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Expositie
Ellen Klasens
Wereldvrouwen
2 september t/m 28 oktober op de
zondagen 14 – 17 uur
Officiële opening is zondag 2 september
om 15.00 uur.
Ellen Klasens is naast de opening ook
aanwezig op zondagmiddag 7 en 28
oktober.
Met de Bornse kunstenares Ellen
Klasens wordt het culturele seizoen ingeluid. Ellen Klasens is aan de AKI in
Enschede afgestudeerd. Ze is een veelzijdige creatieve duizendpoot die zich
bezighoudt met diverse projecten. Haar werkwijze is thematisch en ze gebruikt
verschillende technieken. De ene keer kiest ze voor collages, de andere keer voor
tekeningen of schilderijen.
Deze expositie draagt de titel ‘Wereldvrouwen’. Met haar grote uitbundige
acryldoeken neemt ze je mee in de wereld van deze vrouwen. Het zijn
opzichzelfstaande schilderijen die ieder afzonderlijk met de toeschouwer willen
communiceren. Door de opbouw en de vele verflagen gaan de doeken ‘leven’:
indringend, uitnodigend en veelzeggend.
Entree: gratis

Pianoconcert
Fred Oldenburg
Franse pianomuziek
zondag 30 september 15.30 uur

Fred Oldenburg brengt een Frans
programma, met werk van de
componisten Maurice Ravel, Claude
Debussy en Francis Poulenc. Oldenburg
is actief als solist, kamermusicus en
begeleider. Hij soleerde bij verschillende
orkesten onder meer het Residentie
Orkest, het Concertgebouworkest, het
Radio Filharmonisch Orkest en het
Orkest van het Oosten en speelde op
concerten en radio- en televisieopnames
in onder meer Nederland, Duitsland, Italië, Frankrijk, Canada en de Verenigde
Staten.
Naast het ‘traditionele’ repertoire speelde hij ook hedendaagse composities van
onder anderen Steve Reich, György Ligeti, Michael Tippett en, met het Mondriaanstrijkkwartet, de pianokwintetten van Charles Ives en Alfred Schnittke. Hij maakte
eigen bewerkingen en cd-opnames en is thans verbonden aan het ArtEZ
Conservatorium in Enschede en Zwolle als correpetitor en hoofdvakdocent piano.
Entree: 15 euro, jeugd/student 7,50 euro
U kunt kaarten bestellen:
• Online: Kaarten bestellen
• Bij het VVV (Kulturhus)
• Of reserveren: 06 2936 0409

Muziektheater
Ekaterina Levental
De Grens
vrijdag 5 oktober 20.00 uur

Muziektheatervoorstelling ‘De Grens’ is
gebaseerd op dagboekfragmenten van Ekaterina Levental, uit de periode waarin ze
als 16-jarige vluchteling aankwam in Nederland. In een indrukwekkende
onewomanshow vertelt ze over haar zoektocht naar een nieuwe identiteit in diverse
opvangkampen.
We zien Nederland door de ogen van een buitenstaander, met veel humor en
begrip.
Ekaterina laat op ontroerende en confronterende wijze zien hoe het leven is in een
niemandsland, als enkel de hoop nog rest.
Ekaterina vertelt, speelt, zingt en begeleidt zichzelf op de harp.
‘Ik zal alles doen om iemand te mogen zijn’.
Entree: 15 euro, jeugd/student 7,50 euro
U kunt kaarten bestellen:
• Online: Kaarten bestellen
• Bij het VVV (Kulturhus)
• Of reserveren: 074 -266 5296

Voor meer informatie:
Concert: Ensemble Noa
Klezmermuziek
zondag 4 november 15.30 uur

Lezing: Arjan Reinderink
Jan te Wierik (1954-2002)
vrijdag 9 november 20.00 uur

Expositie: Jan te Wierik (1954-2002)
Schilderijen
11 november t/m 23 december
op de zondagen, 14 - 17 uur

Concert met theatrale effecten: Rusalki Quartet
Dagboek van de zon
vrijdag 16 november 20.00 uur

Expositie: Anneke Dijkhuis
Schilderijen
6 januari t/m 17 februari
op de zondagen, 14 - 17 uur

Lezing: Anton Scheurink
Eetgedrag en hersenen
vrijdag 18 januari 20.00 uur

Concert: Niels Bijl (saxofoon) en Martijn Blaak
(piano)
‘Chant du Saxophone Ténor et Piano’
zondag 20 januari 15.30 uur

Lezing: Muriel de Beer
Who’s afraid of …. restoration? Kwesties rond restauratie, reconstructie en renovatie.
vrijdag 8 februari 20.00 uur

Expositie: Rikie van Brakel
Botanische tekeningen
24 februari t/m 31 maart
op de zondagen, 14 - 17 uur

Concert: Lenny Kuhr
Duizenden dingen
zaterdag 2 maart 20.00 uur

Lezing: Mieke Kerkhof
Het leven rond
dinsdag 19 maart 20.00 uur

Mini opera/zangdag: Diet Gerritsen
Opera Gala in de synagoge met Diet Gerritsen en Frank Deiman
zondag 7 april
15.30 uur start de uitvoering
10.00 uur start voor de zangers

Tentoonstelling: Joods Borne
8 april t/m 21 april
Op de zondagen van 14 – 17 uur

Expositie: Lisa de Jong (Utrecht 1946 - Borne 2014)
Schilderijen van Lisa geselecteerd door Justus de Jong
28 april t/m 2 juni
op de zondagen, 14 – 17 uur

Open Podium: Amateurs voor Amateurs
Door en voor muziekliefhebbers
Zondag 26 mei vanaf 10.00 uur

Expositie: Suzan van der Lee
Verkenning van de Ruimte
16 juni t/m 14 juli
op de zondagen, 14 – 17 uur

Kijk op 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.

