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M2LIVE Weekend 26 en 27 januari 2013 in
het Bonnefantenmuseum!
Jongeren laten je eens met andere ogen naar het museum
kijken
De afgelopen weken zijn de jonge programmeurs van M2LIVE druk geweest met het
spotten van jong talent. Hun inspanningen hebben gezorgd voor een topprogramma.
Tijdens de zevende editie van de MuseumMarathon is er van alles te beleven in het
museum: Meer dan 80 optredens van dansers, zangers, muzikanten, acteurs,
schrijvers, modeontwerpers, museumgidsen en dichters. Jong filmtalent uit Nederland,
België en Duitsland wordt geëerd met de M2LIVE Filmprijs.

Op zaterdag 26 januari start om 14.00 uur het boordevolle programma van M2LIVE.
De zestienjarige gitarist Jiri Taihuttu opent het programma met zijn prachtige
flamencomuziek, de zeventienjarige flamencodanseres Mare Kuzmanovski zal erbij
dansen. Joost Vrouenraets sluit het programma om 22.30 uur af met de choreografie
Koffie Verkeerd die hij samen met zijn jonge danspartner Maïté Guérin danst op de
monumentale museumtrap. Maar zelfs dan is de zaterdag nog lang niet voorbij want
om 24.00 uur begint de M2LIVE Afterparty met een spetterend optreden van de
electro-rock band Dearworld.
Het programma van zondag 27 januari heeft een rustiger karakter en staat in het
teken van de uitreiking van de M2LIVE Filmprijs. De hele dag is er op verschillende
plekken in het museum een selectie van de ingezonden films te zien. Vanaf 11.00 uur
nemen studenten- en juniorgidsen bezoekers mee op een verrassende tocht langs de
kunstwerken uit de museumcollectie. Daarnaast zijn er interessante lezingen over
kunst, prachtige performances o.a. tussen de Middeleeuwse sculpturen en muziek
optredens te zien. Kortom, jongeren zorgen ervoor dat je met andere ogen naar het
museum gaat kijken!
Wat is er nog meer te zien/te doen tijdens M2LIVE?
Voor iShot M2live zijn we op zoek naar videoreporters die op zaterdag 26 januari
filmpjes van 1 minuut willen maken met hun smartphone of compact camera. Zo
ontstaat een steeds langer wordend filmisch verslag van M2LIVE. Ook M2LIVE
bezoekers kunnen filmpjes maken. Alle opnames zijn te zien in de filmlounge.
De vijf jonge vrouwen van Bells of Youth kennen elkaar van de Rockacademie in
Tilburg. Ze zingen catchy singer-songwriter nummers. De zangeressen weten met
weinig instrumenten veel kracht aan hun nummers te geven.
Amber Helena Reisig is 20 jaar en stadsdichter van Heerlen. Ze heeft een

dichtbundel en roman in het vooruitzicht.
Propo'88 en BlabberMouf waren niet zo lang geleden te gast bij 3FM en hebben al
op verschillende festivals gestaan met hun snelle rap en strakke beats.
Speciaal voor M2LIVE studeren dansers van de Impulse Kumulus
PreDanceAcademy een choreografie in van Eddi de Bie en jazzdanstalent Naïma
Souhaïr.
Jop Ostendorf won met zijn band Pavarana in 2011 de landelijke finale van
Kunstbende. In 2012 begon hij als solo-artiest en werd tweede in deze wedstrijd. De
jury van Kunstbende loofde onder andere zijn sfeervolle nummers en zijn dragende
stem.
M2LIVE Filmprijs 2013 op zondag 27 januari
Op zondag 27 januari wordt om 14.00 uur de M2LIVE Filmprijs uitgereikt. Dit is een
aanmoedigingsprijs voor studerende filmmakers. Met deze prijs wil het museum een
brug slaan tussen de onderwijspraktijk en de professionele filmwereld. Deze editie
werden er meer dan 100 films door studenten uit Nederland, België en Duitsland
ingezonden. Het niveau van de ingezonden films was verrassend hoog. De prijs
bestaat uit een hoofdprijs van 1000 euro, twee aanmoedigingsprijzen (500 euro) en
een eervolle vermeldingen (250 euro). De jury, bestaande uit directeur Stijn Huijts,
filmmaker Eugenie Jansen en journalist film Günter Jekubzik, waren het unaniem eens
over de nominatie van onderstaande vier films:
Yuni Mahieu
St. Lukas Audio Visuele Kunsten, Brussel
Comment quitter ce qu'on aime
Nico van den Brink, Sarah Dierckx en Woolf Franssen
Nederlandse Film en Televisieacademie
Gesustere
Maike Koller, Monika Kostrzewa, Uli Baumann, Theresa Grysczok, Daniel
Maaß, Florian Maubach, Elisabeth Zwimpfer, Lukas Thiele, Sebastian Jurchen
& Jana Kreisl
Kunsthochschule Kassel
Regelnull
Frank Blommenstijn en Michel van der Werf
Artez Arnhem Fine Art
Things that may not really be there

Het museum is het hele weekend GRATIS toegankelijk!
M2LIVE wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250
Maastricht
T 043 32 90 190
info@bonnefanten.nl
www.bonnefanten.nl
open di t/m zo 11.00 – 17.00 uur
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