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Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen ? Stuur een bericht
aan info@cultuur-tips.nl
Ook op Facebook!

Kunst:

Vanaf 11 september is Nederland weer een museum rijker. Dan opent Museum
Voorlinden in Wassenaar. Joop Caldenborgh die al bekend was van zijn
sculpturen in de prachtige tuinen Clingenbosch, opent aan de overkant Museum
Voorlinden. Tot en met 8 januari 2017 is hier een tentoonstelling van Elsworth
Kelly, bekend om zijn schilderijen in groot formaat met een heldere vorm en
kleur. www.voorlinden.nl
Het Noord Brabants Museum toont tot en met 9 oktober 50 schilderijen van
Europese oude meesters zoals Jordaens, van Eyck en Brueghel, afkomstig uit het
Brukenthal Museum in Roemenië. Samuel Brukenthal was een gepassioneerd en
goed geïnformeerde kunstverzamelaar. Hij was zich sterk bewust van het
maatschappelijk nut van kunst en cultuur voor de samenleving.
www.noordbrabantsmuseum.nl

Op Slot Zeist exposeert tot en met 25 september Wil Westerweel met de
tentoonstelling "De schoonheid van het verval". Wil Westerweel is Urbex
fotograaf. Dit is een vorm van fotografie die de laatste jaren flink in opkomst is.
"Urbex" is een samentrekking van urban (beschaving) en exploration
(onderzoeken). De onderwerpen van Westerweel zijn meestal al jaren verlaten
gebouwen, leegstaande ziekenhuizen, fabriekscomplexen,landhuizen, kastelen
en kerken. www.slotzeist.nl
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Van 28 september tot en met 2 oktober vindt in Tubbergen voor de 20e keer
"Glasrijk Tubbergen" plaats. Er zijn exposities op locaties verspreid over het
centrum van Tubbergen, glasblazers op het Raadhuisplein en een tentoonstelling
in het raadhuis. Daarnaast kent deze jubileumeditie verrassende
programmaonderdelen zoals de expositie "Uw glas, uw verhaal" en de
presentatie van de originele tekeningen van het gebrandschilderde glas van de
familie Nicolas. www.glasrijk.nl

Op 10 en 11 september vinden weer de Open Monumentendagen plaats. Thema
dit jaar is "Iconen en Symbolen". Stichting Open Monumentendag streeft naar een
grotere toegankelijkheid van monumenten. Naast de beleving van het bezoeken
van een monument op Open Monumentendag, wil men monumenten en hun
verhalen en geschiedenissen ook toegankelijk maken op andere momenten in
het jaar. www.openmonumentendag.nl

Van 2 tot 4 september vindt de Kunstroute Noordwest-Veluwe in de gemeenten
Ellburg, Nunspeet. Harderwijk en Elspeet plaats. Dit jaar is voor het eerst het
Noord-Veluws Museum in de route opgenomen. Het startpunt is als vanouds de
Vrije Academie in Nunspeet. Hier is informatie te vinden over de deelnemende
kunstenaars. www.kunstroute.nu
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Meer dan 200 Utrechtse kunstenaars openen op zondag 11 en 18 september hun
ateliers voor het publiek. Er zijn verschillende routes te volgen, op de fiets, te
voet of met het openbaar vervoer. De routes voeren langs ateliers op
uiteenlopende locaties verspreid door heel Utrecht. www.atelierrouteutrecht.nl

Natuur:

Op 18 september wordt er langs de Waal een nazomertocht "Struinen langs de
Waal" georganiseerd. De herfst zorgt weer voor nieuwe kleuren in het
Waalgebied. Vanuit het station Zaltbommel kunt u stroomafwaarts naar Brakel
lopen, varen en cultuur snuiven. De tocht is 15 km lang. www.rivieractief.nl

Kent u de Vlindertuin "Vlindorado". Vlak achter het duingebied van NoordHolland, tussen Alkmaar en Schoorl ligt deze bijzondere tuin. Het Vlinderparadijs
is geopend tot en met 14 november. Naast de vlindertuin is er ook nog een
vogeltuin. Een grote inloop volière met prachtige (sub) tropische vogels waar u
doorheen kunt lopen. www.vlindorado.nl

