelen...

Thuis optimaal van kunst genieten. Giardino galerie
en beeldentuin geeft alle bezoekers een uitgelezen
kans om hier kennis mee te maken. Zowel in het
statige monumentale pand, een oude burgemeesterswoning van rond 1900, als in de gestileerde tuin zijn
sculpturen en schilderijen te bewonderen van gerenommeerde kunstenaars uit binnen- en buitenland.
Giardino bevindt zich op een mooie locatie in het
idyllische Zuid-Limburgse Heuvelland nabij Valkenburg en Maastricht.
Strakke hagen, weelderige rozenstruiken en wilde
bloemenborders zijn het decor voor een
jaarlijks terugkerende groepstentoonstelling. Bijna
onopgemerkt loopt de beeldentuin door in het ruime

landhuis, waar behalve kleinere beelden ook schilderijen en andere kunstobjecten te bewonderen zijn.
Vanuit een woon/werk situatie wordt u bij Giardino
gastvrij benaderd en persoonlijk geadviseerd op het
gebied van het plaatsen van kunst in uw eigen omgeving. De intimiteit van de locatie maakt dat we met
recht mogen spreken van een “Private View”.
Schilders
Josef Jan Michnia (Pl) - Christiaan Lieverse - Joseph
Cals - Arno Rutten - Walter Brems (Be) - Roman Zakrzewski (Pl) - Jo van den Brand – David Gerstein (I)
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Beeldhouwers
Lothar Vigelandzoon – Willi Siber - Frans van
Straaten - Winke Besard (Be) - Jos van Vreeswijk
- Joseph Cals - Nic Jonk - Judith Wiersema - Lies
Arnold - Valerio Demarchi (It) - Paul Ceulemans Iwona Miliszewska (Pl) - Antoon van Wijk - Lolke
van der Bij/Marianne van Dedem - Saskia Pfaeltzer
- Karin van de Walle – Juergen Ebert (D) - Ronald
A. Westerhuis - Tom Smetsers - Marco di Piazza
(It) - Martha Veldthuis – Astrid Huisman-Biemans
- Bohumil Elias (Cz) – Sjaak Smetsers – Jeanette
Jansen - Maarten Vaessen - Jack van Iwaarden de
Vreede - Volker Kiehn (D)
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Rijksweg 31, Berg en Terblijt, t +31 43 604 25 55
e-mail: info@giardinobeeldentuin.nl,
internet: www.beeldentuinen.nl
Openingstijden:
Vr. t/m zo. 11 tot 17 uur en op afspraak
Kunstkoopregeling aanwezig

Marx & Marx ... Kunst uit Limburg

www.marx-en-marx-kunst.nl
Na de oprichting van Marx & Marx in 1999, dus al meer dan
18 jaar geleden, heeft de naamsbekendheid zich van Zuid-Limburg verspreid tot ver erbuiten. Zowel in München, New York,
Oxford, Curaçao, over geheel Nederland en in de euregio vindt
u kunstwerken van meer dan 90 kunstenaars welke hun kunstwerken aanbieden via Marx & Marx.
Dit getuigt ervan dat de Limburgse beeldende kunst veel
mensen aanspreekt en de service die Marx & Marx biedt tot de
verbeelding spreekt. Een service die o.a. wordt gekenmerkt door
persoonlijke aanpak en een totaalpakket op maat.
Dit alles is tot stand gekomen door onze koers te blijven varen
die wij vanaf het begin van onze oprichting hebben ingezet:

alleen maar aan Limburg gerelateerde kunst in onze galerie
presenteren. Ons daardoor beperkend, maar ons daardoor ook
specialiserend.
Onze collectie groeide de laatste jaren uit tot een grote
hoeveelheid werken die een fraaie doorsnede geven van de
Limburgse kunst uit de laatste honderdentwintig jaar. Er is
welhaast geen plek in Zuid-Nederland waar zoveel werk van
gerenommeerde en aankomende Limburgse kunstenaars bij
elkaar is gebracht.
In de galerie, gelegen in Valkenburg aan de Geul, is een kwalitatief hoogstaande collectie aanwezig bestaande uit olieverfschilderijen, aquarellen, gouaches, tekeningen, etsen, zeefdrukken en
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beelden. Een groot deel van de verzameling bestaat uit figuratief
werk, vormgegeven vanuit diverse kunststromingen variërend
van poëtisch realisme tot feestelijk expressionisme.
U kunt bij ons niet alleen terecht voor inkoop en verkoop van
Limburgse kunst, maar ook voor inlijstwerk, taxaties, onderhoud, restauraties, advies, bemiddeling, Ook huren en huurkoop behoort tot de mogelijkheden.
Tekenend voor de uitstekende service die wij u bieden is verder
ook nog de gratis regeling voor gespreide betaling.
Brengt U gerust eens vrijblijvend een bezoek aan de onze galerie waar wij, John en Frank, u graag van advies voorzien.
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tel: 043-6012560 | 06-53294746 | 06-20648165
info@marx-en-marx-kunst.nl
www.marx-en-marx-kunst.nl
Openingstijden:
vrijdag, zaterdag, zondag 13.00 uur - 17.00 uur
of op afspraak

