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

De expositie is al te
zien vanaf 24
februari,
maar de feestelijke inloopdag is op zondagmiddag 3 maart van
14 - 17 uur.
Rikie is dan zelf aanwezig.
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

Concert
Lenny Kuhr
Duizenden dingen
zaterdag 2 maart,
20.00 uur
In dit concert staat Lenny
Kuhr stil bij de duizenden
dingen die voorbijgaan en
bij dat wat nooit
voorbijgaat. Het lied is
daarbij de metafoor. Zoals
de ziel van de mens
eeuwig is, is het lied dat
ook.
Het besef dat alle dingen
komen en gaan binnen het
tijdloze gegeven dat wij
zijn, stemt tot weemoed
maar geeft ook vreugde.
Lenny Kuhr wordt begeleid door Reinier Voet op gitaar en Mischa Kool op basgitaar.
‘De duizenden dingen vergaan,
Maar het lied zal alle harten doordringen,
Ja, altijd en eeuwig dus laten we zingen,
Iets mooiers is er niet’
Entree: 20 euro
Kaarten verkrijgbaar:
• Online: Kaarten bestellen
• Bij het VVV (Kulturhus) kopen
• Of reserveren: 06 2936 0409

Lezing
Mieke Kerkhof
Het leven rond
dinsdag 19 maart,
20.00 uur
Er zijn twee zekerheden in
het leven, de geboorte en
de dood.
Over het thema geboorte
heeft Mieke Kerkhof,
geboren en getogen in
Enter, geschreven in haar
eerste boek. Zij is twintig
jaar gynaecoloog in het
Jeroen Bosch Ziekenhuis
en bundelde haar verhalen
in ‘Even ontspannen,
mevrouw‘.
In het boek ‘Klaar is Kees‘
behandelt ze de andere
zekerheid, de
nietsontziende dood.
Mieke Kerkhof vertelt in de lezing ontroerende verhalen over het levenseinde,
analyseert overlijdensadvertenties, citeert Willem Wilmink en Annie MG Schmidt. Er
mag gesnotterd worden, maar de lach zal hoogtij vieren. Na afloop is er
signeersessie. Voertaal: Hollands met een vleugje plat.
Entree: 10 euro
Kaarten verkrijgbaar:
• Online: Kaarten bestellen
• Bij het VVV (Kulturhus) kopen
• Of reserveren: 074-2665296

Voor meer informatie:
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.

