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

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

Concert
Duo Bilitis
Ekaterina Levental
(harp en
mezzosopraan) en
Eva Tebbe (harp)
zondag 6 mei, 15.30
uur
Duo Bilitis, bestaande uit Ekaterina Levental en Eva Tebbe, is een uniek
ensemble op de Nederlandse podia en daarbuiten, dat naam heeft gemaakt
door boeiende en spraakmakende programma’s en het intense samenspel.
Bilitis is vernoemd naar Claude Debussy’s tot de verbeelding sprekende
composities ‘Les chansons de Bilitis ’ op teksten van Pierre Louys. De
musiciennes zoeken graag het avontuur op en treden buiten de gebaande
paden. Eerder trad Ekaterina op in de Bornse synagoge met haar prachtige
voorstelling ‘De weg.’
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 3936 0409
Of per email: concertenbornsesynagoge@gmail.com

Het verdere programma van 2018
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.

