
Op zaterdag 8 november wordt de expo DNA Passart 
feestelijk geopend en het kunstwerk ‘DoLint’ op 
unieke wijze onthuld. We nodigen u van harte uit om 
hierbij aanwezig te zijn. 

Expo DNA Passart
Kunstschilder Terence Oey uit Passart en fotograaf Ed 

Hoogenboom zijn op zoek gegaan naar de identiteit van 

de buurtbewoners en hun band met Passart. Het resultaat 

hiervan is een aantal treffend geschilderde portretten en 

briljante foto’s van buurtbewoners in hun eigen omgeving. 

De hele collectie wordt gepresenteerd in het PassArtHuis.

Kunstwerk ‘DoLint’
Het kunstwerk is gemaakt door Leny Franken en Leo Klein 

van atelier L2 art+design in samenwerking met de buurt

bewoners en twee gastkunstenaars, Uli Freude en Beate 

Corsten. 

Uitnodiging: opening expo DNA Passart 
en onthulling kunstwerk ‘DoLint’

‘DoLint’ staat op de mooie groene plek bovenaan de Eik

straat. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten of 

even kunnen zijn zonder iets te moeten. De naam en het 

ontwerp van het kunstwerk, ‘DoLint’, is ontstaan naar een 

idee van leerlingen van basisschool St. Paulus. 

Programma
11.00 uur. Opening van de expo DNA Passart in het PassArt

Huis aan het Plataanplein 22. Zangeres Lotte Walda uit 

Passart zorgt voor de muzikale noot. De expo is geopend tot 

13.00 uur. U kunt de expo ook op zondag 9 november 

bezoeken tussen 11.00 en 16.30 uur. 

12.15 – 12.30 uur. De drumfanfare de Trommelaere van Herle 

begeleidt de aanwezigen van het PassArtHuis naar het veld 

met het kunstwerk bovenaan de Eikstraat waar Jos Netto de 

aan wezigen muzikaal verrast.

Oktober 2014

12.45 – 13.00 uur. Wethouder Peter van Zutphen onthult 

het kunstwerk ‘DoLint’. Daarna spreekt Mark Verhijde over 

participatie van buurtbewoners in kunstprojecten. Tenslotte 

zal kunstenaar Leo Klein de symboliek van ‘DoLint’ toelichten. 

Hij nodigt de wethouder en de aanwezigen uit zich op een 

speciale manier te verbinden met ‘DoLint’. Na de openings

ceremonie volgen optredens van Bellydance en de percussie

groep Djembé Fola’s. 

Hierna bent u tot 15.00 uur welkom in Buurtcentrum Laurier 

voor een hapje en een drankje. Samen met u kijken we graag 

terug op het project en de kunstactiviteiten in de afgelopen 

anderhalf jaar. Tot ziens op 8 november. 

De realisatie van het kunstwerk komt mede tot stand dankzij 

een financiële bijdrage van Stichting wijkbeheer Carisven en 

Woonpunt.

Volg ons ook op Facebook: PassArt Heerlen  Kunst in de Wijk.

Dit is een uitgave in het kader van het project ‘Samen werken aan een beter 
Passart’ van gemeente Heerlen, Politie Limburg Zuid, Alcander en Woonpunt.
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