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Elke dag een nieuwe tip op FACEBOOK!

Exposities: De Kunsthal in Rotterdam presenteert tot en met 11 september een groot
retrospectief van de wereldberoemde Columbiaanse kunstenaar Fernando
Botero. De tentoonstelling "Celebrate life" laat een overzicht zien van de door
hemzelf meest geliefde schilderijen uit zijn omvangrijke oeuvre. Bijna 100
schilderijen, tekeningen en pastels en een enkel beeldhouwwerk met als
blikvanger een enorme "Caballo". www.kunsthal.nl
Onder de titel "De lyriek van het landschap" toont Kasteel het Nijenhuis in Heino
een overzicht van 100 jaar expressionistische landschapsschilderkunst. De
bevrijding van kleur en beweging aan het begin van de 20e eeuw is van grote
invloed geweest op de ontwikkeling van de Nederlandse schilderkunst. Te zien
tot en met 18 september. www.museumdefundatie.nl

`

Tot en met 4 september is in het Drents Museum de tentoonstelling "Maya's Heersers van het Regenwoud" te zien. De grote internationale archeologische
tentoonstelling is een ontdekkingstocht door de fascinerende Mayacultuur en
tegelijkertijd een schatkamer van prachtige Maya-objecten.
www.drentsmuseum.nl
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Galerie Alafram in Diepenheim toont tot en met eind augustus een solo-expositie
van Chris Overbeeke t.g.v. zijn 25 jarig schildersjubileum en het feit dat hij 70
jaar is geworden. Chris Overbeeke heeft een uitgesproken voorkeur voor
stillevens. Veelal verstilde composities met eigentijdse voorwerpen.
www.galeriealafram.nl

Tuinen:

Een bezoek aan de Fantasietuin in Oldebroek is een aanrader. Al meer dan 25
jaar heeft de Familie van der Put van een vlak stuk grond een verrassende,
inspirerende tuin gemaakt. Naar Engels voorbeeld zijn verschillende follies
gebouwd en het geheel geeft een Aziatische uitstraling. De tuin is dagelijks tot
1 oktober te bezoeken van 10.00 tot 18.00 uur. Zondags gesloten.
www.fantasietuin.nl

Tot en met 28 augustus zijn er op Paleis Het Loo in Apeldoorn speciale
rondleidingen naar het paleisdak voor een weids uitzicht op de prachtige paleis
tuinen omsloten door het bosrijke paleispark. Gidsen geven toelichting op de
historie van het paleis en de tuinen. www.paleishetloo.nl

Diversen:

De wijk Roombeek in Enschede is na de vuurwerkramp in 2000 prachtig
herbouwd. Een inspirerende nieuwe stadswijk waar je kunt genieten van
architectuur, kunst en cultuur. Er zijn op 7, 14, 21 en 28 augustus o.l.v. een gids
rondleidingen door de wijk te maken. Start 13.30 uur bij restaurant "Bij
Rozendaal". In het theater van museum Twentse Welle kunt u een inleiding bij
wonen. www.rondleidingenroombeekenschede.nl
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Een rondje Rijn-Waal West is een thematische fietstocht van ongeveer 150 km
door het Gelderse rivierengebied. De route is te volgen via LF-routes en
knooppunten. Onderweg is het volop genieten van de Waaloever tussen Druten
en Gorinchem, de slingerende Linge, de Neder-Rijn en een stukje Utrechtse
Heuvelrug. www.nederlandfietsland.nl

In de maand augustus is het mogelijk om met de Berkelzomp een moonlight
vaartocht te maken. Tijdens het varen voel je de totale ontspanning en zie je de
zon langzaam verdwijnen achter de horizon. Aan boord geniet u met sfeervolle
verlichting van de ultieme ambiance op het water. Vertrek omstreeks 20.30
uur. Minimum deelname is 5 personen. Informatie bij de VVV Lochem.
www.vvvlochem.nl

Wilt u uw kinderen een onvergetelijke dag bezorgen, ga dan naar het
Speelparadijs in Voorst. In het speelparadijs kunnen kinderen zich met vele
speeltoestellen, -automaten en attracties zowel buiten als binnen uitstekend
vermaken. Wat voor weer het ook is, je kunt er altijd terecht. En je kunt er
heerlijk pannenkoeken eten. www.speelparadijs.nl
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Uit eten:

In Schoonloo in de provincie Drenthe is onlangs een nieuw restaurant geopend:
De Loohoeve", een gehucht tussen Emmen en Assen. De eigenaren
Jeroen, was souschef bij "In de Wulf" in België en Marleen Brouwer won al eens
een Gouden Koksmes. Dat kan alleen maar goed zijn. Een mooie menukaart en
de mogelijkheid voor een 3, 4 of 5 gangenmenu. www.deloohoeve.nl

Recept:

TORTELLINI MET SPINAZIE EN TONIJN
Kook 250 gr. Tortellini met kaas gaar. Giet af en spoel er koud water over heen.
Bak intussen 2 uien en 2 teentjes knoflook in olie. Voeg 250 ml slagroom en laat
2 minuten pruttelen. Voeg daarna 450 gr. diepvries spinazie en 1 uitgelekt blikje
tonijn toe. Als laatste de tortellini erdoor scheppen en nog even goed
verwarmen. Niet teveel roeren. Eet smakelijk!

