C U L T U U R
Nieuwsbrief mei 2017
Op Facebook elke dag een nieuwe tip

Kunst:

Tot en met 25 juni kunt u in het Mauritshuis in Den Haag genieten van “Stillevens uit
de Gouden Eeuw”. Het is de eerste tentoonstelling gewijd aan de ontwikkeling van
maaltijdstillevens uit Holland en Vlaanderen. Rijkgedekte tafels met hapklare
etenswaren en kostbare voorwerpen waren vanaf 1600 een geliefd thema.
www.mauritshuis.nl
In het Outsider Art Museum, gevestigd in de Hermitage in Amsterdam, krijg je tot en
met 5 juni een unieke kans om kunst uit verschillende landen te vergelijken. Voor het
eerst in Nederland is er een omvangrijke expositie met 200 bijzondere werken van
Chinese en Nederlandse Outsider kunstenaars. www.outsiderartmuseum.nl .

Museum More in Gorssel toont tot en met 12 juni werken van de Berlijnse
kunstenaar Johannes Grützke. Dwars tegen de dominante mode van de naoorlogse
westerse kunstwereld in, begon de Duitser Johannes Grützke in de jaren ’60 als
figuratief schilder. Net als – en misschien nog meer dan – in Nederland werd de
‘vooruitstrevende’ kunstenaar in Duitsland geacht stelling te nemen, de barricaden
op te gaan. www.museummore.nl
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Het Rijksmuseum Twenthe in Enschede presenteert tot en met 18 juni de
tentoonstelling “In het hart van de Renaissance”. Er worden maar liefst 45
schilderijen getoond van Italiaanse schilders uit de Renaissance. Hoogtepunt is een
schitterend paneeltje van Rafaël en trotse portretten van Giovanni Battista Moroni.
www.rijksmuseumtwenthe.nl

Tot en met 31 mei is in het Anton Pieck Museum in Hattem een bijzondere
tentoonstelling te zien. De tentoonstelling “Sprookjes van Grimm, van dansende
Assepoester tot ondeugende Waternimf” laat 85 tekeningen van o.a. Anton Pieck,
Charlotte Dematons en Lidia Postma zien. www.antonpieckmuseum.nl

Provincie
Friesland:

Elke laatste zaterdag van de maand wordt de Noord-Friese Winkeltjesroute
georganiseerd. In deze route zijn de meest bijzondere winkeltjes van de streek
opgenomen. Het betreft ateliers, winkeltjes en andere locaties zoals het kerkje in
Hiaure waar bijzondere kunst wordt vertoond. Bij de deelnemende winkels kunt u
een routekaart krijgen op zakformaat. www.noordfriesewinkeltjesroute.nl
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Een 21e-eeuwse visie op Brahms’ beroemde werk “Ein Deutches Requiem”: de
eenzame harp van Remy van Kesteren, tegenover het complete Nederlands
Kamerkoor. Dit concert vindt plaats op 19 mei in de Grote of Jacobijnerkerk in
Leeuwarden. Aanvang: 20.15. www.nederlandskamerkoor.nl

Een mooie fietsroute op de grens van Friesland en Drenthe is het Fochteloërveen. De
fietsroute is 30 km lang en leid u langs de laatste hoogveengebieden van Europa.
Geniet van de rust en de uitgestrektheid van het landschap. In de route is
opgenomen de Uitkijktoren bij Ravenswoud waar u een prachtig uitzicht heeft. De
toren is gebouwd in de vorm van een zeven. www.natuurmonumenten.nl

Eten/
Drinken:

