--------------------------------------------------------------------- Persbericht ---------------------------------------------------------------

PAS-festival (Pleasure, Art & Science)
Vrijdag 8 en zaterdag 9 september vanaf 19.00 uur
Toegang gratis
www.pasmaastricht.nl
Locatie: in en rond de Universiteitsgebouwen van het Jekerkwartier te Maastricht,
centrale locatie Bonnefantenstraat 2 (Studenten Service Centrum).
PAS-festival in het kort
Tijdens het PAS-festival zet de Universiteit Maastricht (UM) de deuren van een aantal panden in het
Maastrichtse Quartier Latin wijd open voor een breed publiek. Tijdens een persoonlijke zoektocht
langs bijzondere, vaak onbekende plekken, kan iedereen genieten van een groot aantal korte
lezingen, concerten, dans- en theatervoorstellingen, kunst, rondleidingen en een hapje en een
drankje. De meeste programmaonderdelen duren maximaal 30 minuten. De vierde editie van dit
evenement wordt georganiseerd door Studium Generale van de Universiteit Maastricht.
Bezoek de historische gebouwen van de universiteit
Het PAS-festival is een visitekaartje van de universiteit. Iedereen die benieuwd is naar wat er gebeurt
op de UM kan een bezoek brengen aan de locaties waar door het jaar door vele (internationale)
studenten wordt geblokt en waar de promoties plaatsvinden. Vaak zijn de historische gebouwen bij
Maastrichtenaren nog bekend als het Gouvernementsgebouw, de oude rechtbank, of het voormalige
Bonnefantenklooster. De monumentale panden en binnenhoven verwisselen twee avonden van
gedaante en bieden een podium aan muziek, theater, dans, poëzie, kunst, specials, rondleidingen en
natuurlijk veel bruisende wetenschap.
Wetenschap toegankelijk gemaakt
Het PAS-festival presenteert op toegankelijke wijze het werk van onderzoekers aan de Universiteit
Maastricht. In de vorm van korte colleges delen zij hun bevindingen: hoe zijde een oplossing kan
bieden aan de plastic soep, waarom XTC ook positieve effecten heeft en hoe een complexe
hartoperatie werkt.
Veelzijdig en internationaal cultureel programma
Niet alleen wetenschap maar ook cultuur krijgt een podium tijdens het PAS-festival. Een greep uit het
lokale en internationale aanbod: van wereldmuziek uit Pakistan, India en Irak tot een preview van de
nieuwe voorstelling van Sally Dansgezelschap Maastricht. Van het Orgel Trio dat Charlie Parker laat
horen als nooit tevoren tot de feestelijke afsluiter Superska. Van de Engelse stand-up comedian

Adam Fields tot de Algerijnse fotografie van Boumediene Belbachir. Uiteraard gaat het PAS-festival
door tot na middernacht en zijn er op verschillende locaties bars geopend.
Het volledige aanbod (Nederlands- en Engelstalig) is terug te vinden op www.pasmaastricht.nl
Het programmaboekje is te verkrijgen op diverse locaties in de Maastricht en in elk geval in het
Studenten Service Centrum (Bonnefantenstraat 2).
Voor meer informatie over de programmering of beeldmateriaal kunt u mailen naar
jan.smeets@maastrichtuniversity.nl of via 043 – 388 53 08
Het PAS-festival wordt financieel mogelijk gemaakt door: Universiteit Maastricht, Stichting Studium Generale, Stichting
Elisabeth Strouven, Stichting Kannunik Salden Nieuwenhof & Stichting Edmond Hustinx

