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Elke dag op Facebook een nieuwe tip!

Kunst:

In de culturele vleugel van Slot Zeist is tot en met 24 september de expositie "Lachende
Liefde" van Marius van Dokkum te zien. Marius van Dokkum is een meester in het vastleggen
van humor in zijn schilderijen. De veelzijdigheid van Marius van Dokkum is een feit. Hij is een
schilder met een breed palet en veel verhalen. Zijn onderwerpen zijn zeer divers, van
treurende peren tot ‘Opa Jan’ en van serieuze stillevens naar humoristische voorstellingen.
www.slotzeist.nl.
Museum Jan Cunen in Oss laat tot en met 17 september werken zien uit zijn veelzijdige
collectie. De kunstwerken worden op verrassende wijze getoond. waarbij 19e eeuwse
schilderijen een wisselwerking aangaan met hedendaagse installaties. Een verfrissende
kennismaking met werk van o.a Breitner, Charley Toorop, Jongkind en Armando.
www.museumjancunen.nl

Museum Flehite in Amersfoort presenteert tot en met 21 oktober de tentoonstelling "Gerard
Hordijk, buurman en vriend van Piet Mondriaan". In 1927 woonde Hordijk gelijktijdig met
Mondriaan in het ateliercomplex aan de Rue du Départ in Parijs en maakte hij een portret van
Mondriaan. Hordijk stond in de schaduw van Mondriaan. Museum Flehite laat in deze
expositie het uit beeld geraakte oeuvre van Hordijk zien. www.museumflehite.nl
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Kunnen we vandaag de dag nog wel gewoon lekker lummelen en de tijd loslaten? In een
wereld vol prestatiedruk, sociale verplichtingen, Facebook en Snapchat lijkt voor veel mensen
de ‘uitknop’ zoek. Met de tentoonstelling "Het Zalig Nietsdoen" tot en met 24 september wil
museum Kranenburgh in Bergen zijn bezoekers deze zomer een heerlijke oefening bieden in
echte vrije tijd. Gastcurator en tentoonstellingsmaker Eelco van der Lingen koos voor
hedendaagse kunst die je niet alleen bekijkt, maar ook aan den lijve ondergaat.
www.kranenburgh.nl

Het Groninger Museum presenteert tot en met 24 september de eerste grote
solotentoonstelling "Hide and Seek" van ontwerper Maarten Baas. Naast series als "Clay" en
"Smoke" waarmee Baas wereldberoemd werd, is ook nieuw werk van deze ontwerper te zien.
Het werk van Baas bevindt zich op het snijvlak van kunst en design en staat bekend als rebels,
humoristisch en theatraal. Een prachtige tentoonstelling die iedereen moet gaan zien.
www.groningermuseum.nl

Provincie Zeeland: Zeeuws-Vlaanderen: Op 4 t/m 6 augustus worden in Breskens de Visserijfeesten
georganiseerd. De visserijfeesten bestaan al sinds 1953 en zijn bekend als een groot en gezellig
evenement. Er zijn optredens van bekende Nederlandse artiesten, een rommelmarkt,
kinderattracties, een rondvaart, mooie vissersschepen en het visserijmuseum.
www.visserijfeesten.nl

Op zaterdag 26 augustus wordt weer een 17 km lange Strand-Wandeltocht (de Lange Strange
Tocht) van Cadzand naar Breskens georganiseerd. De start is vanaf 8.30 uur bij het
strandpaviljoen De Zeemeeuw in Cadzand. www.langestrangetocht.nl
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Voor de 18e maal vindt tot en met 3 september de openluchtexpositie "Beelden op de
Scheldeboulevard" in Terneuzen plaats. Dit jaar staat het kunstenaarscollectief van Joseph
Pannecoucke centraal. Bewust is gekozen om het beeldend werk van meer traditionele
beeldhouwers te laten zien. www.beeldenopdescheldeboulevard.nl

Natuur:

In Ootmarsum kunt u op het museumpark van 11 t/m 20 augustus weer genieten van de
jaarlijkse bloemenshow "Flora". Prachtige fuchsia's, hortensia's, geraniums, bonsai's en
brugmansia's zijn er te bewonderen. U kunt ook stekjes en planten kopen. Op de zondagen is
er harmonicamuziek en/of een authentieke Twentse boerenbruiloft. www.floraootmarsum.nl

In de tropische kassen van de Utrechtse Botanische Tuinen fladdert tot en met 15 september
van alles rond tijdens het Vlinderfestival. Bijvoorbeeld Morpho's en Atlasvlinders maar ook zijn
er rupsen en poppen te zien. De poppen zelf zijn ook prachtig, sommigen zien er uit als gouden
oorbellen. www.uu.nl/tropischvlinderfestival

Wanneer je tussen de 8 en 12 jaar oud bent, dan kun je op woensdagmiddag 9 augustus mee
op pad met een echte schaapherder. een schaapherder wandelt met de schapen van het ene
gebied naar het andere. In natuurgebieden zoals de Hatertse en Overasseltse Vennen worden
schapen ingezet om het gebied te begrazen en zo te beheren. De start is om 14.00 uur. De
plaats waar we de herder ontmoeten wordt uiterlijk 6 augustus bekend gemaakt. De tocht
duurt ca. 1 uur. www.natuurmuseum.nl
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Restaurant:

Al vier generaties lang brengt Restaurant Korderijnk in Twello de juiste sfeer voor
verschillende gelegenheden. Een hapje eten, een zakelijke lunch, een vergadering of een feest,
het is allemaal mogelijk. Op de menukaart staan mooie gerechten. Bij mooi weer kunt u goed
toeven op één van de 2 grote terrassen. www.korderijnk.nl

Recept:

CREME BRÛLÉE VAN YOGHURT MET BRAMEN
Verwarm de ovengrill. Verdeel 200 gr. bramen over 4 schaaltjes. Meng 4 eetl. vruchtenjam
met 1 eetl. kirsch of bessenlikeur (of sinaasappelsap) en verdeel dit over de bramen. Verdeel
300 gr. Griekse yoghurt erover en strijk glad met de achterkant van een vochtige lepel.
Bestrooi met een laagje basterdsuiker. Zet de schaaltjes onder de grill en laat de suiker ca. 2
minuten smelten. Leg de rest van de bramen erop. I.p.v. bramen kunnen ook frambozen of
blauwe bessen worden gebruikt. Eet smakelijk!

Theater:

Van 3 tot en met 13 augustus wordt in Den Bosch het Theaterfestival Boulevard
georganiseerd. Theater, dans, muziek (theater) en kunstvormen die niet in een hokje passen
vindt u op dit festival. Het publiek is groot en nieuwsgierig. Boulevard is er voor de leek en de
liefhebber, voor jong en oud, voor de kunstprofessional en voor het gezin dat een dagje uit
gaat. www.theaterboulevard.nl

Concerten:

Op vrijdag 4 augustus gaat de Muziekzomer 2017 weer van start . Celliste Ella van Poucke is
van 4 tot en met 20 augustus Young artist in Residence. De opening vindt om 20.30 uur plaats
in het prachtige Openluchttheater De Pinkenberg in Velp met de première van de opera
"Hänsel en Gretel" van Engelbert Humperdinck. Het complete programma vindt u op
www.njo.nl
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De komende editie van het Orlando Festival van 10 tot 20 augustus, zal weer volledig in het
teken staan van kamermuziek. En ook dit jaar worden de concerten weer gegeven op
prachtige locaties in de regio van Kerkrade zoals Centre Ceramique in Maastricht, Glaspaleis
Schunck in Heerlen en Mariapark Sittard. Topensembles zoals Malevich Piano Quartet, het
Chugai Duo, Quatuor Yako en het Eurasia Quartet zullen concerten geven. Het complete
programma vindt u op www.orlandofestival.nl

