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

Start van het nieuwe
seizoen
Beste mensen, alle evenementen
zijn vastgelegd, de nieuwe
theatergids is gedrukt en
verkrijgbaar en de website is weer te
zien met het nieuwe programma van
het seizoen 2019-2020.
Er is weer een gevarieerd
programma voor u samengesteld.
We hopen dat u komt en ervan
geniet.
U kunt kaarten bestellen:
• Online: Kaarten bestellen via website
• Bij het VVV (Kulturhus)
• Of reserveren:
06 2936 0409 voor
concerten/muziektheater
074 266 5296 voor lezingen/voorstellingen

Expositie
Henk Berends
Fotografie
1 september t/m 20 oktober
op de zondagen 14 – 17 uur
Tijdens deze foto-expositie laat de
Bornse fotograaf Henk Berends
(Kunstacademie Rotterdam) zijn nieuwste werk zien. De foto’s zijn
gemaakt naar aanleiding van een thema en vormen series. Het accent
ligt daarbij op conceptuele fotografie.
Henk fotografeert vooral in zwart-wit en zijn foto’s hebben een zekere
dramatiek. De modellen voor de foto’s bevinden zich soms in een
surrealistische omgeving, geïnspireerd door de schilderkunst uit de
jaren ‘70 en ‘80.
De foto’s worden ondersteund door beamer-projecties. Hierop is de
bijbehorende serie van de geëxposeerde foto te zien.
www.henkberends.nl
Entree: gratis

Komende voorstellingen en exposities:
Voorstelling: Kees Posthumus & Henk van
Glabbeek
Esther, een Perzisch sprookje
vrijdag 4 oktober, 20.00 uur

Muziektheater: Classic and More
And so it goes !
zondag 13 oktober, 15.30 uur

Lezing: Martijn Akkerman (bekend van het TVprogramma ‘Tussen Kunst & Kitsch’)
Juwelen en mensen
zaterdag 26 oktober, 14.00 uur

Expositie: Daniëlle Spoelman
Forgather
27 oktober t/m 22 december
op de zondagen 14 – 17 uur

Muziektheater: Maurits Fondse en Iman Spaargaren
The story of Billy Joel
zondag 24 november, 15.30 uur

Lezing: Henri Ruizenaar
De verwondering in het boek Alice in Wonderland
vrijdag 29 november, 20.00 uur

Expositie: Riemko Holtrop
Kunstwerken
5 januari t/m 16 februari
op de zondagen 14 – 17 uur

Concert: Mónica Coronado & Manito
Melodias del Corazón
zondag 19 januari, 15.30 uur

Lezing: Hans Hoes
Zomerzotheid & Zwarte Beertjes
vrijdag 24 januari, 20.00 uur

Expositie: Jorien Stel
Paper-Art
23 februari t/m 5 april
op de zondagen 14 – 17 uur

Concert: Han Schokker en Marinka Wijnands
Midzomernachtdroom
zondag 15 maart, 15.30 uur

Lezing: Astrid Vroemisse
Glaskunstenares Annemiek Punt, schilderen met licht
dinsdag 24 maart, 20.00 uur

Cabaret: Nathalie Baartman
Unieke voorstelling over Borne en 75 jaar vrijheid
zaterdag 18 april, 20.30 uur in het Kulturhus

Expositie: Mirjam Skoreng
Zentangle, aandacht voor iedere lijn
19 april t/m 31 mei
op de zondagen 14 – 17 uur

Muziektheater: Johanneke ter Stege
Muntjes duiken tussen haaien
zondag 17 mei, 15.30 uur

Expositie: Dirk Mulder
Fijnschilderkunst
7 juni t/m 12 juli
op de zondagen 14 – 17 uur

Open Podium: Amateurs voor Amateurs
Door en voor muziekliefhebbers
25ste editie op zondag 14 juni
10.00 – 17.30 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.

