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

Expositie
Jorien Stel
Paper-Art
23 februari t/m 29 maart
op de zondagen 14 - 17 uur
Paper-Art is een kunstvorm
die gebruikmaakt van
beelden en woorden voor
het creëren van een nieuwe
compositie en een nieuw
verhaal. Joriens Paper-Art schilderijen laten zich het beste
‘lezen’ als werk waarin waarneming, interpretatie en vrije
beeldvorming elkaar opzoeken. Haar hedendaagse
schilderijen zijn een spannende combinatie van papier uit
tijdschriften en acrylverf, waarbij figuratie en abstractie
elkaar afwisselen. De schilderijen stralen kracht,
schoonheid, mysterie en humor uit. Het leuke aan PaperArt is dat woorden en vormen naadloos in elkaar
overvloeien, elkaar versterken of tot denken
aanzetten. En zo wordt kijken…beleven!
www.jorienstel.nl
Entree: gratis

Muziektheater
Ekaterina
Levental, mezzo
sopraan
Schoppenvrouw
vrijdag 28 februari,
20.00 uur
Ekaterina Levental is
geen onbekende in Cultureel Podium Bornse Synagoge.
Eerder speelde ze met groot succes de voorstellingen De
Weg en De Grens: de delen 1 en 2 van een
autobiografisch drieluik. Wij zijn bijzonder blij dat het ons
gelukt is deel 3, een unieke voorstelling, nog dit seizoen
extra in te plannen.
In deel 3, Schoppenvrouw, vertelt, speelt en zingt
Ekaterina het verhaal van haar oma Dora Gorohovskaya
en vier andere vrouwen van dezelfde generatie: Anne
Frank, Marilyn Monroe, Maria Callas en Ulrike Meinhof.
5 iconen, 5 thema’s, 5 clichés en 5 herkenbare vrouwen;
complex en ongrijpbaar.
Schoppenvrouw toont de kracht van deze legendarische
vrouwen, die zich vrijvochten van hun lot. En met succes.
Maar het succes werd een legende die hen – opnieuw –
gevangen hield.
Schoppenvrouw laat het gevecht tussen mens en legende
zien, en hoe deze krachtige vrouwen dàt gevecht
verloren.
De voorstelling is een spel met identiteiten, een ode aan
hoop en vrijheid. De vrijheid om aan ons eigen plakboek
te ontsnappen, om te mogen veranderen. En een verhaal
over angst, die steeds weer die vrijheid blokkeert.
Ekaterina Levental speelt en zingt in deze aangrijpende
performance met minimale middelen, begeleid door
prachtige accordeonmuziek.
De pers schrijft: Schoppenvrouw is een voorstelling die
men eigenlijk niet mag missen. Het is kunst met een
grote K.
Regie: Chris Koolmees.
Meer info: www.leks.nu
LEKS compagnie: Ekaterina Levental en Chris Koolmees
Prijs: 15 euro
Voor het bestellen van kaarten HIER klikken
Of kopen bij de VVV Borne (Kulturhus)
Of telefonisch reserveren: 074 2665296

Concert
Marinka
Wijnands en Han
Schokker
Met gedichten
van Stevine
Groenen

Midzomernachtdroom
zondag 15 maart, 15.30 uur
Dwarsfluitiste Marinka Wijnands en pianist Han Schokker
brengen deze zondagmiddag het muzikale programma
Midzomernachtdroom. In dit concert worden composities
van onder anderen Poulenc, Herman Beeftink, John Rutter
en Piazzolla ten gehore gebracht.
Sinds 2016 vormen Marinka en Han een duo.
Zij zoeken steeds naar nieuwe, uitdagende muziek en
treden regelmatig samen op.
Marinka heeft dwarsfluitles gehad van Frank van de Wiel
in Veldhoven. Bij het kiezen van een vervolgstudie tussen
Conservatorium en fysiotherapie, werd het uiteindelijk
fysiotherapie. In haar werk gebruikt ze de fluit veel om
met muziek herinneringen op te halen en het bewegen te
stimuleren. Daarnaast begeleidt Marinka diverse koren,
musicals en kinderprojecten.
Han Schokker studeerde piano bij onder andere het
Conservatorium in Enschede. Na zijn pianostudie is Han
zich gaan specialiseren in koormuziek. Op dit moment
heeft hij vijf koren onder zijn leiding.
In 2011 heeft Han het TV programma ‘Onder Wibi’s
vleugels’ gewonnen.
De muziek wordt afgewisseld met gedichten van Stevine
Groenen, die passen bij de sfeer en thematiek.
Stevine schrijft al lange tijd en heeft verschillende prijzen
in de wacht gesleept.
Entree: 15 euro
Voor het bestellen van kaarten HIER klikken
Of kopen bij de VVV Borne (Kulturhus)
Of telefonisch reserveren: 06 2936 0409

Lezing
Astrid Vroemisse
Glaskunstenares
Annemiek Punt,
schilderen met licht
dinsdag 24 maart,
20.00 uur
Annemiek Punt is
één van de weinige
vrouwen in het vak
van de Nederlandse
monumentale
glaskunst. In haar
40-jarig
kunstenaarschap
heeft ze meer dan 90
grootse
monumentale
glaskunstwerken
ontworpen en
gerealiseerd. Het
meest bekende werk, het gebrandschilderde glas-inloodraam in de Nieuwe Kerk in Delft, vormt de rode draad
in deze lezing.
Astrid Vroemisse, de levenspartner van Annemiek Punt,
neemt u mee in de boeiende, kleurrijke processen om tot
zo’n kunstwerk te komen.
www.kunst-punt.nl
Entree: 10 euro
Voor het bestellen van kaarten HIER klikken
Of kopen bij de VVV Borne (Kulturhus)
Of telefonisch reserveren: 074 266 5296

Wij vragen u naar
ideeën voor onze
lezingen,
voorstellingen,
exposities,
concerten,
muziektheater enz.
aan ons door te
geven.
Wellicht worden uw wensen vervuld door ons
programmateam.

Mail ons uw ideeën naar:
secretariaat@bornsesynagoge.nl

Komende voorstellingen en exposities:
Tentoonstelling: Joods Borne
1 april t/m 26 april
op de zondagen 14 – 17 uur

Muziekproject'Vrij zijn'
De eindpresentatie van Bornse jongeren van het
Project 'Vrij zijn '
zaterdag 18 april, 19.00 uur in het Kulturhus

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

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.

