Cultureel Podium Bornse Synagoge
www.bornsesynagoge.nl
Ennekerdijk 17
7622 ED Borne

Expositie
Kim Wiggers
Er klopt iets niet!
7-1-2018 t/m 18-2-2018
Opening van de expositie 7-1-2018: 15.00
uur

Op de zondagen van 14.00 - 17.00 uur
Niet op 4 februari i.v.m. Concert Pianoduo Blaak

Kim wil met haar schilderijen mensen aan het denken zetten. Haar werk lijkt
op het eerste gezicht realistisch. Het tafereel speelt zich vaak af in een natuurlijke omgeving met indrukwekkende wolkenpartijen.
Maar bij nadere beschouwing kloppen er dingen niet. Elk schilderij vertelt een
eigen verhaal dat je in een geheimzinnige en/of dromerige wereld zuigt. Je
gaat je afvragen wat er zich precies in die wereld afspeelt.
Let maar eens op welke gedachten en gevoelens dat bij jou opwekt.
Entree: gratis

Lezing
Sophie van Steenderen
The American dream,
Amerikaanse kunst
vanaf 1945
vrijdag 12 januari, 20.00 uur
De grootse dubbeltentoonstelling in het Drents Museum en de Kunsthalle
Emden (D) die dit seizoen wordt gehouden is de aanleiding van deze boeiende
lezing van de kunsthistorica Sophie van Steenderen, die gespecialiseerd is in
moderne kunst. De tentoonstelling is een tweeluik over modern Amerikaans
realisme met werken van Amerikaanse topkunstenaars als Edward Hopper,
Andy Warhol en Andrew Wyeth. Het is de eerste keer dat zo’n groot overzicht
in Europa is te zien. Sophie van Steenderen vertelt in de lezing over het
Amerikaans realisme tussen 1945 en heden.
Entree: 10 euro
U kunt kaarten bestellen als u hier op klikt: Kaarten bestellen
Of bij het VVV kantoor in het Kulturhus
Of telefonisch reserveren bij: 074 – 2665296

Het verdere programma van 2018
4-2-2018

Concert Pianoduo Blaak
Quatre mains
16-2-2018
Lezing Leo Klaver
Als pelgrim op weg naar Santiago
25-2 t/m 15-4 Expositie Alice ten Voorde
Sprankelende associatie
23-3-2018
Lezing Annet Rijswijk
Kleedgedrag in Europa vanaf de oudheid tot het begin van de 21e eeuw
25-3-2018
Concert Cheng kwartet
Kamermuziek
13-4-2018
Lezing Irma te Kiefte
De vitamine G van de assortimentstuin Zenderen
22-4 t/m 3-6 Expositie Carla Kogelman
Fotografe
6-5-2018
Concert Duo Bilitis, Ekaterina Levental (harp) en Eva Tebbe (harp en
mezzosopraan)
Bilitis
10-6 t/m 8-7 Expositie Fiona Weide
Verlaten plekken
10-6-2018
Open Podium, Amateurs voor amateurs
Door en voor muziekliefhebbers

Voor meer info zie onze website:
www.bornsesynagoge.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u w.menheere1@outlook.com toe aan uw adresboek.

