


‘De Buurt kleurt 2018’ 

Activiteit ‘De Buurt kleurt 2018’ heeft als doel mensen nauw te betrekken bij Maastricht kandidaat Culturele 
Hoofdstad van Europa 2018. De activiteit sluit aan bij culturele projecten binnen de buurten, waardoor de 
ambitie culturele hoofdstad te worden gaat leven en waardoor er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan 
en het besef groeit van hoe rijk het culturele aanbod in onze omgeving is.

De buurten zijn als het ware de vaandeldragers voor de cultuur en elke buurt maakt binnen deze symboliek zelf 
een buurtvlag - een idee van  Argus Buurtplatform lid  van de werkgroep  MCH 2018 die tijdens een hiervoor 
speciaal georganiseerd buurtevenement wordt overhandigd aan Bureau VIA2018. 

De betreffende buurtvlag die vervolgens bijeen bijeenkomst gericht uit de eigen cultuur in de buurt wordt 
geruild tegen de officieele vlag van MCH 2018 en  geeft  hiermee het initiatief door aan een volgende buurt. 
Het uiteindelijke doel is al deze buurtvlaggen te verbinden en door te geven aan een stad in de Euregio. 

 Op zaterdag 15 september vanaf 10.30uur -14.00 uur tijdens een door Argus Buurtplatform  georganiseerde  
bijzondere  WALKING -buurtbrunch in het Museum aan het Vrijthof  vindt de overhandiging plaats van de 
buurtvlaggen van de buurten 6211 Kunstkwartier en Binnenstad.    Tijdens een  ‘plat Mestreechs’ intermezzo 
geven  acteurs Irma van Hoof en Guus Jacobs als arbeiders Sjarel en en Annie  de bezoekers van de 
buurtbrunch op geheel eigen wijze hun mening over  de betreffende cultuurambitie.  ‘Dee nominatie is toch 
‘allein veur de kale sjiet’De sketch verwoordt op treffende wijze  het gevoel van de ‘gewone’ man of ‘vrouw’ 
Wat is nou cultuur en wie gaat er wat van merken of wordt er beter van?! Wie gaat dat betalen: ‘’iech zag d’n 
arbeider’ De top  sfeer op de cour van het Museum, het gevarieerde programma met  muzikale verrassingen, 
lekkernijen en  na afloop een Mestreechse  PREFIETTUUT( Goodybag!) 

VEER ZIEN US ! 
