Op zaterdag 21 mei wordt in Doesburg de Mosterd & Fooddag georganiseerd.
Centraal op deze dag is de jaarlijkse soepwedstrijd. Naast de verkiezing is er een
uitgebreide streekproductenmarkt. De dag begint om 10.30 uur en duurt tot 17.00
uur. www.vvvdoesburg.nl
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Vorstelijk theedrinken kunt u op Landgoed De Horsten bij Wassenaar. Het voormalige
“schiethuis” van Prins Frederik, broer van koning Willem II, wordt sinds 1987 gebruikt
als theeschenkerij. In het sfeervolle interieur waant u zich een eeuw terug in de tijd.
www.theepaviljoendehorsten.nl

Recept:

Courghetti met gehakt
Schaaf van 2 courgettes dunne slierten. Hak 1 knoflook fijn en snipper 1 ui en fruit
het in olie. Rul dan het gehakt mee. Snijd 1 rode paprika en 2 tomaten in blokjes en
voeg toe aan het gehaktmengsel. Strooi 2 eetl. korianderpoeder, peper en 2
bouillonblokjes bij de massa. Voeg 4 eet. Tomatenpuree toe en roer dit 2 min goed
door. Blus dan af met 3 dl water en laat doorpruttelen tot een dikke saus. Snipper 1 ui
fijn en fruit het in olie. Bak de courghetti in 2 min. beetgaar. Leg de courghetti in het
bord en schep de saus erover heen. Als laatste wat fijngehakte koriander. I.p.v. kun je
ook peterselie of andere kruiden gebruiken. Eet smakelijk!

Natuur:

Midden in het natuurreservaat Gerendal (L), bekend om zijn talrijke orchideeën, heeft
Staatsbosbeheer in 1958 – toen al met het oog op de kwetsbaarheid van de ‘echte’
natuur – een 0,6 ha (later uitgebreid tot 1 ha) groot terrein geschikt gemaakt voor het
uitzetten van o.a. twintig, van nature in Zuid-Limburg thuishorende
orchideeënsoorten. De orchideeëntuin Gerendal is vanaf 1 mei tot en met 15 juni
geopend van 10 tot 17.00 uur. www.stichtingoase.nl
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Wilt u ook wel eens slapen op een echte boerderij. In de oorspronkelijke Saksische
boerderij “Bossem” in Lattrop-Breklenkamp kun je logeren in een rustieke kamer of
luxe suite. Wil je dichter bij de natuur zijn, dan zijn er ook mogelijkheden voor een
lodgetent, vlakbij de koeien en een beek. Naast logeren kunt u hier puur eten van de
Twentse grond. www.bossem.nl

Wegens succes verlengd, de eindeloze driedaagse struintocht op de Veluwe. Samen
met de boswachter gaat u van Wolfheze, Planken Wambuis, Deelerwoud en Nationaal
Park Veluwezoom op pad. Overnachtingen zijn in de natuur op unieke
kampeerlocaties. De tocht wordt in mei, juli en augustus georganiseerd. Meer
informatie op www.natuurmonumenten.nl/nieuws

Theater:

Het 2e programma van het Nederlands Danstheater “Smoke and Mirrors” is rijk aan
contrasten en presenteert wereldpremières van choreografen Marco Goecke, Imre en
Marne van Opstal. De 3 makers verschillen aanzienlijk in stijl en leeftijd. achtergrond
en esthetiek. Te zien tot en met 1 juni in diverse theaters. www.ndt.nl

Op 14 mei vindt bij de zandafgraving in Kamp Westerbork de première voorstelling
“Vreemde Gasten” plaats. “Vreemde Gasten” is gebaseerd op de Griekse mythe van
het oude echtpaar Philémon en Baucis die hun gastvrijheid beloond zien worden door
de goden Zeus en Hermes. Aanvang: 14.00 uur. www.musicgenerations.nl
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Tot en met 26 mei wordt de muziektheatervoorstelling “Eisler On The Go” met o.a
een bloedserieuze rol van Jon van Eerd op verschillende locaties gespeeld. Van Eerd
kruipt in de huid van de Duitse componist Hanns Eisler die van communistische
sympathieën word beschuldigd en in 1948 de V.S. moet verlaten. Met Trump in het
Witte Huis is “Eisler on the Go” opvallend actueel. www.neweuropeanensemble.nl

