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Kunst:

Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam presenteert tot en met 28 mei met
trots "Gek van surrealisme", een overzicht met topstukken afkomstig uit 4 befaamde
Europese privéverzamelingen. Het museum laat de passie en belevingswereld zien
van kunstenaars zoals Salvador Dali, Max Ernst, René Magritte en Joan Miró.
www.boijmans.nl
Museum de Fundatie in Zwolle presenteert tot en met 14 mei een tentoonstelling
van Meesterschilder Werner Tübke (1929-2004).Het is de eerste
overzichtstentoonstelling buiten Duitsland van deze belangrijkste schilder van de
DDR. In Kasteel Het Nijenhuis hangen ook nog eens 100 tekeningen en aquarellen.
www.museumdefundatie.nl

"My stories of painting" is de eerste tentoonstelling die de nadruk legt op de
schilderkunst van Cai Guo-Qiang. Het overgrote deel van de expositie bestaat uit een
verkenning van diverse schildertechnieken en formaten met meer dan 100 werken
uit verschillende periodes in zijn leven. Tot en met 1 mei zijn deze werken te zien in
het Bonnefanten Museum in Maastricht. www.bonnefanten.nl
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Tot en met 14 mei toont Museum Flehite in Amersfoort de tentoonstelling "Armando
tot Mulders tot Visch", een presentatie van de collectie van verzamelaar Wim van der
Meer. De kunstverzameling bestaat uit Nederlandse moderne en hedendaagse kunst
n de vorm van olieverfschilderijen, aquarellen, werken op papier, sculpturen,
fotografie en video. www.museumflehite.nl

Ruim 400 musea doen mee aan de 3e Nationale Museumweek van 3 tot en met 9
april. Tijdens deze week staan deze musea met hun pronkstukken in de
schijnwerpers. waarvan er 3 in blinkend goud worden uitvergroot. Ze zijn te vinden
op drukke openbare plaatsen door het hele land. www.nationalemuseumweek.nl

In de aanloop naar de jaarlijkse Dodenherdenking en Bevrijdingsdag toont Museum
Land van Valkenburg tot en met 5 mei de expositie "Joodse Onderduikkinderen in
Limburg". Om te ontkomen aan de deportatie doken veel joden onder. Daarbij
raakten gezinsleden vaker gescheiden. www.museumlandvanvalkenburg.nl
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De schilderes Charlotte Salomon werd 100 jaar geleden geboren in Berlijn. Ze groeide
op in een geassimileerd joods gezin en volgde de kunstacademie. In 1939 vlucht ze
vanwege het nazi regime naar Zuid Frankrijk waar ze bij haar grootmoeder gaat
wonen. Daar hoort ze dat haar moeder zelfmoord heeft gepleegd. In 1940 maakt ook
haar grootmoeder een eind aan haar leven. In de Bornse synagoge hangen tot en met
7 mei schilderijen waarin Charlotte haar familiegeschiedenis verwerkt.
www.bornsesynagoge.nl

Buiten:

Het Amsterdams Kleinkunst Festival biedt dit jaar een uniek randprogramma. Van 7
tot en met 16 april worden er bijzondere Kleinkunstwandelingen georganiseerd. De
thema's van de verschillende wandelingen zijn de levensverhalen van o.a. Ramses
Shaffy, Liesbeth Liszt, Wim Sonneveld en Annie M.G. Schmidt. Meer informatie op
www.wandelenmetdaan.nl

Hoe zag Amersfoort er in de jonge jaren van Piet Mondriaan uit? Hoe leefde hij met
zijn familie aan de Korte Gracht? Een gids laat het Amersfoort uit 1872, het
geboortejaar van Mondriaan, weer tot leven komen in deze stadswandeling. De
wandeling wordt op 30 april, 28 mei en 25 juni georganiseerd. Aanvang: 12.00 bij de
achteringang van het Mondriaanhuis www.mondriaanhuis.nl
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Vanaf 15 april kunt u in de Noord Oostpolder weer genieten van de prachtige
bollenvelden. Jaarlijks trekt de tulpenroute duizenden bezoekers die de kleurenpracht
met eigen ogen willen bewonderen. De 106 kilometer lange route is met de auto, op
de fiets of met een bus te bekijken. Aan de Tulpenroute is een Mondriaan schilderij
ingeplant. www.tulpenroutedronten.nl

