CUL T UUR
Nieuwsbrief oktober 2016
Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen ? Stuur een bericht
aan info@cultuur-tips.nl

Kunst:

In het jubileumjaar 50 jaar Genootschap Oud Katwijk, eert het Katwijks Museum
met een overzichtstentoonstelling de nagedachtenis van B.J. Blommers. Met zo'n
70 schilderijen, aquarellen en tekeningen wordt een beeld gegeven van het
oeuvre van deze schilder die jarenlang in Katwijk heeft gewoond en lid was van
de Haagse School. De tentoonstelling is te zien tot en met 12 november.
www.katwijksmuseum.nl
Het Teylers Musem in Haarlem exposeert tot en met 23 oktober in het
Prentenkabinet Italiaanse pastels (krijttekeningen) van de schilder Martin
Monnickendam (1874-1943). Martin Monnickendam reisde graag naar zijn
geliefde Italië. Van Genua tot en met Palermo heeft hij het hele land doorkruist
en getekend. De tentoonstelling heet "Groeten uit Italië".
www.teylersmuseum.nl

De tentoonstelling "Van Floris tot Rubens" in het Bonnefantenmusum in
Maastricht toont 90 tekeningen van Hollandse en Vlaamse meesters uit de 16e en
begin 17e eeuw. De tekeningen zijn met veel zorg bijeengebracht door de
verzamelaar en behoren tot één van de meest boeiende en vruchtbare episodes
uit de geschiedenis van de tekenkunst. www.bonnefanten.nl
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Tot en met 30 oktober organiseert het Breda Museum het internationale
fotofestival "BredaPhoto" met als thema zelfredzaamheid. Robin de Puy,
uitgeroepen tot Fotograaf des Vaderlands toont in deze expositie in
aandoenlijke beelden het leven van haar oudoom Jan. www.bredaphoto.nl

Kunst
buiten:

De Verbeke Foundation in Kemzek in België toont tot en met 30 oktober in de
expositie "Bewogen Beweging" werken van Theo Jansen en Zoro Feigl. Door
alledaags materiaal te gebruiken om complexe bewegende machines te bouwen,
vertroebelen de kunstenaars de lijn tussen kunst, techniek, mechanica en
biologie. www.verbekefoundation.com

"
"Vormgevers in Hout" is de jaarlijks terugkerende houtexpositie op Fort bij
Vechten. De expositie wordt elk jaar in het derde weekend van oktober (15 en
16 oktober) gehouden. Diverse kunstenaars, houtzagers, houtdraaiers,
meubelmakers, instrumentbouwers, gereedschappenleveranciers en andere
bedrijven die hout be- of verwerken presenteren hun werk. Het is een
evenement dat elk jaar vele bezoekers trekt. www.vormgeversinhout.nl
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Oktober is Keramiekmaand bij de Tuinen van Mien Ruys. Deze grote
keramiektentoonstelling wordt georganiseerd door het collectief Keramiek i.s.m.
de Tuinen van Mien Ruys. 15 keramisten exposeren hun werk in de prachtige
tuinen. Op zondag 2 oktober is de opening. De expositie zal tot en met 30
oktober te bezichtigen zijn. www.tuinenmienruys.nl

Herfst
vakantie:

In Dinoland Zwolle kunnen kinderen tussen de 2 en 14 jaar oud leren, ontdekken
en spelen tussen de dino’s. Er is zowel binnen als buiten van alles te beleven.
Dus ook met regen kun je je bij Dinoland prima vermaken! Over het gehele park
staan wel vijftig soorten dino's, van kleine tot levensgrote! Weet jij alles over
dinosaurussen? Test je kennis dan met de dino speurtocht. Deze kost niets en
brengt je langs alle dinosaurussen op het terrein. www.dinoland.nl

Ervaar de energie uit wind, water en zon en ga de strijd aan met de
natuurkrachten. De expositie "Energetica" in Nemo Science Amsterdam bestaat
uit sculpturen en installaties die je zelf kan bedienen. Van zonnewijzer tot
vlieger: hier ontdek je alles over de elementen en tegelijkertijd ervaar je hoe
duurzame energie werkt. Deze buitententoonstelling vind je op het dak van
NEMO en is gratis toegankelijk. www.nemoscience.nl