Al eeuwen lang leven mens en dier met elkaar samen. En al net zo lang is de
mens gefascineerd door dieren. Waarom blijven dieren zo tot onze verbeelding
spreken En waarom zien wij draken en griffioenen als statussymbolen. Het Afrika
Museum in Berg en Dal (bij Nijmegen) toont tot en met 2 oktober de expositie
"Mythische Dieren". www.afrikamuseum.nl
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Festivals: Op 10 en 11 september wordt in Helmond het Chocoladefestival "Cacao"

georganiseerd. Het zuiden heeft eindelijk een event rondom duurzame
chocolade. De historische Nederlandse Cacaofabriek is het toneel voor tasty
proeverijen, kookdemonstraties en presentaties, chocoladekunst, een culinair
chocoladediner en natuurlijk een markt vol heerlijks. www.cacaoaandekade.nl

Op zondag 11 september vindt op landgoed De Haere in Olst van 14.00 tot 17.00
uur het Uitfestival Salland plaats. Het Festival staat in het teken van theater,
muziek en cultuur. De Sallandse podia zoals o.a. Het Hoftheater Raalte,
Muziekkring Bathmen, School van Frieswijk en Kultuurhus Braakhekke
presenteren hun nieuwe programma 2016-2017. www.uitfestival.nl

Festival De Orient, een ontmoeting tussen Oost en West, vindt dit jaar plaats
van 16 tot en met 25 september. Festival de Orient omvat concerten, lezingen,
films- en documentaires, oriëntaalse gerechten en foto exposities op
verschillende locaties in Deventer. Meer informatie op www.harcorutgers.nl

Op zaterdag 24 en zondag 25 september wordt op 10 locaties rondom het
Deliplein in Rotterdam het "Festival Geen Daden Maar Woorden" georganiseerd.
(Inter) nationale literair talent, dichters, spoken word artiesten , film en singersongwriters zullen optreden. Kijk voor het programma op www.gdmw.nl
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Restaurant:

Zomerrestaurant "De Tuinkamer" ligt midden in de Priona Tuinen, een
oude kas in Schuinesloot. Chefkok Alwin Leemhuis, die eerder 2 Michelinsterren
kreeg als chef van Librije's Zusje kookt in deze kas. Hij gebruikt bloemen,
planten en kruiden uit de Tuinen. Gasten kunnen de natuur niet alleen zien
maar ook proeven. De Tuinkamer is open tot en met september op vrijdag,
zaterdagavond en zondagmiddag. www.tuinkamer-priona.nl

Eten:

"Pilaf met kip"
Verwarm 750 ml kippenbouillon en voeg een envelopje saffraan toe. Pel en
snipper 2 uien en snijd 600 gr. kippendijen in stukjes. (kippendijen blijven bij
stoven zachter dan kipfilet). Snijd 100gr. gedroogde en geweekte abrikozen in
vieren. Fruit de uien aan en voeg de kipstukjes toe, samen met mespunt
ketoembar, djahé, djinten en 1 kaneelstokje, ongeveer 2 minuten. Strooi 350 gr.
basmati rijst in de pan en bak al roerend tot de korrels verkleuren. Schenk dan
de bouillon met saffraan toe. Voeg de stukjes abrikoos en 2-3 eetl. cranberry's
toe. Laat alles koken tot de rijst gaar is en het vocht opgenomen. Voeg als
laatste takjes peterselie en koriander toe. Laat 1-2 minuten doorwarmen. Voor
het serveren 25 gr. amandelen en 1 eetl. pijnboompitten op het gerecht
strooien. Eet smakelijk!.

Theater:

Het theatergezelschap "Beumer & Drost trapt de landelijke tournee van de
voorstelling "Dick Bos" af in de voormalige gasfabriek aan de Zutphenseweg in
Deventer. "Dick Bos" is een filmische theatervoorstelling voor iedereen vanaf 8
jaar over één van Nederlands meest bekende striphelden. De charmante
polderdetective werd in de jaren 40 tot leven gewekt door tekenaar Alfred
Mazure. "Dick Bos" verandert cartoon in film, film in tekening en tekening in
werkelijkheid. Te zien vanaf 7 september. www.beumerendrost.nl
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De nieuwste locatievoorstelling van Afslag Eindhoven heet "Groot Wild". De
voorstelling gaat over mensen en hoe ze reageren op nieuwe technologische
ontwikkelingen. Want zo'n zelfsturende auto of een meedenkende thermostaat
dat vinden we nog wel handig. Maar intussen ontwikkelen robots en
zelfdenkende systemen zich razendsnel. "Groot Wild" speelt op 15 en 16
september op de Parkeerplaats HC Oranje-Rood, Charles Roelslaan 7a, in
Eindhoven en op 23 september bij Frans op de Bult in Dinkelland.
www.afslageindhoven.nl

