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Stilte, rust, ruimte en donkerte in ons dagelijks bestaan, daar staan we ie-
der jaar nog eens extra bij stil tijdens de landelijke Nacht van de Nacht en 
Dag van de Stilte met diverse activiteiten in ons Heuvelland voor iedereen 
van 0 tot 100! 
Meer informatie: www.beleefweekend.nl

STIL.de rondleiding
Hoge Fronten / Lieke Benders lanceert een podcast 

Sinds 2017 doet theatergezelschap Hoge Fronten, onder leiding van Lieke Benders, onderzoek naar stilte 
en stilstand. Vanuit STIL.het lab in Klooster Wittem creëert Hoge Fronten samen met anderen een groei-
ende reeks voorstellingen, performances en installaties rondom stilte. 

2020 is het STIL.finale jaar; het slotjaar van het STIL.project, waarbij de wereld om ons heen onverwacht 
ook tot stilstand kwam. Tijdens STIL.finale presenteert Hoge Fronten STIL.voorstellingen in Maastricht, 
Almere en Heerlen. Daarnaast toont het gezelschap op diverse locaties pop-ups uit de STIL.reeks. 

Tijdens het Beleefweekend Heuvelland (op 23, 24 en 25 oktober) lanceert het theatergezelschap de 
podcast STIL.de rondleiding, een theatraal audioverhaal op locatie in de Kloosterkerk van Klooster Wit-
tem over de bezieling achter deze plek. Deze podcast is geïnspireerd op en in samenwerking gemaakt 
met een aantal medewerkers en vrijwilligers van dit pelgrimsoord: de bloemsierders, de kaarsjesaanste-
kers, de koster, het koor en de kaarsenleverancier. 

De meest bijzondere kenmerken van deze plek zijn niet de eeuwenoude fresco’s, de reusachtige zuilen 
en de met bladgoud belegde beelden. Maar het zijn de verzorgers en individuele bezoekers van nu, die 
hier, dag in dag uit, aanwezig zijn. Zij geven ziel aan deze plek.

De podcast is via het scannen van een QR-code bij binnenkomst van de Kloosterkerk te beluisteren via je 
smartphone. Ben je niet op locatie, dan kun je de podcast beluisteren via de reguliere podcast kanalen, 
zoals Apple Podcast en Soundcloud óf via het stiltelab van Hoge Fronten stiltelab.nl. Informatie: www.
hogefronten.nl.

DATUM 23, 24 en 25 oktober  
TIJD  vrijdag en zaterdag 9.00 - 18.00 uur;
 zondag 12.00 - 18.00 uur
PLAATS Kloosterkerk  
AANMELDEN  niet nodig; er zijn geen kosten aan verbonden

*Let op: Neem voor het beluisteren van de podcast je eigen oordopjes/koptelefoon mee, 
die je kunt aansluiten op je smartphone. 
Eventueel kun je bij de receptie van het klooster een mp3-speler (met koptelefoon) 
met de podcast erop lenen.