Acteur Nasrdin Dchar wordt vader en voelt de nieuwe verantwoordelijkheid. In zijn
solovoorstelling “DAD” tot en met 1 juni deelt hij zijn zorgen over de staat van de
samenleving en gaat hij te rade bij zijn eigen vader. Het resultaat is een liefdevolle,
afwisselend grappige en licht melancholieke voorstelling. www.nasrdindchar.nl

Concerten:

Van 10 tot en met 14 mei vindt in Den Haag het Kamermuziekfestival plaats.
Verspreid over de hele stad vullen gerenommeerde musici de prachtige locaties met
klanken van bekenden en minder bekende meesterwerken. Artistiek leider is Eva
Stegeman die als thema koos “Over de grens”, een verwijzing naar het opzoeken en
overschrijden van artistieke, geografische en figuurlijke grenzen.
www.kamermuziekfestivaldenhaag.nl
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Dordrecht staat van 25 tot en met 27 mei in het teken van de cello. Het oudste
cellofestival van Nederland heeft zich vernieuwd en heet voortaan “Dordt in Cello”.
Nieuw is ook het grote aantal concerten die op mooie locaties zoals hofjes en tuinen
in het centrum van Dordrecht plaats zullen vinden. www.dorthincello.nl

Het was aan het hof van de pronkzuchtige tegenpaus Clemens VI in Avignon dat
meerstemmige muziek voor het eerst vaste voet aan de grond kreeg in de liturgie.
Clemens haalde de beste musici naar het pauselijke hof en Avignon groeide uit tot
een belangrijk cultureel centrum. Het Franse ensemble Diabolus in Musica diepte uit
Avignonese manuscripten de mooiste motetten op van Philippe de Vitry en
tijdgenoten. Dit concert vindt op meerdere plaatsen plaats. www.oudemuziek.nl

Film:

Mae Holland is dolgelukkig als ze kan gaan werken bij The Circle, het grootste
technologiebedrijf ter wereld. Hier worden alle vormen van elektronische
communicatie gekoppeld aan één besturingssysteem en één identiteit. Zo weet
iedereen alles van elkaar. Een adembenemende film “The Circle” naar het boek van
Dave Eggers, geregisseerd door James Ponsoldt.

De film “Denial” is gebaseerd op een waargebeurd verhaal van één van de
spraakmakende processen uit de Britse geschiedenis. In 1993 publiceerde de
Amerikaanse historica Deborah Lipstadt het boek “Denying the Holocaust” waarin zij
David Irving als ontkenner van de Holocaust bestempelde en zijn geloofwaardigheid
als auteur in twijfel trok. Regisseur is Mick Jackson.
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Boeken:

Mohsin Hamid, geboren in Pakistan, deels opgegroeid in de V.S., houder van een
Pakistaanse en een Brits paspoort, woonde in Lahore, New York en Londen heeft een
boek geschreven over migratie. “Exit West” begint in een niet met name genoemde
Islamitische stad waar hoofdpersonen Saeed en Nadia elkaar ontmoeten en verliefd
worden. Saeed, reclameman, is het meest traditioneel, religieus en draagt een baard,
Nadia, werkzaam bij een verzekeringsmaatschappij is a-religieus, rijdt op een motor
en gebruikt paddenstoelen.

Ze zijn jong, knap, lopen in merkkleding en besteden dagelijks uren aan hun haar - en
daarbij leven ze van een uitkering. Deze jonge vrouwen denken alleen aan zichzelf,
maar leiden een levensgevaarlijk bestaan, want langzaam maar zeker zijn ze een
doorn in het oog geworden van een volstrekt labiele persoon die besluit om één voor
één met al deze klaplopers af te rekenen Een spannend boek “Selfies” van de
schrijver Jussi Adler-Olsen.
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