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Betreft: VAN GELUK SPREKEN op Culture Nova  

Beste mensen, 

De eerste fase van verhalenzoektocht ‘VAN GELUK SPREKEN in Eikenderveld’ nadert zijn 
climax. Er is gezocht en gevonden: de eerste audioverhalen zijn van 24 augustus tot met 
2 september te beluisteren op Cultura Nova. Daarmee is de wijk Eikenderveld 
vertegenwoordigd op het mooiste festival van Limburg!

In twee audio-installaties - De Kopsalon voor Hoofdzaken en DE GELE TELEFOON - 
maken bezoekers op een unieke manier kennis met de wijk. Ze luisteren er naar 
persoonlijke verhalen rond het thema geluk: over trots, passie, veerkracht en gunstig 
toeval. De vertellers uit Eikenderveld creëren met hun openhartige verhalen een nieuwe 
kijk op hun wijk. 

De Kopsalon voor Hoofdzaken is een audio-installatie die eruit ziet als een vintage 
kapsalon. Maar hij is niet bedoeld voor uw haar, maar voor uw hoofd. Wie plaats neemt 
op een van de twee kappersstoelen en de droogkap over zijn hoofd trekt, heeft de keuze 
uit een aantal (ultra-korte) audioverhalen die de gedachten van de luisteraar een draai 
geven. Deze keer met verhalen rond het thema geluk. 

Naast de salon staat DE GELE TELEFOON, waar je kunt ‘bellen’ naar een aantal 
inspirerende bewoners. 



De aanwezigheid van Eikenderveld op Cultura Nova vieren we met een feestelijke 
opening. Waarnemend burgemeester Emiel Roemer zal bij die gelegenheid een woordje 
spreken en de eerste bezoekers uitnodigen op de kappersstoelen plaats te nemen. 

Iedereen uit Eikenderveld is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

 
Daarna is er van 25 augustus tot en met zondag 2 september volop gelegenheid om naar 
de verhalen uit Eikenderveld te komen luisteren, met een speciale Eikenderveld Dag op 
woensdag 29 augustus. Voor iedere bezoeker is er dan een kop koffie of limonade.


Kijk hier voor verdere informatie en de openingstijden.  
 
Tot op Cultura Nova! 

Wanneer 	 Zaterdag 25 augustus, 14.00 uur 

Waar 	 	 Op het festivalterrein voor de schouwburg in Heerlen, 

	 	 links naast de spiegeltent. 

https://www.cultura-nova.nl/voorstellingen/van-geluk-spreken/

