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Ennekerdijk 17
7622 ED Borne

Expositie
Alice ten Voorde
Sprankelende associatie
25-2-2018 t/m 15-4-2018
Geopend op de zondagen: 14 – 17 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

Lezing
Annet Rijswijk
Kleedgedrag in Europa
vanaf de oudheid tot het
begin van de 21e eeuw
vrijdag 23 maart, 20.00 uur
In deze lezing neemt Annet
Rijswijk (kostuumontwerper en voormalig docent mode en kunstgeschiedenis
van o.a. AMFI) u mee in de betekenis en uitvoering van kleding en mode door
de eeuwen heen. Met veel beeldmateriaal (schilderijen, modefoto’s, illustraties
en film-stills) schetst zij een levendig beeld van het kleedgedrag in Europa.
Daarbij plaatst ze het kleedgedrag in zijn historische context en maakt ze
uitstapjes naar de kunstgeschiedenis en maatschappelijke ontwikkelingen. De
keuzemogelijkheden, de geldende trends en de nieuwste snufjes waren door
de eeuwen heen medebepalend voor het antwoord op de vraag: Wat moet ik
vandaag aan?
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

Concert
Cheng String Kwartet
Kamermuziek
zondag 25 maart, 15.30 uur
De vier zeer getalenteerde leden van het in 2014 opgerichte Cheng String
Kwartet hebben elkaar ontmoet in Taiwan. Momenteel studeren ze aan het
Conservatorium van Amsterdam. Ook volgen ze de opleiding van de
Nederlandse Strijkkwartet Academie en doen ze regelmatig mee aan
masterclasses. Eerder traden ze op in o.a. het Concertgebouw in Amsterdam.
Alvast een voorproefje: Hier klikken
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: 06 29 36 04 09
Op zondag 25 maart spelen zij de volgende werken:
Anton Webern [1883-1945]
– Vijf stukken voor strijkkwartet, opus 5
Ludwig van Beethoven [1770-1827]
– Strijkkwartet in e, opus 59 nr. 2
Franz Schubert [1797-1828]
– Quartettsatz in c, D.703
Dmitri Sjostakovitsj [1906-1975]
– Strijkkwartet nr. 9 in Es, opus 117

Het verdere programma van 2018
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.

