
 
Voorstellingen in de Aula van Aqua Viva 
 
 
Aanvang:  15.30 uur       
           Heyendaalseweg 290 
Einde:        16.30 uur        tel. 024-3838485 

 
Een kopje koffie of thee is bij de prijs inbegrepen. 
  
 
 
 

Datum Activiteit  Titel 
Dinsdag 
5 juli 

Film. 
Entree: 
€2,50 

 

Rituelen. Deel 1: Australie & Pacific 
Wereldwijd zijn mensen, samenlevingen en religies dagelijks bezig om 
in contact te komen met de spirituele wereld. In deze prestigieuze 
achtdelige BBC-serie reist de charismatische priester Pete Owen Jones 
een jaar lang door zes continenten om tachtig bijzondere en soms 
bizarre ceremonies te onderzoeken en de mensen en overtuigingen 
erachter te leren kennen.  

Dinsdag   
12 juli          
 

Lezing. 
Entree: 
€2,50 

 

Velen kennen Museumpark Orientalis. Een plaats voor 
levensbeschouwing, verdieping en reflectie. In een uniek landschap, 
tussen (wereld)erfgoed monumenten.  
Tijdens deze presentatie neemt Walter Hamer u vanuit de 
ontstaansgeschiedenis in vogelvlucht mee via het heden naar de 
toekomst. 
Hij vertelt over de toekomstplannen van Museumpark Orientalis en 
hoe de komende tijd daarin de eerste concrete stappen gezet worden. 
Ook licht hij graag toe op welke manieren donateurs, sponsors en 
andere partners daarbij zouden kunnen helpen. 

Dinsdag  
19 juli 

Film. 
Entree: 
€2,50 

 

De Nijmeegse vierdaagse is in meer dan honderd jaar uitgegroeid tot 
het grootste wandelevenement van de wereld met jaarlijks 
tienduizenden deelnemers. 'De vierdaagse' geeft een uniek beeld van 
deze bijzondere wandelvierdaagse van vroeger tot nu. 

Dinsdag 
26 juli 

Lezing. 
Entree: 
€2,50 

 

Anja Adriaans st. friendship Albany-Nijmegen 
In juli 1947 brachten schepen 300 ton humanitaire hulpgoederen en 
bouwmaterialen naar de Nijmeegse Waalkade. Ingezameld door de 
burgers van Albany, hoofdstad van de staat New York, als steun voor 
de zwaar getroffen stad Nijmegen.  
De Nijmeegse stichting FAN (kort voor Friendship Albany NY- 
Nijmegen) is het platform voor het versterken van de historische 
verbindingen tussen Albany en Nijmegen. De stichting wil de 
vriendschap tussen de twee ‘sister cities’ herinneren, vieren en nieuw 
leven in blazen.  

Dinsdag 
2 augustus 

Film. 
Entree: 
€2,50 

 

Help de dokter verzuipt Dokter Angelino is huisarts in een klein dorpje 
op het Brabantse platteland. Hij heeft een auto (waarmee hij prompt 
het kanaal inrijdt) en is nog wat te modern voor de dorpsbewoners. 
Als de nieuwe onderwijzeres Irene Muller op zijn spreekuur komt om 
kennis te maken is de dokter smoorverliefd.  