Op 2e Paasdag 17 april organiseert het Brabants Landschap en IVN traditiegetrouw de
"Dag van het Landschap" met gratis wandelingen in diverse natuurgebieden door heel
Brabant. Ook zullen op deze dag enkele nieuwe routes van de wandelapp
"Vossenstreken" worden gelanceerd. www.dagvanhetlandshap.nl

Op zondag 30 april wordt in Orvelte de "Lammetjesdag bij de Schaapskooi "
georganiseerd. Er zijn extra activiteiten rond de schaapskooi waar de lammetjes zijn
geboren. Voor iedere bezoeker is er beschuit met muisjes. Ook is er de mogelijkheid
een lammetjes te adopteren of vrienden van de schaapskudde te worden. Tijd: 11.00
tot 16.00 uur. www.orvelte.net

Maand van de
Filosofie:
De maand van de Filosofie vindt elk jaar plaats in de maand april. In 2017
onderzoeken en bevragen we een maand lang de betekenis van "Rust". Er is een
grote roep naar meer rust in ons leven. We hebben 24/7 toegang tot het oneindige
wereldwijde web. Technologieën stellen ons in staat voortdurend alle informatie te
ontvangen. www.maandvandefilosofie.nl
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Provincie
Groningen:

In de Kloosterkerk in Thesinge exposeert tot en met 23 april de schilder Marcel
Duran. Hij schildert onderwerpen die hij om zich heen ziet: het landschap; de stad
met haar gebouwen, straten en water, portretten en figuren. www.marcelduran.nl

Museum de Buitenplaats in Eelde laat tot en met 25 juni werken zien van tekenaar
Arno Kramer en beeldhouwer Henk Visch. De expositie gaat in op de
overeenkomsten en verschillen tussen de kunstenaars.
www.museumdebuitenplaats.nl

Het Noord Nederlands Toneel speelt tot en met 27 mei in diverse theaters de
voorstelling "Carrousel". In deze voorstelling slepen de acteurs, de dansers van Club
Guy & Roni en de muzikanten van Asko/Schönberg mee in een eindeloze
dansmarathon. www.nnt.nl

Op zondag 9 april voert het Bach ensemble Vries & koor Amor Cantandi met
verschilende solisten uit het Groot Omroepkoor, de Johannes Passion van J.S. Bach
uit. Het geheel staat o.l.v. Luuk Tuinder. Locatie: Bonifatiuskerk te Vries. Aanvang:
15.00 uur. www.kerkconcertenvries.nl
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Eten:

Restaurant "Seven" bevindt zich op 1 minuut loopafstand van het Centrum van
Utrecht, 3 minuten van het Centraal Station en Hoog Catharijne. U kunt hier terecht
voor een verrassend diner maar ook voor heerlijke aparte lunchgerechten. Bij mooi
weer kunt u lekker buiten zitten op het terras. www.sevenutrecht.nl

En ook in Utrecht maar ook Den Haag vindt u de verrukkelijke chocoladewinkels van
Hop & Stork. Alle chocola is handgemaakt. Bij Hop & Stork draait alles om ruiken, zien
en proeven. Verwennen en verrassen is hun credo. www.hopenstork.com

Bakken:

Zoete Aardappelpizza
Zoete aardappel in schijfjes van 2 cm snijden. De schijfjes op een bakplaat leggen.
Beleggen met Sugo saus. Daarna bestrooien met geraspte kaas. Vervolgens rode uien
in schijven snijden en erop leggen. In een voorverwarmde oven in 12 minuten op 180
graden bakken. Afmaken met takjes tijm. Eet smakelijk!
https://www.ah.nl/allerhande/video/R-V2703091/zoete-aardappelpizza