Theater:

In het Havenkwartier, de hippe cultuurwijk van Deventer, is een uitzonderlijk
gezelschap gevestigd: TamTam objektentheater. Op 5, 6 en 7 augustus, ook een
week later 12, 13 en 14 augustus en 19, 20 en 21 augustus spelen zij "Roestige
Spijkers & Andere Helden" een live gespeelde animatiefilm met gevonden
voorwerpen in de hoofdrol. Zonder tekst maar met een verrassende soundtrack.
www.tamtamtheater.nl
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In de steengroeve in Winterswijk wordt op 16, 17, 19 en 20 augustus de
"Midzomernachtsdroom" van Shakespeare opgevoerd. Daal af langs de
indrukwekkende rotswanden de groeve in en belandt midden in de hectiek van
de hofhouding die een groot huwelijksfeest voorbereidt. Maar aan die heuglijke
ceremonie gaat heel wat vooraf. Er gebeurt dus van alles maar maak je geen
zorgen. Acteur Bram van der Vlugt zorgt er op geheel eigen wijze voor dat u
niet verdwaalt. Meer informatie op www.steengroevetheater.nl

Theatergezelschap Vis à Vis gaat na 26 jaar theater maken naast het
Almeerderstrand zijn koers veranderen. Vis à Vis gaat programmeren. Vanaf 25
augustus ontvangt ze 2 weken lang Theatergezelschap BOT met hun festivalhit
"Ramkoers". "Ramkoers" is een spectaculaire voorstelling met grote machines en
kleine liedjes. www.visavis.nl

`
Theaterfestival Best of the Fest vindt plaats van 1 t/m 4 september in en rond
Parktheater Eindhoven. Dit jaar staat het Festival in het teken van het beste dat
de danswereld internationaal te bieden heeft. Met meer dan 20 voorstellingen
variërend van ballet en moderne dans tot urban dance en speciale voorstellingen
voor de allerkleinsten. www.bestofthefest.nl
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Concerten: Van 13 tot en met 27 augustus vinden de Zeister Muziekdagen plaats. De Zeister

Muziekdagen bieden ook deze zomer weer twee weken muziekplezier voor jong
en oud. Een bijzonder concert op 25 augustus om 20.45 in de Evangelische
Broedergemeente: "Wende zingt Winterreise", een muzikaal theateravontuur
vol verrassingen. Het is geen klassiek recital, maar een indringende performance
die Schuberts prachtige Winterreise herschept tot een fascinerend nieuw werk.
www.zeistermuziekdagen.nl

Van 12 tot en met 20 augustus vindt in Amsterdam het Grachtenfestival plaats.
Dit Festival is hét podium voor jonge musici van over de hele wereld. Tijdens dit
grootste klassieke muziekfestival van Nederland trakteren zij jong en oud op
unieke concerten. Tien dagen wervelend klassiek op verschillende locaties in
Amsterdam. www.grachtenfestival.nl

Het Hortus festival staat in 2016 in het teken van Amerikaanse (vergeten)
componisten. Het is onvoorstelbaar hoeveel muziek er als een vondst klinkt,
waarvan nauwelijks opnamen bestaan. Nederlands groenste zomerfestival voor
kamermuziek is tot en met 28 augustus te horen in de Hortus Botanicus in
Amsterdam, de Oude Hortus in Utrecht, Hortus Botanicus in Leiden, de Hortus
in Haren en voor het eerst in Trompenbrug in Rotterdam. www.hortusfestival.nl
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Het Beethoven Festival Zutphen is een tweejaarlijks festival rond de componist
Ludwig van Beethoven en zijn muziek. Het initiatief voor het festival is ontstaan
n.a.v. de vondst van documenten in het Zutphens stadsarchief waaruit zou
kunnen worden opgemaakt dat de grote componist in Zutphen is geboren. Het
festival bestaat uit concerten met muziek van Beethoven, zijn tijdgenoten en
van componisten die hem inspireerde. Het festival vindt plaats op 26, 27 en 28
augustus. www.beethovenfestivalzutphen.nl

Film:

In Woody Allens film "Café Society" volgen we de bitterzoete romance van de in
The Bronx geboren en getogen Bobby Dorfman. Hij vertrekt naar Hollywood waar
hij verliefd wordt, om vervolgens weer terug te keren naar New York. Hier
wordt hij meegesleept in de bruisende nachtclubwereld van de high society.

In een eindeloos en dreigend landschap zijn Cochise en Gilou, 2 onafscheidelijke
premiejagers op zoek aar een gestolen telefoon met gevoelige inhoud. Op hun
weg komen ze Esther en Willy tegen, een stel dat op de vlucht is. Door een
samenloop van omstandigheden nemen de zwerftochten van de verschillende
personages enkele onverwachte wendingen. De regisseur is Bouli Lanners.
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Boeken:

Op zaterdag 6 augustus houdt Theater Bouwkunde in Deventer in de sfeervolle
stadstuinen rondom het theater aan de vooravond van de Deventer Boekenmarkt
een intiem en inspirerend poëziefestival "Het Tuinfeest". En op zondag 7
augustus vindt de 28e editie van de Deventer Boekenmarkt plaats. In totaal zijn
878 kramen gevuld met vele duizenden boeken. www.deventerboekenmarkt.nl

In het Duitse blad Der Spiegel werd Maarten 't Hart getypeerd als een 'wunderbar
altmodischer Erzähler'. In deze sterk autobiografische verhalen "De moeder van
Ikabod & andere verhalen" blijkt die wonderbaarlijke, ouderwetse vertelkunst
bij uitstek geschikt om de dwaasheid en absurditeit van het moderne leven te
betrappen. Ogenschijnlijk alledaagse gebeurtenissen zoals de verkoop van een
huis, een plechtige uitvaart, een kerkdienst, een ontmoeting op een
treinstation, een bezoek aan de markt of een casino pakken tragikomisch uit .
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