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Ennekerdijk 17
7622 ED Borne

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

Muziektheater
Maurits Fondse en Iman
Spaargaren
The story of Billy Joel
zondag 24 november, 15.30 uur
Maurits Fondse bezingt het
turbulente leven van pianist en
zanger Billy Joel. Aan de hand
van zijn beroemde songs (en
onbekendere parels) vertelt Fondse het levensverhaal van de
straatjongen, geboren in The Bronx, opgegroeid op Long Island
(‘Downeaster Alexa’), die een enorme haat-liefde verhouding had met
de muziekindustrie (‘The Entertainer’). Daarnaast belicht Fondse
Joel’s bijzondere, haast filosofische teksten (‘Summer Highland
Falls’), zijn liefde voor New York (‘Say Goodbye to Hollywood’ – ‘New
York State of Mind’), zijn optredens in Rusland tijdens de Koude
Oorlog (‘Leningrad’), zijn vaderschap (‘Lullabye, Goodnight my
Angel’) en uiteraard de relaties met de vele vrouwen in zijn leven
(‘She’s Always a Woman’). Met 150 miljoen verkochte platen en 33
Top 40 hits is Billy Joel (nu 68 jaar) één van ’s werelds succesvolste
artiesten aller tijden.
Prijs: 15 euro
Voor het bestellen van kaarten HIER klikken
Of kopen bij de VVV Borne (Kulturhus)
Of telefonisch reserveren: 06 2936 0409

Lezing
Henri Ruizenaar
de verwondering in het boek Alice
in Wonderland
vrijdag 29 november 20.00 uur
Bijna iedereen kent haar wel.
Alice, het meisje dat in haar
droom een wit konijn achterna
loopt, in een hol valt en
vervolgens in een land
terechtkomt dat bevolkt is met
vreemde figuren die haar
aanwezigheid ternauwernood
dulden. Dit levert wonderlijke
dialogen en taferelen op, die
wereldwijd nog steeds een
inspiratiebron vormen voor
hedendaagse ontwikkelingen in politiek, kunst en muziek. Het boek is
ruim 150 jaar oud. De schrijver Lewis Carroll was wiskundige en
gebruikte dit bij het schrijven van zijn (fictie-)boeken.
Tijdens zijn studie wiskunde in Leiden raakte Henri Ruizenaar
gefascineerd door het taalgebruik en de beeldenrijkdom van beide
Alice-boeken. In deze lezing laat Henri u kennismaken met Alice in de
huidige moderne wereld en neemt u mee in de rijke geschiedenis van
het boek en de illustratoren ervan.
Het is leuk als u van tevoren het boek en eventueel zijn opvolger,
Alice in Spiegelland, leest.
www.lewiscarrollgenootschap.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: 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.