Tot en met 29 oktober kunt u het Veluws Zandsculpturenfestijn te Garderen nog
bekijken. Het thema dit jaar is "Rien Poortvliet". Veel taferelen uit de boeken
van Rien Poortvliet zijn uitgebreid in het zand uitgebeeld. In het overdekte deel
staan diverse zandsculpturen van spreekwoorden die iedereen mag raden.
www.zandsculpturen.nl
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Diversen:

Oktober is de maand van de Geschiedenis, het grootste historische evenement
van Nederland. In Oktober spoelen we terug, dit jaar rondom het thema
"Grenzen". We ontdekken hoe mensen door de eeuwen heen grenzen maken,
veranderen, verleggen, bewaken en oversteken. Bekijk het programma met
informatie op www.maandvandegeschiedenis.nl
Op 14, 15 en 16 oktober worden de Nationale Archeologiedagen georganiseerd
voor iedereen die wil weten welke verhalen er in de Nederlandse bodem
verstopt zitten. Er zijn talloze activiteiten in musea, archeologische centra,
universiteiten die u kunt bezoeken. www.archeologiedagen.nl

Eten:

Elke laatste zondag van de maand wordt op de Oorsprong in Schalkaar van 11.00
tot 17.00 uur een Streekmarkt gehouden. Op deze markt worden ambachtelijke
producten en lekkernijen verkocht. Tevens zijn er oude ambachten te
bewonderen en worden er demonstraties en workshops gegeven.
www.zeldzaammooi.com

Op woensdag 19 oktober wordt bij het Museum Staphorst een
"Streekgerechtendag" georganiseerd. U kunt op deze dag genieten van de
heerlijke traditionele gerechten zoals kniepertjes, proemekreuze, snert, bruine
bonen of stip die vooral geliefd zijn in de herfst/winterperiode. Vanaf 10.00 uur
bent u welkom. www.museumstaphorst.nl
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Havermoutkoek:
Meng 100 gr. zelfrijzend bakmeel, 150 gr. suiker. 150 gr. havermout en 1 eetl.
kaneel door elkaar. Laat 150 gr. roomboter smelten en roer dit met 1 ei door het
mengsel. Beboter een bakvorm of cakeblik en schep de massa hierin. Bak de
koek 35 minuten op 180 graden. Een heerlijke en snel te maken koek. Eet
smakelijk!

Restaurant:In Zaltbommel vindt u in de Gamerschestraat "Het Bommels Bakhuys". Inmiddels

bestaat het restaurant 1 1/2 jaar en het is nog steeds een groot succes. De focus
van de gerechten op de menukaart ligt op regionale en pure streekproducten
zoals Bommelerwaardrund, groentes en kruiden uit de Torentuin, paddenstoelen
uit Rossum. Elke dag wordt er een ander menu € à 19,50 geserveerd. Op
www.bommelsbakhuys.nl wordt elke week het menu vermeld.

Theater:

Van 5 tot en met 9 oktober wordt in Meppel Het Internationale Puppet Festival
gehouden. Met bijna 300 voorstellingen staat Meppel volledig in het teken van
poppen-, figuren- en object theater. Het Festival biedt een internationaal
overzicht van de verschillende richtingen en stijlen van de diverse wijze waarop
poppen en figuren tot leven worden gebracht. Meer informatie op
www.puppetinternational.nl

Op 7, 8 en 9 oktober vindt in Den Haag de 19e editie van het Festival
Nederlandse Dansdagen plaats. Het Festival presenteert in één weekend de top
van de Nederlandse dans met o.a. het Nationale Ballet, Nederlands Danstheater,
Conny Janssen en Ann van den Broek. Nieuw op dit festival is het uitgebreide
programma met de 5 middelgrote jeugdgezelschappen op de laatste dag.
www.nederlandsedansdagen.nl
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Vrijdag 21 oktober gaat tot en met 30 oktober voor de 6e keer Festival Circolo
van start. Festival Circolo is een (inter)nationaal circusavontuur op een Brabants
Landgoed in Liempde. Het meest veelzijdige, internationale circustheaterfestival
in Nederland biedt een toonaangevend, exclusief en toegankelijk programma
met (inter)nationale circusproducties die nog niet eerder in Nederland te zien
waren. www.festivalcircolo.nl

