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

Nieuwjaarswens

Het bestuur en alle medewerkers van de Stichting Cultureel Podium
Bornse Synagoge wensen u een heel goed, gezond en gelukkig
Nieuwjaar!!
We hopen u dit jaar weer te ontmoeten op onze culturele evenementen.

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

Het willen creëren zit er bij Anneke Dijkhuis al op jonge leeftijd in. Na onder andere
een opleiding Textiele Werkvormen aan de Pedagogische Academie in Eindhoven
volgt ze lessen bij verschillende kunstenaars om technieken onder de knie te
krijgen. Ze ontwikkelt een eigen stijl, waarbij ze voortdurend de grens opzoekt
tussen het impressionistische en het abstracte. Met ingehouden kleuren en met oog
voor contrast en compositie legt ze haar liefde voor de natuur vast op doek of
paneel.
Entree: gratis

Lezing
Anton Scheurink
Verslaafd aan
overeten?
vrijdag 18 januari 20.00
uur

Prof. dr. Anton Scheurink is
hoogleraar neuroendocrinologie bij het
Centre for Behaviour and
Neurosciences in
Groningen. Hij studeerde
biologie aan de RUG en
promoveerde in de
dierfysiologie. Anton
Scheurink is
gespecialiseerd in de
neurale regeling van de
energiehuishouding in het
lichaam en de regeling van het lichaamsgewicht, met speciale aandacht voor de rol
van de hersenen bij eetstoornissen als extreem overgewicht.
De hypothalamus is een gebied in de hersenen dat zorgt voor de handhaving van
het lichaamsgewicht. Maar daarnaast is er nog het beloningssysteem in de hogere
hersengebieden en als het beloningssysteem dit conflict wint, worden we te dik. Dit
probleem, de oorzaak ervan en de hersengebieden en hormonen die zorgen voor
de regulatie van het eetgedrag en het lichaamsgewicht worden in de lezing door
Anton Scheurink uiteengezet. Hij zal verklaren waarom het zo moeilijk is om af te
vallen en laten zien dat overeten kan worden gezien als een vorm van verslaving
met ‘evolutionaire’ achtergrond.
Maar het blijft niet alleen bij slecht nieuws, hij zal aan het eind van zijn verhaal ook
aangeven hoe we eenvoudig maar succesvol kunnen omgaan met dreigend
overgewicht.
In januari 2015 werd hij verkozen tot docent van het jaar.
Entree: 10 euro
Kaarten verkrijgbaar:
• Online: Kaarten bestellen
• Bij het VVV (Kulturhus) kopen
• Of reserveren: 074-2663103

Concert
Niels Bijl en
Martijn Blaak
‘Chant du
Saxophone Ténor
et Piano’
zondag 20 januari,
15.30 uur

Dit concert staat in het
teken van de
tenorsaxofoon, het meest geliefde instrument van Niels Bijl. De tenorsaxofoon is in
de jazzwereld omarmd als meest lyrische van de saxofoonfamilie, maar kan in de
klassieke muziek nog een inhaalslag maken. Niels Bijl is een uitzonderlijk veelzijdig
saxofonist. In Niels’ leven staan muzikaliteit en integriteit centraal. Of hij nu Bach
speelt op baritonsax, JacobTV op alt, Baldwine op sopraan of originele
opdrachtwerken op zijn geliefde tenorsaxofoon, alles draait om het tot leven wekken
van muziek. Martijn Blaak vormt samen met zijn broer Stefan het Pianoduo Martijn
en Stefan Blaak en behoren tot de top van pianoduo’s van hun generatie. Martijn is
cum laude afgestudeerd, geeft concerten op vele internationale concertpodia en is
regelmatig te gast tijdens internationale festivals, zoals o.a. het Grachtenfestival
Amsterdam, Leipziger Klaviersommer (Duitsland) en La settimana d’arte di Cecina
(Italië). Hij speelt een breed repertoire, van barok tot hedendaagse muziek. Niels
Bijl en Martijn Blaak brengen een programma vol met originele lyrische stukken voor
tenorsax en piano, gelardeerd met prachtige transcripties.
Entree: 15 euro, jeugd/student 7,50 euro
Kaarten verkrijgbaar:
• Online: Kaarten bestellen
• Bij het VVV (Kulturhus) kopen
• Of reserveren: 06 2936 0409

Voor meer informatie:
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.