Deelnemende kunstenaars:
Arnold Lies			
Bakker Sjoerd			
Beckers Paul			
Beek van de Felix			
Bellefroid Edmond		
Bij van der Lolke			
Bitzigeio Werner (De)		
Boosten sr. Ger			
Bosch van den Hannie		
Bragt van den Jan			
Brand van den Jo			
Braun Roger			
Brems Walter (Be)		
Brouwers Rob			
Cals Joseph 			
Cassie Maria			
Creyghton Patrick		
Daems Pierre			
Dassen Pieke			
Dedem van Marianne		
Delnoy Pierre			
Demarchi Valerio (It)		
Diederen Jef			
Dieteren André			
Dullaart Hans			
Ebert Jürgen			
Eck van Guus			
Eggen Gène			
Eyck Charles			
Eyck Karin			
Frissen Jos			
Gerstein David (IL)		
Geusebroek Jan			
Goovaerts Henri			
Grijmans Mies			

Giardino
Hugo en Jill van der Aa
Marx & Marx
Marx & Marx
Marx & Marx
Giardino
Giardino
Marx & Marx
Marx & Marx
Jan van den Bragt
Giardino
Marx & Marx
Giardino
Marx & Marx
Giardino
Hugo en Jill van der Aa
Marx & Marx
Marx & Marx
Marx & Marx
Giardino
Marx & Marx
Giardino
Marx & Marx
Marx & Marx
Marx & Marx
Giardino
Marx & Marx
Marx & Marx
Marx & Marx
Marx & Marx
Marx & Marx
Giardino
Marx & Marx
Marx & Marx
Marx & Marx

