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Cultuur-tips.nl wenst een ieder een fijn cultureel 2017 toe.

Kunst:

Alma Tadema, één van de succesvolle schilders van de 19e eeuw, was vergeten
omdat zijn stijl uit de mode raakte. Totdat in Engeland een schilderij
teruggevonden werd en er opnieuw veel belangstelling ontstond. Het Fries
Museum in Leeuwarden toont tot en met 7 februari "Klassieke verleiding",
schilderijen waarin hij de Romeinse oudheid tot leven wekt.
www.friesmuseum.nl
Museum More in Gorssel exposeert tot en met 12 februari het zeldzame
dubbeltalent van Johan van Hell (1889-952). Van Hell was een gedreven
beeldend kunstenaar en musicus. Zijn fijnzinnige schilderijen in sprankelende
kleuren zijn een ijzersterke mix van vorm en verhaal. In de tentoonstelling
wisselen straattaferelen, landschappen, portretten en muziek elkaar af.
www.museummore.nl

De tentoonstelling "Picasso aan Zee" in Museum Beelden aan Zee" in
Scheveningen kan zich verwonderen over verrassende sculpturen van Pablo
Picasso. De keramische werken uit de jaren na 1947 laten mediterrane kleuren
zien. Sommige werken zijn nog nooit in Nederland te zien geweest. Het
sculpturale oeuvre van Picasso is door de jaren heen onderbelicht gebleven. De
tentoonstelling is tot en met 8 maart te bekijken. www.beeldenaanzee.nl
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Tot en met 5 februari presenteert Museum Paleis Het Loo in Apeldooorn "Anna
Paulowna, een kleurrijke koningin". Dit jaar is het 200 jaar geleden dat Anna
Paulowna (1795-1865) zuster van de Russische tsaar en kleindochter van
Catharine de Grote met de latere koning Willem II trouwt en naar Nederland
komt. De komst van de grootvorstin doet veel stof opwaaien omdat zij een
opmerkelijke verschijning is die opvalt aan het sobere protestantse hof van de
Oranjes. www.paleishetloo.nl

Tot en met 19 februari staan er verschillende activiteiten op het programma die
u voeren langs het Modernisme in Rotterdam. Er zijn rondleidingen door de Van
Nelle fabriek, Chabot Museum, Huis Sonneveld en Museumwoning De Kiefhoek.
Kijk voor meer informatie op www.omirotterdam.nl

Natuur:

Op zaterdag 7 januari kunt u een winterwandeling maken op Landgoed Heidehof
in Drenthe. Een Nationaal Parkgids neemt u mee in de rijke historie van het
gebied waar zich in de loop van duizenden jaren heel wat heeft afgespeeld. De
naam Hillid Meer bijv. ontleent haar naam aan één van de pingoruïnes die zijn
ontstaan in de laatste ijstijd. Aanbevolen: waterdichte schoenen aantrekken en
een verrekijker meenemen. Start vanaf 10.00 uur op de Parkeerplaats van de
oprijlaan van Landgoed Heidehof. www.drentscheaa.nl
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Een wandeling door de Lepelaarplassen is een heerlijke frisse route door een
prachtig natuurgebied. In het rustige gebied nabij Almere is het een komen en
gaan van trekvogels en doordat de bomen weinig blad hebben zijn de vogels
extra goed zichtbaar. Een gids vertelt alles over dit gebied dat normaal gesloten
is voor publiek. Start op zaterdag 21 januari van 13.00 tot 16.00 uur bij
Bezoekerscentrum De Trekvogel in Almere. www.flevo-landschap.nl

Op vrijdag 27 januari kunt u weer wilgen knotten in Buitenhuizerbraak in
Assendelft. Deze kolk met rietranden, meestal braak genoemd, is ontstaan
tijdens een dijkdoorbraak zo'n 200 jaar geleden. Dit gebied heeft een grote
aantrekkingskracht op vogels. Langs de rand van deze braak staat een rij wilgen
die door vogels, insecten en muizen gebruikt worden als overwintering-, broeden rustplek. Verzamelen om 9.00 uur bij het informatiepaneel aan de Dorpstraat
in Assendelft. www.ivn.nl/zuidkennemerland

