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

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.
Soms hebben de geesten vrij spel en moeten zij afgeschrikt worden, soms moet het
leven gevierd worden.
Alles: de liefde, de oogst, het leven komt en gaat.
Behalve de zon, die dit alles beziet en de muziek, die dit alles bezingt.
Rusalki brengt de mooiste, ontroerendste en meest humoristische liederen en
rituele zangnummers in een sfeervol en theatraal concert.
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
Wat de pers over Rusalki schrijft:
.. opvallend aan de prestaties van Rusalki is het gevoel voor verhoudingen. Niets is overdreven.
De stemmen zijn goed opgeleid, maar de oerkracht van de liederen blijft onaangetast … de
harmonieën zijn uitdagend en opwindend; liedjes uitgevoerd met vreugde en spontaniteit, recht
uit het hart komend …
BN / DE STEM
… Rusalki uit Amsterdam maakte een onvergetelijke indruk met zijn hedendaagse interpretatie
van oude volksmuziek uit verschillende landen …
een van de meest opmerkelijke en ontroerende prestaties van het Theatereilandfestival …
CULTUUR n.23, St. Petersburg, Rusland
… ik had nooit gedacht dat zo’n eenvoudig concert zo’n indruk op mij zou maken. … Rusalki’s
geheime leugens, denk ik, zit in het feit dat de performers ook actrices zijn … Het zijn
magnifieke actrices, mooie vrouwen en indrukwekkende zangers …
THEATER MAGAZINE, St. Petersburg, Rusland
… De buitengewone prestaties van Rusalki inspireerden het publiek tot een staande ovatie …
de stemmen klonken soms als muziekinstrumenten … elk nummer veranderde in een
miniprestatie, vermaak en ontroering … vier zeer sterke persoonlijkheden …
BRABANTS DAGBLAD
… briljant artistiek ensemble-werk … de vier stemmen harmoniseerden prachtig, het zingen was
heel puur … niet alleen zongen de dames prachtig, ze slaagden er ook in om verschillende
onderwerpen en situaties tot leven
te brengen door kleine scènes uit te beelden met het gebruik van minimale rekwisieten …
NOORD HOLLANDS DAGBLAD
… de artistieke presentatie verdient de hoogste lof … de minutieuze uitspraak van de
verschillende talen geeft een echt gevoel van authenticiteit …
DAGBLAD VAN HET NOORDEN

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.