Van 23 tot en met 27 augustus vindt in Zutphen het Cellofestival plaats. Het Cellofestival is een
tweejaarlijks internationaal cellofestival dat een bijzondere ontmoetingsplaats is voor cellisten
en andere muziekliefhebbers uit de hele wereld. Aanwezig zullen zijn o.a. Cello8ctet, Zenith
Duo en de Cello Biënnale Band. Kijk voor het totale programma op
www.cellofestivalzutphen.nl

Film:

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt een groep Franse, Belgische, Canadese en Britse
soldaten in Duinkerken omsingeld door de Duitsers. Er zal een evacuatie moeten gaan
plaatsvinden. De honderdduizenden soldaten zijn van alle kanten ingesloten. Regisseur Nolan
maakte er een visueel verbluffende WO II-film van, waarbij de kijker midden in de actie wordt
geplaatst. Drie verhaallijnen lopen door elkaar (te land, ter zee en in de lucht). Een deel van de
film is opgenomen op Urk.
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Het zomerseizoen in een kleine Bretonse badplaats loopt ten einde. Elk jaar brengt Louise hier
haar zomer door tussen de gezinnen en spelende kinderen. Zoals een oude dame betaamt,
moppert ze af en toe wat in zichzelf over de drukte op het strand. Dan mist ze het laatste
boemeltje van het seizoen en is ze ineens de enige overgebleven mens in het stadje. Een
prachtige en wonderschoon getekende, ode aan het leven, aan het ouder worden en aan de
overgave iets van het leven te maken. Een prachtige animatiefilm van de Franse regisseur Jean
Francois Laguionie.

"Film by the Sea" is hét festival voor film en literatuur en al sinds 1999 een begrip in Zeeland
en ver daarbuiten. Elk jaar komen tienduizenden bezoekers naar de havenstad Vlissingen
om zich tien dagen lang onder te dompelen in het beste wat film en boek te bieden
hebben. De openingsfilm op 8 september is "In Blue". Op het programma staan bekende
en minder bekende films. Er worden documentaires getoond, competities gehouden
en colleges en concerten gegeven. Het festival wordt van 8 tot 17 september gehouden.
www.filmbythesea.nl

Boeken:

De Deventer Boekenmarkt vindt jaarlijks plaats op de eerste zondag in augustus en wordt
bezocht door ruim 130.000 personen. Door het grote aantal kramen is de Deventer
Boekenmarkt uitgegroeid tot de grootste van Europa. De markt kenmerkt zich echter niet
alleen door kwantiteit, maar ook door kwaliteit. Het aanbod varieert van kinderboeken tot
poëzie, van literatuur tot strips, van kunst tot topografie. www.deventerboekenmarkt.nl

- Pagina 6 van 7 -

C U L T U U R
Nieuwsbrief augustus 2017

Achtentwintig jaar geleden: het zorgeloze leven van zusjes Charlotte en Samantha Quinn en
hun ouders wordt wreed verstoord door een gruwelijke aanslag. Hun moeder verliest daarbij
het leven en hun vader wordt nooit meer de oude. Achtentwintig jaar later: Charlotte - de
klassieke 'goede dochter' - is advocaat geworden, in de voetsporen van haar vader. Dan is ze
getuige van een nieuwe aanslag, en de details van het misdrijf halen de herinneringen naar
boven die ze zo lang heeft geprobeerd te onderdrukken. Want de schokkende waarheid wil
niet langer begraven blijven... De nieuwste thriller van Karen Slaughter heet "Goede dochter".

Op 22 augustus komt de nieuwe thriller "Heks" van Camilla Läckberg uit. Wanneer de
vierjarige Linnea spoorloos verdwijnt, komen bij iedereen herinneringen aan een oude zaak
naar boven. Dertig jaar eerder verdween ook een vierjarig meisje; ze werd later vermoord
teruggevonden. Twee dertienjarige meisjes, Helen en Marie, werden destijds beschuldigd van
het misdrijf. Sindsdien leidt Helen een teruggetrokken bestaan in Fjällbacka. Marie werd een
beroemd actrice en is net teruggekeerd voor filmopnamen. Er wordt een grote zoektocht naar
Linnea gestart en uiteindelijk wordt ze gevonden op de plek waar het eerste meisje was
aangetroffen.
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