Eten en
Drinken:

Tot 2 maart geeft Bakkerij Royal in Den Bosch op woensdag t/m zondag
workshops Bossche bollen maken. In ongeveer 1,5 uur leert u meer over de
historie, de kenmerkende chocoladefondant en hoe je de soezen van een dikke
laag chocolade voorziet. Het eindresultaat mag u direct opeten.
www.bakkerijroyal.nl

Een voormalige kerk in het pittoreske dorpje Houwerzijl (Gr.) herbergt museum
de Theefabriek. Hier krijgt u antwoord op alle theevragen zoals wie het
theezakje heeft uitgevonden en hoe het wordt gevuld. Ook maakt u kennis met
de vele theegebruiken die er wereldwijd zijn. Daarna kunt u heerlijke thee
drinken of kopen. www.theefabriek.nl
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Restaurant:
Een gezellig eetcafé vindt u in de Golstraat in Deventer. Eetcafé Bergkwartier,
gevestigd in een oude stadsboerderij, is uniek in Deventer. Er worden heerlijke
gerechten geserveerd en er is een 3 gangen menu voor slechts € 26,50. Het
eetcafé is geopend van dinsdag tot en met zaterdag.
www.eetcafebergkwartier.nl

Recept:

Nassi van bloemkool
Snijd 125 gr. chorizo en 200 gr. kippendijen in blokjes. Hak 1 knoflook, 10 gr.
gember en 1 gele paprika in stukjes. Verhit een wok met olie en fruit hierin de
knoflook en gember. Vervolgens de kippendijen samen met 1 theel. komijn- en
korianderpoeder. Voeg dan de chorizo toe en bak 3 min. mee. Hak 1 bloemkool
in stukjes en doe de stukjes in een keukenmachine en maal het fijn. Voeg de
bloemkoolkorreltjes samen met de paprika, 1 spaanse peper en 1 prei toe en bak
nog ongeveer 3 min. mee. Blus het af met 6 eetl. ketjap. Voeg als laatste 1 bosje
peterselie en 100 gr. taugé en wat zout toe. Alles door elkaar roeren. Eet
smakelijk!
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Theater:

Tot en met 22 januari speelt in verschillende theaters de voorstelling "La Musica
2" van Marguerite Duras met Peter Blok en Ariane Schluter. La Musica 2 gaat
over een man en een vrouw die al een aantal jaren uit elkaar zijn en vandaag is
dan eindelijk de scheiding uitgesproken. In het hotel waar hun liefde voor elkaar
begon, ontmoeten ze elkaar weer. www.theaterutrecht.nl

Het Scapino Ballet danst tot en met 8 maart de voorstelling "Pablo". Via de
levensloop van Picasso wordt het publiek meegenomen in de ontwikkeling van de
Spaanse maatschappij tijdens wereldoorlogen, dictatuur en hervormingen. De
dansvoorstelling wordt live begeleid door het toporkest Sinfonia Rotterdam.
www.scapinoballet.nl

Van 27 januari tot en met 12 februari wordt voor de 18e keer door Korzo
"Cadance, Den Haag" georganiseerd. "Cadance" is het premièrefestival voor de
hedendaagse dans in Nederland. Geniet van de nieuwste creaties, dicht op de
huid van onontdekte en toonaangevende dansmakers. www.cadance.nl

In de Stiftskerk in Weerselo wordt op zondag 15 januari een concert gegeven
door Arno Bornkamp saxofoon en Ivo Janssen piano. Ze brengen het programma
"Het Interbellum in Parijs en Berlijn". Aanvang: 15.30 uur. www.hetstift.nl
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Op zondag 22 januari geeft het Trio Rood Hout een concert in de Nicolaaskerk in
Wezep. Het Tio bestat uit Linde Schinkel - sopraan, Gerben Budding klavecimbel en Nienke van der Meulen - hobo. U hoort prachtige Engelse
barokmuziek van o.a. Purcell. Aanvang: 15.00 uur. www.denicolaasconcerten.nl