Grosfeld Albert			
Marx & Marx
Haaksma Minke			
Marx & Marx
Haas de Aad			
Marx & Marx
Haas de Vera			
Marx & Marx
Habets Pierre			
Marx & Marx
Hameleers Marte			
Marx & Marx
Hartman Petra			
Hugo en Jill van der Aa
Havenith Jo			
Marx & Marx
Heijden van der Marianne		
Marx & Marx
Helden van Jan			
Marx & Marx
Henten van Michel		
Marx & Marx
Hermans Jos			
Marx & Marx
Hermans Zeff			
Marx & Marx
Hollman Charles			
Marx & Marx
Horst ter Hans			
Marx & Marx
Huisman-Biemans Astrid
Giardino
Hutschemakers Sjef		
Marx & Marx
Huynen Josien			
Marx & Marx
Iwaarden de Vreede van Jack
Giardino
Jamin Chrit			
Marx & Marx
Janssen Leon			
Marx & Marx
Jelinger Han			
Marx & Marx
Jonas Henri			
Marx & Marx
Jonk Nic				Giardino
Kemp Pierre			 Marx & Marx
Kiehn Volker (D) 		Giardino
Kierkels Erik			
Marx & Marx
Kniphorst Han			
Marx & Marx
Koolen Harry			
Marx & Marx
Kriens Leen			
Marx & Marx
Kromjong Paul 			
Marx & Marx
Laan van der Wil			
Marx & Marx
Laeven Jan			
Marx & Marx
Lap Piet				Marx & Marx
Lataster Ger			
Marx & Marx
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Laudy Eugène			
Marx & Marx
Levigne Hubert			
Marx & Marx
Lieverse Christiaan		
Giardino
Linnartz Martin			
Marx & Marx
Lips Harry			
Marx & Marx
Lipsch Monique			
Marx & Marx
Maas Ad				Marx & Marx
Maas Harry			
Marx & Marx
Meijers Frank			
Marx & Marx
Melkert Marjan			
Marx & Marx
Michnia Josef Jan (Pl)		
Giardino
Miliszewska Iwona (Pl)		
Giardino
Molin Lei			
Marx & Marx
Neuhof Walthère			
Marx & Marx
Nicolas Joep			
Marx & Marx
Nuij Kieta			
Marx & Marx
Ogier Jo (NZ)			
Hugo en Jill van der Aa
Pfaeltzer Saskia			
Giardino
Piazza di Marco (It)		
Giardino
Pluis Erik			
Marx & Marx
Quanjel Eugène			
Marx & Marx
Ramakers Jo			
Marx & Marx
Ritzen Henri			
Marx & Marx
Ronda Frans			
Marx & Marx
Roosenburg Teun			
Marx & Marx
Rutten Arno 			
Giardino
Scheijen Dyon			
Marx & Marx
Schmitz Pie			
Marx & Marx
Schroen Harry			
Marx & Marx
Scott Kahu (NZ)			
Hugo en Jill van der Aa
Serpent Giel			
Marx & Marx
Siber Willi (D)			
Giardino
Sieger Helen			
Hugo en Jill van der Aa
Smetsers Sjaak 			
Giardino
Smetsers Tom 			
Giardino
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Somers Bart 			
Giardino
Steins Wim			 Marx & Marx
Straaten van Frans		
Giardino
Tielens George			
Marx & Marx
Tillmann Uwe (D)		 Giardino
Tonnaer Con			
Marx & Marx
Truijen Hans			
Marx & Marx
Vaessen Maarten 			
Giardino
Veldthuis Martha 		
Giardino
Vermeiren Hennie		
Marx & Marx
Verstappen Geert		
Marx & Marx
Verstappen Maria			
Maria Verstappen
Vertommen Els			
Marx & Marx
Vigelandzoon Lothar 		
Giardino
Vonk Jacques			
Marx & Marx
Vos Charles			
Marx & Marx
Vreeswijk van Jos			
Giardino
Walle van de Karin		
Giardino
Wehipeihana Alan		
Hugo en Jill van der Aa
Westerhuis Ronald A. 		
Giardino
Wiersema Judith 			
Giardino
Wijk van Antoon 		Giardino
Wijnbergen van Sander		
Marx & Marx
Wijns Felix			
Marx & Marx
Wildschut Daan			
Marx & Marx
Wilhelmus Pie			
Marx & Marx
Wingen Edmond			
Marx & Marx
Wingen Jan			
Marx & Marx
Winkel van de Dorry		
Marx & Marx
Winkel van de Peter		
Marx & Marx
Winters Alfons			
Marx & Marx
Zakrzewski Roman (Pl)		
Giardino

Josien Huynen | Sue | unicum | bamboe met geprepareerd papier | 112 cm H x 51 cm B x 41,5 cm D | 2012
Marx & Marx
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Maarten Vaessen | Without title | staal | 120 cm H x 120 cm B | z.j.
Giardino

19

Kieta Nuij | Joannes | brons, eikenhout | 130 cm H (inclusief sokkel) | z.j.
Marx & Marx

20

Ronald A Westerhuis | Sphere | rvs | 200 cm Rond | z.j.
Giardino

21

Gène Egen | Zuid-Limburgs landschap met koe in wei | olieverf marouflé | 49 cm H x 49 cm B | 1977
Marx & Marx
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Sjaak Smetsers | Chloris & Proteus | glas en koper | 100 cm H | z.j.
Giardino

23

Jo Ramakers | Genesis | brons | 25,5 cm Rond | z.j.
Marx & Marx

24

Roger Braun | Dochter van Nefilim II - ik wil naar huis | acrylverf op doek | 100 cm H x 65 cm B | z.j.
Marx & Marx

25

Marte Hameleers | Madonna | eitempera en olieverf op linnen | 65 cm H x 55 cm B | z.j.
Marx & Marx

26

Uwe Tillmann | Göttin | steen | unicum | 130 cm H x 80 cm B x 30 cm D | z.j.
Giardino

27

Frank Meyers | Dagdroom | olieverfschilderij | 120 cm H x 100 cm B | 2016
Marx & Marx