Theater:

Tot en met 30 april speelt het Nationale Toneel met Sallie Harmsen in de hoofdrol
"Jeanne d'Arc".Theu Boermans bewerkte dit beroemde verhaal over een jonge vrouw
die op religieuze gronden radicaliseert en uitgroeit tot een heldin voor volk en
vaderland. Te zien in verschillende theaters. www.nationaletoneel.nl
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Toneelgroep Oostpool speelt tot en met 13 mei de toneelklassieker "Een meeuw" van
Anton Tsjechov. Een tragische komedie over ontluikende liefdes, de wederzijdse
zoektocht naar erkenning tussen ouders en kinderen en de delicate concurrentie
tussen generaties. De hoofdrollen worden gespeeld door Ariane Schluter en Vincent
van der Valk. www.toneelgroepoostpool.nl

Concerten:

Op zaterdag 8 april wordt in de Beatrixkerk in Ede door het Pluskoor Gelderse Vallei
o.l.v. Arno Vree een Passieconcert gegeven. Uitgevoerd zal worden delen uit "Olivet
to Calvary" van J.H. Maunder en "Die Sieben letzte Worte" van Joseph Haydn.
Aanvang: 15.30 uur. www.pluskoorgeldersevallei.nl

Koor en solisten van het Nieuw Bach Ensemble m.m.v. Collegium Delft o.l.v. Krijn
Koetsveld geven op 11, 12 en 14 april in resp. Amersfoort en Amsterdam een
uitvoering van de Johannes Passion van J.S. Bach. Het Ensemble speelt op authentiek
instrumenten. Aanvang in Amersfoort 20.00 uur, in Amsterdam op 14 april om 20.00
uur in de Waalse Kerk. www.nieuwbachensemble.nl
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Op zondag 30 april geeft het Pathos Duo bestaande uit Johanneke Haverkate - viool
en Juan Diego Galindez Gutiérrez - piano een concert in de Dorpskerk te Bathmen.
Het Duo treedt regelmatig op in Duitsland, Oostenrijk en Italië. Ze zullen werken
spelen van W.A. Mozart, Korngold, Brahms, Bartok en de Falla. Aanvang: 19.30 uur.
www.muziekkringbathmen.nl

Film:

De film "United Kingdom" van regisseur Amma Asante vertelt het waargebeurde
verhaal van Seretse Khama, koning van Bechuanaland (nu Botswana) en Ruth
Williams. Zij was een kantoor medewerkster uit Londen en trouwde met de koning.
Het huwelijk kreeg veel weerstand van hun families en van de Britse en Zuid
Afrikaanse overheden.

Na onder meer Assepoester en Jungle Boek krijgt Disneys animatieklassieker "Belle en
het beest" (1991) de echte-speelfilmbehandeling. Het oorspronkelijke scenario, over
een meisje met het stockholmsyndroom in een betoverd kasteel, is grotendeels intact
gelaten, maar uitgebreid tot een iets beter samenhangend geheel. Ook het aantal
liedjes is opgeschroefd, waardoor de film een volbloed musical wordt. Regisseur is Bill
Condon.
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Boeken:

In zijn nieuwe boek "De dood van Murat Idrissi" schrijft Tommy Wierenga de helse
roadtrip van 2 vriendinnen met een dode Marokkaanse verstekeling achter in hun
auto. Het op waarheid gebaseerde verhaal draait om Ilham en Thouraya, 2 jonge
Marokkaanse-Nederlandse vrouwen die zich tijdens een bezoek aan Rabat in de
problemen werken.

"Liefde in Pangea" van schrijfster Tessa de Loo vertelt het verhaal van de
getroebleerde vrijgezellen bioloog Fidel die gespecialiseerd is in kameleons. Hij is
eind dertig. Tijdens de Rome reis van zijn middelbare schoolklas is er een meisje Sacha
van het balkon gesprongen. Ze was zijn vriendinnetje en nog altijd gaat Fidel gebukt
onder een schuldgevoel.

Fijne Paasdagen!
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