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Geachte

Tijdens ZomerfestivalCultura Nova, van vrijdag 27 augustus Um zondag 5
september, staat Heerlen en omgeving in het teken van dans, theater, beeldende
kunst, muziek en film. Het stadsbestuur van Heerlen en de directie van Cultura Nova
nodigen u van harte uit om, samen met uw partner te komen genieten van de
openingsvoorstelling op vrijdag 27 augustus 2010.

Het festival wordt geopend met de spectaculaire voorstelling 'Joueurs de Lumières'
van het befaamde Franse gezelschap Groupe F. Zij staan wereldwijd bekend om
hun 'Theatre of light': sensationele licht - en vuurwerktheatershows.
Op 16 januari werden de activiteiten van de Culturele Hoofdstad lstanbul geopend
met vuurwerktheater van Groupe F. Begin 2010 waren zij verantwoordelijk voor het
vuurwerkspektakel bij de opening van de 828 meter hoge toren, /R@
deBurj  Khal i fa,  in Dubai .  Met 'JoueursdeLumières'brengtGroupeF f f i l l l l  T l tn I  Z0MERFjn HeeCen deNede+landse++ennière van êeR L'aR haar grootste - ---ffl ÏIY*È$-L* lf ST1yAL
voorstellingen met vuur, muziek, theater, video en specfaculair vuurwerk. 

WJAN[lUA I lf Ëtnitff
De openingsvoorstelling begint om 22.00 uur op bedrijventerrein Coriopolis
(Nieuw Eyckholt), nabij het centpm van Heerlen. Voorafgaand aan de voorstelling
ontvangen wij u met veel plezier voor de officiële opening van het festival in de
spiegeltent vóór Theater Heerlen, op het Burg. van Grunsvenplein. Vanaf 20.45 uur
staat hier een drankje voor u klaar. Om 21.00 uur wordt het festival officieel geopend,
daarna bezoeken we gezamenlijk, na een korte wandeling, de voorstelling van
Groupe F waar op een (onoverdekte) tribune plaatsen voor u zijn gereserveerd. Na
afloop, rond 23.00 uur, kunt u gezellig napraten onder het genot van een drankje en
een hapje in de spiegeltent voor het theater.

Wij vezoeken u de bijgevoegde antwoordstrook vóór vrijdag 13 augustus terug te
sturen naar Cultura Nova, Postbus 357, 6400 AJ Heerlen, te faxen: 045-5711910, of
te mailen: info@culturanova.nl. ln dit laatste geval graag alle gegevens van de
antwoordstrook doormailen.

Wij hopen u van harte op deze spectaculaire opening te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groet,

Rocco Malherbe
Stichting Cultura Nova

Cultura Nova is mede mogelijk dankzij : Gemeente Heerlen, Provincie Limburg, Fonds Podiumkunsten,
Parkstad Limburg Theaters, Rabobank Parkstad Limburg, Huis voor de kunsten Limburg, Mercurius
Beleggingsmaatschappij, Vebego International, Essent, APG, DSM, Wolting & Versteegh, ML,
Regiobranding Zuid-Limburg, L1, Woonpunt, Q-park, C-Mill en Media Groep Limburg.
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