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M2LIVE komt er weer aan!

In januari 2013 organiseert het Bonnefantenmuseum de zevende editie van M2LIVE.
De nieuwe opzet met uitbreiding naar twee dagen en een prominente plaats voor de M2LIVE
Filmprijs, is zeer succesvol gebleken. Voor editie 2013 speurt het Bonnefanten weer naar
jong talent (12- 27 jaar) uit Maastricht, de Euregio en over de landsgrenzen. Twee programmaraden, met jongeren van alle leeftijden, selecteren de optredens. Zij transformeren het
Bonnefanten in een bruisend en energiek gebouw waar jonge mensen de dienst uitmaken.

Thema
Het thema van M2LIVE 2013 is verbinding. Dit geldt in de meest brede zin van het woord. Op
Inhoudelijk vlak nodigt het museum performers uit om zich door de beeldende kunst te laten inspireren. Ook wordt er letterlijk verbinding gezocht met diverse opleidingsinstituten,
bedrijven, gezelschappen en de media. De organisatie van M2LIVE vindt het belangrijk om
deze museummarathon breed te verankeren in de samenleving zodat dat veel mensen zich
verbonden voelen met M2LIVE en in het verlengde daarvan met het museum.
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Wat is er te zien?
Zaterdag: meer dan 80 optredens van jong talent op vier podia. Als afsluiting een swingende
Afterparty met de elektronische rockband DEARWORLD in museumcafé Ipanema.
NIEUW dit jaar is iSHOT M2LIVE: jongeren kunnen hun filmimpressies van M2LIVE direct
uploaden bij de VJ. Deze groeiende serie one-minute- filmpjes is het hele weekend te zien.
Zondag: 14.00 uur uitreiking M2LIVE Filmprijs voor studenten van film-, theater-, kunstacademies (deadline inzending 21 dec). ART TRIPS worden verzorgd door een team van jonge
enthousiaste gidsen. Verder zijn er kunstlezingen, bijzondere performances en muziekoptredens.

Meedoen? Meer weten en/of aanmelden?
www.m2live.nl of m2live@bonnefanten.nl T: 043 329 01 02
word ook fan van M2LIVE op facebook en blijf op de hoogte!
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