PERSBERICHT
Heerlen, 2 december 2014

JAAR VAN DE MIJNEN start met
spectaculaire vuurwerkvoorstelling
Opzienbarende opening M2015 in centrum Heerlen
Met twee speciale voorstellingen gaat op woensdag 17 december het Jaar van de Mijnen van
start. Het themajaar M2015 is voor iedereen die een band heeft met de mijnstreek. De officiële
start vindt plaats op het Heerlense schouwburgplein, waar eurocommissaris en Heerlenaar
Frans Timmermans het jaar opent.
Het officiële openingsmoment vindt plaats om 19.00 uur op het Burg. van Grunsvenplein met een
gratis toegankelijk openluchtspektakel van het Franse gezelschap Les Commandos Percu. Met Le
Concert de Feu creëert het gezelschap een uniek moment dat, met gebruik van percussie, vuur en
vuurwerk, de kracht en de trots van de mijnstreek verbeeldt. De organisatie van M2015 nodigt
iedereen van harte uit om deze spectaculaire start van dit bijzondere jaar mee te beleven. Vóór het
vuurwerkconcert openen Eurocommissaris Frans Timmermans, gouverneur Theo Bovens en
burgemeester Paul Depla de avond.
De openingsdag begint én eindigt met De Toespraak, een reconstructie van de aankondiging van de
sluiting van de Limburgse mijnen en een blik in de toekomst. Op 17 december 1965 hield minister
van economische zaken Joop den Uyl in de Stadsschouwburg van Heerlen een historische
toespraak. Op 17 december 2014 klinken de woorden van Den Uyl opnieuw, dit keer op
hedendaagse wijze vertolkt door Toneelgroep Maastricht. In dezelfde voorstelling blikt Frans
Timmermans vooruit naar 2065, honderd jaar na Den Uyl.
De openingsdag kondigt het begin aan van een jaar vol activiteiten. In de hele regio besteden
bewoners en organisaties, in grote en kleine initiatieven, aandacht aan het verleden én de toekomst
van de voormalige mijnstreek. Het Jaar van de Mijnen (M2015) gaat namelijk over nu: over de
huidige identiteit en trots van de streek. Daarbij kijkt M2015 terug op haar geschiedenis. Het laat
zien hoe groot de invloed van het mijnverleden voor deze regio is geweest, en hoe belangrijk dat
verleden is voor toekomstige ontwikkelingen. Dat gebeurt met bijzondere aandacht voor de jongere
generatie van de mijnstreek en met activiteiten voor en door oud-mijnwerkers.
Beelden van de opening worden uitgezonden door L1, dat een marathonuitzending verzorgt vanuit
Parkstad Limburg Theaters Heerlen. Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad publiceren op de
openingsdag een speciale themabijlage over M2015. En de Stichting Jaar van de Mijnen 2015, die
de organisatie van M2015 in handen heeft, maakt op deze dag het verdere programma bekend.
Ook is vanaf 17 december de officiële M2015-website in de lucht en is het Jaar van de Mijnen overal
in de regio zichtbaar. Iedereen is van harte welkom om mee te doen!
M2015 is een initiatief van gemeente Heerlen en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie
Limburg samen met 14 gemeenten en tal van maatschappelijke partners.
Le Concert de Feu, Burgemeester van Grunsvenplein Heerlen, aanvang 19:00. Toegang gratis.
De Toespraak, Parkstad Limburg Theater Heerlen, voorstellingen om 16:00 en 20:00. Kaarten via de
kassa van Parkstad Limburg Theaters of via de site van het theater.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Francine Pelzers gemeente Heerlen 045-5604070 06-30731041 persvoorlichting@heerlen.nl

De volgende gemeenten participeren in M2015:
Heerlen (initiatiefnemer)
Sittard-Geleen
Kerkrade
Brunssum
Landgraaf
Voerendaal
Stein
Nuth
Valkenburg
Echt-Susteren
Schinnen
Onderbanken
Simpelveld
M2015 wordt mogelijk gemaakt door provincie Limburg.
Bovendien wordt medewerking verleend door gemeenten Maastricht en Amsterdam, door
Zweckverband Region Aachen en Belgisch Provincie Limburg.
Partners van M2015 zijn VVV Zuid-Limburg, Fonds Sociale Instellingen, Stichting Behoud
Mijnhistorie, Stichting DOEN, Connect Limburg, Huis voor de Kunsten Limburg, Huis voor de
Sport en vele andere. Zie voor meer informatie www.m2015.nl

BIJLAGEN:

1. Informatie & persfoto De Toespraak
2. Informatie Les Commandos Percu
3. Persfoto's Les Commandos Percu
4. Voor M2015 logo's en beelden: http://www.m2015.nl/toolkit
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