"Winterbloemen" is een nieuw Nederlands toneelstuk geschreven door Peer
Wittenbols met in de hoofdrol vier vriendinnen die op weg zijn naar een luxe
welness oord in de Ardennen. Hun auto's knallen op elkaar in een sneeuwstorm
en raken total loss. Wonder boven wonder zijn ze zelf ongedeerd. De
voorstelling is tot en met 23 december op diverse locaties te zien.
www.theatersuburbia.nl

Concert:

Op zondag 9 oktober geven Martin Grudaj - cello en Harry Dijkstra - bandenéon
een concert in de kerk van Zuurdijk (Gr.) Het concert in Zuurdijk is een
première van de samenwerking tussen Harry en Martin. Zij spelen deels solo en
deels samen. Aanvang: 15.00 uur. www.lauwerslandonline.nl
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Van 14 tot en met 30 oktober vindt het Geelvinck Fortepiano Festival plaats. Met ruim
45 kamermuziekconcerten is dit het grootste festival voor fortepiano. De concerten
vinden plaats in sfeervolle historische en eigentijdse locaties in Amsterdam, Zutphen en
op diverse kastelen en buitenplaatsen. www.geelvinckfestival.nl

In het Muziekgebouw aan 't IJ vindt van 20 tot en met 29 oktober de Cello Biënnale
Amsterdam 2016 plaats. De Cello Biënnale ontvangt dit jaar maar liefst 6 orkesten, 11
ensembles, een koor en 37 internationale solocellisten. Kijk voor het programma op
www.cellobiennale.nl

Op 29 en 30 oktober wordt in resp. Den Bosch en Utrecht een uitvoering gegeven van
o.a. het Requiem van Fauré en werken van Orff, Elgar en Arvo Pärt. Uitvoerenden zijn
het Concert Kamerkoor Vox o.l.v. Ad Broeksteeg. Solisten zijn Heleen Bongenaar sopraan en Kees Jan de Koning - bariton. Het concert in Den Bosch begint om 20.30 uur,
in Utrecht om 16.00 uur. www.kamerkoorvox.nl

Film:

De film "24 Wochen" geregisseerd door Anne Zohra Berrached is een Duits drama waarin
een koppel Astrid een cabaretière en Lucas haar manager te horen krijgen dat hun
ongeboren kind het Downsyndroom heeft. Ze moeten voor 24 weken een beslissing
nemen of ze de baby willen laten komen of een abortus laten plegen.
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De autobiografische roman "Tonio" van A.F.Th. van der Heyden is verfilmd en is vanaf 13
oktober in de filmhuizen en bioscopen te zien. De film vertelt het verhaal over het
rouwproces van twee ouders nadat hun 21 jarige zoon overlijdt nadat hij is geschept
door een auto.

Boeken:

KINDERBOEKENWEEK

Van 5 tot en met 16 oktober is het weer kinderboekenweek. Dolf Verroen schreef het
Kinderboekenweekgeschenk "Oorlog en vriendschap" dat u ontvangt bij aankoop van
€ 10,00 aan kinderboeken. Floor Rieder maakte het Prentenboek van de
Kinderboekenweek "Waar is Ludwig", en is te koop voor € 7,95.

Tot en met 23 oktober is in Museum Meermanno in Den Haag de tentoonstelling "Fiep
Westendorp viert feest" te zien. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat Fiep illustrator van
de boeken van Annie M.G. Schmidt, werd geboren. www.meermanno.nl

De nieuwe thriller van Simone van der Vlugt is uit. "Toen het donker werd" gaat over
Menno Riebeek die er achter komt dat zijn puberzoon gokschulden heeft. Hij besluit ze
voor hem af te lossen. De schuldeisers zijn echter niet van plan hem er zo makkelijk van
af te laten komen. In wanhoop schakelt Menno via zijn advocaat iemand in om af te
rekenen met zijn problemen.
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Welke goederen drijven de wereldgeschiedenis? Suiker was de spil van de 18e eeuw,
terwijl de economie van de 20e en 21e eeuw grotendeels lijkt te worden gestuurd door
olie. In zijn nieuwe boek "Katoen" stelt historicus Sven Beckett de opkomst van de
moderne economie in een uitgebreide als kleurrijke geschiedenis dat katoen de
drijvende kracht achter de industriële revolutie van de 19e eeuw is geweest.





























- Pagina 9 van 9 -