Eleonore Pameijer - traverso en Ralph Rousseau Meulenbroeks - viola da gamba
geven op zondag 22 janauri een concert in de Ned. Herv. Kerk van Hall. Bekend
van haar interpretaties van modern klassieke muziek vanuit het Asko Schönberg
ensemble, vinden Eleonore en Ralph elkaar tussen de renaissance en de
fonkelnieuwe muziek. Aanvang: 15.30 uur. www.brummencultuur.nl

Op zondag 29 januari zal in de Dorpskerk te Bathmen het Charivari Trio
optreden. Het uit Anneke Frankenberg - viool, Bart Lelivelt - accordeon en
Gerard Schoren bestaande trio vertolkt oude en nieuwe juweeltjes uit ZuidAmerika, Oost-Europa en van eigen bodem. Aanvang: 15.00 uur. Het Trio
organiseert tweejaarlijks het Charivari Wereldmuziek Festival dat dit jaar plaatst
vindt op 28 januari in Arnhem. www.charivari.nl

Film: Wie niet per se van filmmusicals houdt, zal zeker ingepakt worden door de film "La la
land" van regissseur Damien Chazelle. De regisseur gebruikt 2 personages om zijn
verhaal te vertellen over mensen die het in de genadeloze smeltkroes van Hollywood
willen maken. Emma Stone droomt ervan actrice te worden. Tussen het serveren van
koffie door, holt ze van de ene auditie naar de andere. De muzikant Sebastian speelt
piano in sjofele clubs om de eindjes aan elkaar te knopen. Het lot brengt deze dromers
samen.
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Na een moeilijke jeugd heeft James Bowen een leven als dakloze achter zich
gelaten en probeert hij af te kicken van zijn heroïneverslaving.. Als hij in de hal
van zijn flat een gewonde kater vindt, verandert dat zijn leven. Hij besluit het
dier te verzorgen en als de kater weer op zijn pootjes kan staan, blijft hij trouw
aan James. Hij vergezelt hem naar zijn werk als straatmuzikant en verkoper van
de daklozenkrant. Via You Tube filmpjes worden de twee beroemd. De film "A
Street Cat Named Bob is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van James
Bowen.

Boeken:

Het meisje in de roman "De Ruiter" van Jan van Mersbergen voelt zich
aangetrokken tot een bendeleider die de halve stad terroriseert. Het meisje
vertrouwt hem blindelings en negeert de goedbedoelde raad van nhaar vader.
Het meisje wordt naar haar grootvader op het platteland gestuurd. Met het
noodgedwongen verblijf van zijn kleindochter botsen niet alleen 2 generaties
maar ook heden en verleden, stad en land, mens en natuur. De enige
verbindende factor is het oude paard dat luistert naar het wel en wee van de 2
personen. Een prachtig boek!
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Gustav Perle groeit op in een Zwitsers stadje, waar de Tweede Wereldoorlog ver
weg lijkt. Zijn vader is dood, zijn moeder is een harde, ongelukkige vrouw, die
haar best moet doen het hoofd boven water te houden en niet echt van haar
gevoelige zoontje lijkt te kunnen houden. Alleen bij zijn Joodse klasgenootje
Anton vindt hij wat warmte. Anton heeft een groot muzikaal talent, maar is zo
nerveus van aard dat het de vraag is of hij iets met dit talent zal kunnen doen.
Na een levenslange vriendschap vinden Gustav en Anton een antwoord op de
vragen die hun leven getekend hebben. Rose Tremain schreef "Gustav & Anton".

Van 26 januari t/m 1 februari vindt de Poëzieweek plaats. Jules Deelder schreef
het poëziegeschenk 2017 met als thema "Humor" dat bij aankoop van € 12,50
gratis te verkrijgen is. Ook wordt de Herman de Coninckprijs en de VSB
Poëzieprijs uitgereikt. Kijk voor de activiteiten in deze poëzieweek op
www.poezieweek.com
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