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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

Expositie
Daniëlle Spoelman
Forgather
27 oktober t/m 22 december
op de zondagen 14 – 17 uur
Daniëlle Spoelman is tekenaar en
mixed-media artist. Ook in haar
ruimtelijke werk komt de tekening
vaak terug. Tekenen is voor haar
de meest directe manier om
hoofd, hart en hand met elkaar te
verbinden.
In haar werk onderzoekt Daniëlle
in hoeverre wij bewust en/of
onbewust leven. In deze expositie
behandelt ze de relatie tussen mensen en natuur. In sprookjesachtige
beelden lijken mens en dier opgenomen te worden in een bosachtige
omgeving, terwijl zij zich amper van elkaar bewust lijken te zijn.
‘Wij zijn allemaal op zoek naar zingevende verhalen, dat is wat ons
doet uitstijgen boven het dieren- en plantenrijk. De natuur zou daarin
wel eens van veel grotere betekenis kunnen zijn dat wij ons
realiseren’.
www.daniellespoelman.nl
Entree: gratis

Komende voorstellingen en exposities:
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.

