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4ArtAlways wil het motto: ’de kracht  
van de mythe is levend’ van de oprichters 
behouden en heeft als missie kunst en 
cultuurbehoud en uitdragen hiervan  
te bewerkstelligen en te stimuleren bij 
(jonge) volwassenen. Door middel van  
het organiseren van kunst en culturele  
activiteiten wil 4ArtAlways graag  
verbinding en samenwerking van kunst  
en culturele initiatieven tot stand brengen 
en stimuleren, welke gericht zijn op (jonge) 
volwassenen en soortgelijke doelgroepen.

Het is voor 4ArtAlways van essentieel 
belang dat kunst en cultuur nu en in  
de toekomst breed gedragen worden  
omdat kunst en cultuurbehoud alleen kan 
plaatsvinden als hier voldoende draagvlak 
voor is. Stellingname is dat continuïteit  
van kunst en cultuurbehoud voor een  
groot deel afhankelijk is van overlevering 
aan en door (jonge) volwassenen. Ook  
de bekostiging van kunst en culturele 
evenementen zal d.m.v. meerdere verdien
modellen een betere kans krijgen om  
behouden te blijven voor de toekomst  
en zo ook voor toekomstige generaties.
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4ArtAlways  
presenteert een 
multidisciplinair 
cultureel pop-up 
evenement: 

 
Zaterdag 30 januari  
van 12.00  19.00 uur

Zondag 31 januari  
van 12.00  19.00 uur

LOCATIE 
De Brandweer 
Capucijnenstraat 21, 
Maastricht

JANNEL’s
ALICES

PROGRAMMA 
ZATERDAG 30 JANUARI 2016

_Openstelling 12.00 uur
_Lezing Petran Kockelkoren 15.00 uur
_ Opleiding Dans Maastricht danst  

‘Alice’ om 16.00 uur

PROGRAMMA  
ZONDAG 31 JANUARI 2016

_Openstelling 12.00 uur
_Lezing Marietje Kardaun 14.00 uur
_ Jazz ensemble Combo Picon   

van 15.00 tot 18.00 uur

TENTOONSTELLING VAN 14 
PRINTS VAN ‘JANNEL’S ALICES’ 

> Opleiding Dans Maastricht danst ‘Alice’,  
>  lezing van Petran Kockelkoren,  

em. hoogleraar kunst en techniek,  
Universiteit Twente, 

>  lezing Dr. Marietje Kardaun,  
faculteit cultuurwetenschappen  
Universiteit Maastricht, 

> Jazz ensemble Combo Picon