28

Tom Smetsers | Coal | koper | 41 cm H x 24 cm B x 16 cm D | z.j.
Giardino

29

Geert Verstappen | Metamorfose | brons | 100 H x 26 cm B | z.j.
Marx & Marx

30

Josef Jan Michnia | Summertime | olieverf op doek | 100 cm H x 120 cm B | z.j.
Giardino

31

Pierre Kemp | Heiligenlegende | olieverf op plaat | 21 cm H x 26 cm B | 1929
Marx & Marx

32

Christiaan Lieverse | Freyas Return | mixed media | 180 cm H x 150 cm B | z.j.
Giardino

33

Monique Lipsch | Twisted Emotions in roest | epoxy/metaalcoating | 120 cm H x 120 cm B | 2017 | Fotografie: Koen Stijnen
Marx & Marx

34

Arno Rutten | The unexpected encounter | mixed media | 95 cm H x 150 cm B | z.j.
Giardino

35

Jan van den Bragt | 14 krt geelgouden damesring met verstopte briljant van 0,08 krt | 8,3 mm B | z.j.
Jan van den Bragt

36

Maria Verstappen | Gedreven | gemengde techniek | 140 cm B x 200 cm H | z.j.
Maria Verstappen
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Patrick Creyghton | Limburg en de Mijnen | olieverf op doek | 122 cm H x 201 B | 1961 | z.j.
Marx & Marx

38

Volker Kiehn | Man with a boat | staal en rvs staal | 200 cm H | z.j.
Giardino

39

Ger Lataster | Noord-Frans dorpje (Coingt) | olieverf op doek | 50 cm H x 60 cm B | z.j. ± 1961
Marx & Marx

40

Charles Eyck | La maison Rose (Andressy) | olieverf op doek | 117 cm H x 88 cm B | april 1977
Marx & Marx

41

Saskia Pfaeltzer | Zuil I | porselein | 230 cm H | z.j.
Giardino

42

Saskia Pfaeltzer | Zuil II | porselein | 230 cm H | z.j.
Giardino

43

Wil van der Laan | Sundance | brons | 34 cm H x 37 cm B | z.j.
Marx & Marx

44

Dorry van de Winkel | Berg en Terblijt | olieverf op paneel | 60 cm H x 60 cm B | 2015
Marx & Marx

45

Mies Grijmans | Herriot County | olieverf op paneel | 40 cm H x 50 cm B | 2017
Marx & Marx

46

Karin van de Walle | Artemis | keramiek, bladgoud | 250 cm H | z.j.
Giardino

47

Erik Pluis | A head full of dreams | gemengde techniek | 120 cm H x 80 cm B | 2016
Marx & Marx

48

Astrid Huisman | Elle est tres belle | brons | 70 cm H | z.j.
Giardino

49

David Gerstein | Synergia | gelakt metaal | 165 cm B x 135 cm H | z.j.
Giardino

50

Frans van Straaten | Taurus II | brons | 150 cm H x 150 cm B | z.j.
Giardino

51

Alan Wehipeihana | Tea coffe and janola | Woodstain-paint carving on rimu wood | 131 cm H x 105 cm B | z.j.
Collectie Hugo en Jill van de Aa

52

Jos van Vreeswijk| Queen | brons | 40 cm H x 13 cm D | z.j.
Giardino

53

Isabelle Scheltjens | Crazy Luna | glasfusing techniek | unicum handgemaakt | 138,5 cm H x 106,5 cm B
Giardino

54

DE KUNST
VAN
WEINMAKEN

WEINGUT

BECKER

Besuchen Sie uns an unserem
Probetisch an den Wochenenden
während der KIV in St. Gerlach

DE KUNST
WeinVAN
vom Rhein
www.beckerwein.de
WEINMAKEN

Besuchen Sie uns an unserem
Probetisch an den Wochenenden
während der KIV in St. Gerlach
Wein vom Rhein

www.beckerwein.de

Cloud Wifi
Inconel kan méér voor u betekenen
ICT Beheer

Wi-Fi Projecten

Cloud Werken

VoIP Telefonie

Neerhem 63, Valkenburg a.d. Geul

www.inconel.nl

Websites & Hosting

info@inconel.nl

043 60 90 309

.
concreet.

accountants
belastingadviseurs

CONCREET Accountants en Belastingadviseurs B.V.
Bezoek Breinderveldweg 6 . 6365 CM Schinnen Post Postbus 22027 . 6360 AA Nuth . KvK 56576145
Telefoon +31 (0)46 7 630 560 E-mail info@concreet-adviseurs.nl Informeer www.concreet-adviseurs.nl

Prachtige luchtfoto’s van uw huis of bedrijf
gemaakt door professioneel fotograaf John Dummer.
Door ministerie van I&M erkend bedrijf met ROC
en alle wettelijke certificaten.

