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

Concert
Ensemble Noa
Klezmermuziek
zondag 4 november 15.30 uur
Het repertoire van Ensemble Noa is een
mengeling van Joodse muziek, veelal uit
Oost-Europa en de Balkan: liederen uit
het Joodse theater, Amerikaans-Joodse feestmuziek en evergreens uit de jazz.
Sommige nummers zijn ingetogen, gevoelig en zelfs melancholiek of droevig.
Andere zijn extravert, spetterend en vrolijk. Tijdens het optreden zullen de sferen
elkaar dan ook snel afwisselen. Van de gezongen liederen zijn er veel die een
verhaal vertellen. Daarom is de muziek bij uitstek geschikt om naar te luisteren. Of
om op te dansen!
Via de website kunt u enkele liederen horen.
www.bornsesynagoge.nl
Entree: 15 euro, jeugd/student 7,50 euro
Kaarten verkrijgbaar:
• Online: Kaarten bestellen
• Bij het VVV (Kulturhus) kopen
• Of reserveren: 06 2936 0409

Lezing
Arjan Reinderink
Jan te Wierik (1954-2002)
vrijdag 9 november 20.00 uur
Arjan Reinderink, voormalig
galeriehouder uit Borne, neemt u
vanavond mee in de belevingswereld
van Jan te Wierik, die werd geboren in
Hengelo in 1954.
Het gezin is later verhuisd van
Diepenheim naar de Spoorstraat in
Haaksbergen. Daar ontwikkelde de
autodidact Jan te Wierik zich tot
abstract-expressionistisch schilder. De
laatste jaren van zijn leven woonde en
werkte te Wierik in het Gelderse Rekken.
Daarnaast was Jan een verdienstelijk beeldhouwer, musicus en dichter.
In de lezing vertelt Arjan over de frustraties, emoties, gedichten, kunst en het leven
van Jan. Jan te Wierik overleed op 48-jarige leeftijd in 2002.
Tijdens de lezing is de expositie met werk van Jan te Wierik te bezichtigen.
Entree: 10 euro
U kunt kaarten bestellen:
• Online: Kaarten bestellen
• Bij het VVV (Kulturhus)
• Of reserveren: 074 266 5296

Expositie
Jan te Wierik
Schilderijen
11 november t/m 23 december
op de zondagen 14 – 17 uur
Tijdens deze expositie wordt een mooie
verzameling schilderijen van Jan te Wierik getoond.
Jan te Wierik was autodidact. Als beginnend kunstenaar experimenteerde hij veel
om de materie te leren beheersen. Hij ontwikkelde zich tot abstractexpressionistisch schilder. Zijn kleurrijke schilderijen hebben doorgaans geen titel;
hij wilde de toeschouwer geen interpretatie opdringen. Zijn abstracte composities
tonen vaak raadselachtige figuren met zware contourlijnen waarbij gezichten en
ledematen vaak moeilijk te definiëren zijn. Jan had een innerlijke gedrevenheid tot
expressie. Deze passie kon elk moment van de dag bovenkomen.
Op vrijdag 9 november om 20.00 uur houdt Arjan Reinderink een lezing over het
leven van Jan te Wierik.
Entree: gratis

Concerttheater
Rusalki Quartet
Dagboek van de zon
vrijdag 16 november 20.00 uur

Magische midwinterklanken,
meerstemmige harmonieën, liederen uit o.a. Lapland, Finland, L’occitane, Georgië
en Japan. Voor het nieuwe programma ‘Dagboek van de Zon’ dook
wereldmuziekkwartet Rusalki (Russisch voor zeemeerminnen) in de bron van oude
volkstradities die het veranderen der seizoenen begeleiden. Over de hele wereld
bestaan er liederen en rituelen om die momenten met voorspoed te laten verlopen.
Rusalki brengt de mooiste, ontroerendste en meest humoristische liederen en
rituele zangnummers in een sfeervol en theatraal concert. Uiteraard zullen ook de
winter en kerst met de daarbij horende liederen aan bod komen.
Via de website kunt u enkele liederen zien en horen:
www.bornsesynagoge.nl
Entree: 15 euro, jeugd/student 7,50 euro
Kaarten verkrijgbaar:
• Online: Kaarten bestellen
• Bij het VVV (Kulturhus) kopen
• Of reserveren: 074-266 5296

Voor meer informatie:
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.

