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

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

In deze lezing neemt
kunsthistorica Muriel de Beer u
mee in de wondere wereld van
‘het herstel van kunst’, waarbij
kwesties rond restauratie,
reconstructie en renovatie op
diverse manieren worden
belicht. Met een aantal aansprekende voorbeelden uit de kunstgeschiedenis komen
allerhande zaken rondom het herstel van kunst aan bod. Een gevarieerde lezing vol
anekdotes en wetenswaardigheden. Ook gaat de spreekster in op hoe het bij
restauratie wel eens grondig mis kan gaan.
Entree: 10 euro
Kaarten verkrijgbaar:
• Online: Kaarten bestellen
• Bij het VVV (Kulturhus) kopen
• Of reserveren: 074-266 5296

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

Van jongs af aan is Rikie
van Brakel al gefascineerd door de vormen en kleuren van bloemen en planten. Het
tekenen raakte wat op de achtergrond toen ze een tweeling kreeg, Engels ging
studeren en ging werken als docent Engels en Nederlands bij bedrijven en
instellingen zoals de Universiteit Twente.
Tien jaar geleden ontdekte ze bij toeval dat er cursussen botanisch tekenen in
Wageningen werden gegeven en daar leerde ze vooral heel goed kijken en
tekenen. Sindsdien heeft ze cursussen en workshops gevolgd bij verschillende
docenten van de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland.
De vereniging definieert botanische kunst als volgt: een gedetailleerde en
wetenschappelijk verantwoorde weergave van een plant of delen van een plant, met
aandacht voor de specifieke kenmerken die de plant van andere onderscheidt.
Creativiteit in compositie en beeldtaal gecombineerd met correcte weergave, dat is
de essentie van een botanische tekening of schildering.
Entree: gratis

Voor meer informatie:
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.

