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7622 ED Borne

Voorstelling
Kees Posthumus & Henk
van Glabbeek
Esther, een perzisch sprookje
vrijdag 4 oktober, 20.00 uur
Het verhaal van Esther is een meeslepend verhaal over macht en
misbruik van macht, geweld en verzet, twijfel en moed.
Het is gebaseerd op het Bijbelboek Esther.
Het verhaal speelt in het huidige Iran en kent tal van Perzische
elementen, zoals uitbundige feesten en feestelijke maaltijden.
In de voorstelling presenteren verhalenverteller Kees Posthumus en
muzikant Henk van Glabbeek een actuele en muzikale versie van een
oud oosters verhaal. Een belangrijke rol is weggelegd voor de
muziek. Van Glabbeek bespeelt verschillende Perzische
instrumenten, zoals de tar, de setar en de daf.
Na afloop serveren we een drankje met Perzische hapjes.
www.keesposthumus.nl
Entree: 15 euro
Voor het bestellen van kaarten HIER klikken
Of kopen bij de VVV Borne (Kulturhus)
Of telefonisch reserveren: 074 266 5296

Muziektheater
Classic and More
And so it goes !
zondag 13 oktober, 15.30 uur
Met deze allesomvattende titel
brengt Classic and More een ode
aan het leven, onder begeleiding
van hun vaste pianist. Aan de hand van sketches over de mooie,
maar ook minder mooie momenten van het leven, leidt Classic and
More u door de voorstelling. Dit alles in een theatrale omlijsting.
In deze voorstelling horen we liederen die voor de zangers en
zangeres een bijzondere betekenis hebben. Van Duitstalig tot musical
tot opera, er komt van alles voorbij. Uiteraard met een lach en een
traan, zoals u dat van Classic and More gewend bent.
Misschien kunt u zich herkennen in de situaties die voorbijkomen?
www.classicandmore.nl
Entree: 15 euro
Voor het bestellen van kaarten HIER klikken
Of kopen bij de VVV Borne (Kulturhus)
Of telefonisch reserveren: 06 2936 0409

Lezing
Martijn Akkerman (bekend
van het TV-programma
'Tussen Kunst en Kitsch'
Juwelen en mensen
zaterdag 26 oktober, 14.00 uur
Martijn Akkerman,
juwelenhistoricus en bekend van
het televisieprogramma ‘Tussen
Kunst & Kitsch’, stelt in deze
voordracht de onlosmakelijke
band tussen mode en juwelen en
hun eigenaren centraal. De
geschiedenis van het juweel
wordt in vogelvlucht behandeld. Martijn Akkerman gaat in op de
Nederlandse streekjuwelen, de invloed daarvan op de stadse mode
en het belang van koningshuizen en adel op de ontwikkeling van
juwelen. Ook het thema ‘filmsterren en juwelen’ komt aan bod.
Verder bespreekt Martijn Akkerman de belangrijkste juweliers en
ontwerpers van vroeger en nu.
Ten slotte zal de tentoonstelling ‘Juwelen’, die van 15 september
2019 tot 20 maart 2020 in de Amsterdamse Hermitage wordt
gehouden, een belangrijke plaats in de lezing innemen.
www.martijnakkerman.nl
Entree: 10 euro
Voor het bestellen van kaarten HIER klikken
Of kopen bij de VVV Borne (Kulturhus)
Of telefonisch reserveren: 074 266 5296

Komende voorstellingen en exposities:
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.

