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

Concert
Pianoduo Blaak
Quatre mains
zondag 4 februari, 15.30
uur
Martijn en Stefan Blaak behoren
tot de top van pianoduo’s van hun
generatie. De cum laude
afgestudeerde broers
concerteerden op vele podia in
binnen- en buitenland en waren te
gast op internationale festivals.
Werken van o.a. Chiel Meijering,
Diderik Wagenaar, Francis Shaw
en David Rowland zijn door hen in
première gebracht. Op hun cd’s
‘Stadium’ en ‘Vesalius’ laten Martijn en Stefan Blaak hun veelzijdigheid horen
in werken voor twee piano’s en piano vierhandig van o.a. Brahms, Debussy,
Rachmaninoff en Ravel
Prijs: 16 euro, jeugd 8,50 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

Lezing
Leo Klaver
Als pelgrim op weg naar
Santiago de Compostela
zondag 4 februari, 15.30
uur
Leo Klaver, schrijver en uitgever, liep in september tot en met december 2016
de pelgrimsroute vanuit Nederland naar Santiago de Compostela. Onderweg
hield hij een blog bij. Momenteel schrijft hij aan een boek over zijn ervaringen.
Vanavond vertelt hij over zijn reis die zijn leven veranderde, aan de hand van
prachtige beelden. Ook laat hij gitaarmuziek horen.
Prijs: 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

Expositie
Alice ten Voorde
Sprankelende associatie
op de zondagen 25-2 t/m
15-4, 14.090 - 17.00 uur
In haar werk laat Alice ten Voorde zich inspireren door ‘het leven te leven’:
culturele indrukken, maar ook de composities, kleurschakeringen en
beweging die zij ervaart in de vrije natuur zijn vaak het uitgangspunt voor het
creëren van een eigen waarheid op het doek. Een waarheid die volop ruimte
biedt aan eenieder om er zijn eigen voorstelling bij te maken; om de
gedachten de vrije loop te laten, te associëren en zo te genieten.
Entree: gratis

Het verdere programma van 2018
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.