Concert:

Op zaterdag 10 september vindt in het Havenkwartier in Deventer een Klassiek
Festival plaats. Klassieke muziek maar dan net even anders, dat is de opzet van
het “Festival Klassiek met een Twist”. De toegang is gratis en zal worden
besloten met een optreden van Peter Beets en de zussen Rosanne en Julia
Philippens. Tijd: 15.00 – 20.30 uur. www.klassiekemuziekdeventer.nl

Tijdens het Open Monumenten Weekend op 10 en 11 september wordt voor de
eerste keer in Driebergen het Kamermuziekfestival gehouden. Op 10 september
treden in de Grote Kerk om 14.00 uur amateurmuziekensembles op. Om 16.30
uur een ensemble met de violiste Arnoesjka Cabo. Op 11 september om 11.00
uur in Sparrendaal opnieuw het ensemble en om 14.00 uur amateurensembles.
www.annoesjkacabo.com
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Negen dagen lang komt de rijke wereld van J.S. Bach tot leven tijdens meer dan
35 concerten in de historische binnenstad van Dordrecht. Dit jaar staat oude
muziek zij aan zij met hedendaagse muziek. Het thema "Waterwerken" klinkt in
vrijwel alle programma's door. Water is door de eeuwen heen een belangrijke
inspiratiebron voor componisten geweest. Meer informatie op
www.bachfestivaldordrecht.nl

Op zondag 18 september wordt in Groningen het "4 Huizen Muziekfestival"
georganiseerd. Vier in de wijk Hoornse Meer woonachtige musici organiseren
voor de 7e keer een muziekfestival in de intimiteit van hun eigen woning. Het
eerste concert is om 13.00 uur en elk uur vindt er één concert van 30 minuten
plaats. Kijk voor de adressen op www.4huizenmuziekfestival.nl

Film:

Van 9 tot 18 september wordt in Vlissingen het 18e Filmfestival "Film by the Sea"
gehouden. De openingsfilm op 10 september is "Original Bliss" van de regisseur
Sven Taddicken. Tijdens dit festival wordt de prijs bekend gemaakt van de beste
boekverfilming. De vakjury staat onder leiding van Adriaan van Dis.
www.filmbythesea.nl
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Het Nederlands Film Festival in Utrecht vindt plaats van 23 september tot en
met 30 september. De openingsfilm "De Held" van regisseur Menno Meyjes is
gebaseerd op de literaire thriller van Jessica Durlacher. De hoofdrollen worden
gespeeld door Monic Hendriks, Fedja van Huét en Daan Schuurmans.
www.filmfestival.nl

Boeken:

Geert Mak heeft een nieuw boek geschreven. "De levens van Jan Six", een
familiegeschiedenis gaat over Jan Six, zijn familie en zijn vele levens. Jan Six
kende iedereen in het 17e eeuwse Amsterdam, van Vondel tot Spinoza. Maar wat
ging er werkelijk om in het hoofd van deze 17e eeuwse patriciër en
kunstverzamelaar? Zijn kladboek is bewaard gebleven in het rijke
familiearchief.

Langs de smalle Trans Sumatra Highway reizen Marion Bloem en haar man Ivan
Wolffers over het schitterende één-na-grootste eiland van de wereld, van Aceh
tot waar de pont vertrekt naar Java. Een reis in de tijd – van de koloniale oorlog
tot nu – vol herinneringen en verhalen over Bloems familie: haar oma werd er
tijdens de oorlog in een fort geboren, en later door kettinggangers van fort naar
fort gedragen; haar vader overleefde er als krijgsgevangene op een Japans schip
een Britse torpedoaanslag en verrichtte dwangarbeid aan de dodenspoorweg.
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