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Expositie
Alice ten Voorde
Sprankelende associatie
25 februari t/m 15 april
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
Irma te Kiefte-Brok
De vitamine G van de
sortimentstuin Zenderen
vrijdag 6 april, 20.00 uur
De Kloostergaarde te Zenderen is de voormalige sortimentstuin van de
hoveniersopleiding. In 2007 kocht de gemeente Borne de grond om er een
educatieve sortimentstuin van te maken. Irma te Kiefte-Brok is betrokken bij
de plannen voor de Kloostergaarde en vertelt vanavond over de
sortimentstuin. Hoe maken we de Kloostergaarde tot een plek waar jong en
oud liefde en interesse wordt bijgebracht voor groen, vitamine G?
Irma te Kiefte-Brok is tuin- en landschapsontwerper bij te Kiefte Architecten in
Borne
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

Muzikale voorstelling
Nathalie Baartman
Baartman met band en
Balkan in Borne
donderdag 12 april, 20.00
uur
Hoppa! Zes cabaretprogramma’s
van ‘Stam (2006)tot Voest (2018)’
stond Nathalie Baartman
moederziel alleen op het toneel.
Maar haar liedjes vroegen om meer. ‘Het is allang een diepe wens om leuke
muzikanten om me heen te hebben,’ aldus Nathalie. Borne heeft de primeur.
Met Tessa Zoutendijk; virtuoze violiste, Erik van Loo; dansende contrabassist
en Marcel van der Schot; meesteraccordeonist geeft Nathalie haar liedjes
eindelijk vleugels.
‘Ooh, ooh, ik hol van oe, mien mooiste kearl oet Goor!
Het allerleefst loop ik bie oe daangs oawer de vloor.’
We spelen een aantal Twentse liedjes gestoomd in een pittige Balkansaus.
Twents en Hongaars gaan goed samen! Maar ik zing ook gewoon in het
Nederlands en Macedonisch.’
Tussen de liedjes door probeert Nathalie een verband te zien tussen Twente
en de Balkan. Op haar eigen komische wijze.
Een wilde avond vol smart en humor. En ooit volgt er een CD. En een
landelijke tournee. Dus Borne maak het mee!!
Prijs: 10 euro
U kunt kaarten bestellen:
Of bij het VVV kantoor in het Kulturhus
Of telefonisch reserveren bij: 074 266 5296

Expositie
Carla Kogelman
zwart-wit portretten van
een illustratie van het
dagelijks leven
22 april t/m 3 juni
op de zondagen, 14-17 uur
Carla woonde tot haar 18e in Bornerbroek en is ruim 25 jaar werkzaam
geweest in de theaterwereld en studeerde eind 2011 af aan de Fotoacademie
in Amsterdam met als specialisatie reportage, documentair en portret. Ze
maakt graag reportages over de veerkracht van mensen. Haar zwart-wit
portretten zijn een illustratie van het dagelijks leven en hebben te maken met
opgroeien, emotie en hoe mensen in het leven staan. Ze heeft vele prijzen
gewonnen o.a. winnares van de Zilveren Camera 2011 (1e prijs serie kunst,
cultuur & entertainment), World Press Photo 2014 (1e prijs observed portraits)
Entree: gratis

Het verdere programma van 2018
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.