NOTARISKANTOOR
BAS VAN DE VEN

STEENHOUWERIJ

www.notarisvandeven.nl
info@notarisvandeven.nl
0475 48 42 42
Peijerstraat 85A
6101 GC Echt
Download onze app!
Kleine veranderingen op
notarieel gebied kunnen soms
grote gevolgen hebben.
Zoek in de AppStore of via
Google Play op
‘Notaris van de Ven’

Cliënten weten waarom!
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Uitgeverij Leon van Dorp is een in Heerlen gevestigde uitgeverij met een groeiend fonds,
opgericht door grafisch ontwerper en boekenliefhebber Leon van Dorp. Uitgeverij Leon
van Dorp legt zich vooral toe op uitgaven met een culturele, historische of literaire insteek.
Na een turbulent jaar met een aantal prachtige uitgaven – o.a. Wiel Kusters, Ivo Senden,
ode aan Paul van der Velden, Hans Meex – gaan we in 2017 verder met diverse nieuwe
uitgaven.
Er staat weer veel op de rol. In het voorjaar komt de langverwachte bundel met reisverhalen uit de 19de eeuw en een nieuwe uitgebreidere versie van het boek “Wat betekent deze
plaatsnaam?” door Herman Kaldenhoven. En het prachtige verhaal “De witte kamer” door
Jan Schurgers.
In februari wordt het boek “25 jaar verdrag van Maastricht” door Jo Cortenraedt en Maarten van Laarhoven, gepresenteerd.

Uitgeverij Leon van Dorp gaat door.
www.leonvandorp.nl
Uitgeverij Leon van Dorp
Ovidiusstraat 107 6417 VT Heerlen
E-mail: info@leonvandorp.nl
Telefoon: 045-5740944 Mobiel: 06-12364118
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Vermogen vraagt aandacht.
Doorvragen. Luisteren.
Ook naar wat u niet zegt.
We willen weten wat u beweegt.
Daarom sta ik, Frank Eggen, als Vermogensmanager bij Rabobank
Centraal Zuid-Limburg samen met een team van andere
specialisten voor u klaar. Een toegewijd team dat steeds
vooruitkijkt.
Samen met u werken we aan een persoonlijk Vermogensplan
waarmee we uw financiële situatie continu in de gaten kunnen
houden en verbeteren als dat nodig is.
Welkom bij Vermogensmanagement van Rabobank Centraal

Aandacht voor
uw vermogen
Rabobank
Centraal Zuid-Limburg

Een aandeel in elkaar

Zuid-Limburg.
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Entree
KiV Inside: € 7,50 per persoon, inclusief toegang tot de Schatkamer van de Sint Gerlachuskerk en de catalogus
KiV 2017. Kinderen t/m 12 jaar gratis toegang.Voor inwoners van Valkenburg 10% korting per persoon op entree.
KiV Outside: vrij entree.
Entreekaarten zijn ook te bestellen bij ticketshop Limburg via www.tickli.nl met 10% korting.
Meer kunst zien?
Tijdens het KiV kunt u in het weekend op vr/za/zo tussen 13-17 uur van nog meer kunst genieten bij Marx & Marx en
op vr/za/zo tussen 11-17 uur bij Giardino.
Meer weten?
Wilt u meer weten over KiV 2017, neem dan contact op met Stichting KiV, via info@kunstinvalkenburg.nl of telefoonnummer +31 (0)6 53 27 65 70.
Locatie KiV Inside:
Norbertinessenhof 1, 6301 km Houthem/Valkenburg a/d Geul.
Openingstijden: 10-17 uur.
Locatie KiV Outside:
Joseph Corneli Allee 1, 6301 kk Houthem/Valkenburg a/d Geul.
Doorlopend geopend.
Galerie & Beeldentuin Giardino		
Rijksweg 31, Berg en Terblijt.			

Marx & Marx Limburgse Kunst
Reinaldstraat 39-41, Valkenburg a/d Geul.

www.kunstinvalkenburg.nl
Ontwerp: Leon van Dorp Grafische Vormgeving
64

