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Kijk ook eens op www.cultuur-tips.nl

Kunst:

De grote archeologische tentoonstelling "The Great Liao", een nomadendynastie uit Binnen
Mongolië (907-1125) vertelt het bijzondere verhaal van de machtige Liao dynastie in de 10e
en de 11e eeuw. Een rijk dat zich uitstrekte over meer dan 4000 km, van de Japanse kust in
het oosten tot het Altajgebergte in het westen. Te zien tot en met 29 oktober.
www.drentmuseum.nl
In de nieuwste tentoonstelling van Museum Singer Laren, "Cuban Art Now", wordt een
particuliere kunstcollectie van een Nederlands echtpaar dat lange tijd op Cuba woonde
getoond. "Cuban Art Now" biedt een verrassende kijk op de bruisende Cubaanse kunstwereld
en een weergave van de recente Cubaanse kunstgeschiedenis. Te zien tot en met 24
september. www.singerlaren.nl

Tot en met 1 oktober presenteert Museum de Fundatie in Zwolle "Het late Licht" van schilder
Jeroen Krabbé. Met deze tentoonstelling keert de schilder weer terug naar het landschap, het
landschap rond Dalfsen. Maar er iets structureels veranderd in zijn benadering. Dit zijn niet de
gelukzalige paradijzen van voorheen maar heftige manifestaties van licht en kleur.
www.museumdefundatie.nl

Het Coda Museum in Apeldoorn toont tot en met 29 oktober de tentoonstelling "Coda Paper
Art". Een tentoonstelling die - zowel letterlijk als figuurlijk - alle ruimte biedt aan de
installaties, ruimtelijke werken en sieraden van Nederlandse en buitenlandse kunstenaars die
zich met hun werk op papier en karton richten. www.coda-apeldoorn.nl
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Het Prentenkabinet van het Teylers Museum in Haarlem toont tot en met 10 oktober een
bijzondere presentatie van tekenkunst uit de Gouden eeuw. Met topstukken van Rembrandt,
Jacob van Ruisdael, Adriaen van Ostade en een recent verworven zeldzame studie van Gerard
van Honthorst. www.teylersmuseum.nl

OPEN MONUMENTDAGEN 9 EN 10 SEPTEMBER
(www.openmonumentendagen.nl)
Kunst Buiten: Op 3 zaterdagen en zondagen in september te beginnen bij 9 en 10 september vindt langs
oevers van het Drentse riviertje de Reest een intiem kunstevenement in de natuur plaats. 28
deeltijdkunstenaars, uit de regio en daarbuiten lieten zich in het afgelopen half jaar inspireren
door dit unieke landschap en vertaalde alle grote en kleine levensvragen die dit landschap bij
hen losmaakten naar werken in uiteenlopende kunstdisciplines. www.trajectblikopener.nl

Beeldenpark De Havixhorst bij Meppel toont tot en met 12 november werk van Eric Claus 80
jaar onder de titel "Komedie en Illusie". Eric Claus mag gezien worden als een belangrijk
vertegenwoordiger van de hedendaagse klassieke beeldhouwkunst Door een breed scala van
onderwerpen weet hij de kijker altijd weer te boeien. www.beeldenparkdehavixhorst.nl
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Diversen:

Van vrijdag 1 t/m zondag 10 september is het landschap van de Waterlinies in Nederland het
decor van het Fortenfestival. Het publiek kan genieten van theater, films, beeldende kunst en
muziek. Op zaterdag 9 en zondag 10 september staan de activiteiten op veel forten in het
teken van het Open Monumenten Weekend. Ook forten die anders niet zijn opengesteld, zijn
dan geopend voor publiek.

De Zaanse safari vaart weer. De stichting I-Fikz laat in september en oktober de Zaanse
Industriecultuur weer stralen met een reeks spannende evenementen. De Zaanstreek heeft
veel te tonen: Van zeildoek tot schepen, van cacao tot levertraan, allemaal made in de
Zaanstreek. Vaar mee op ontdekkingstocht en luister naar het verhaal van de Zaan.
www.ifikz.nl

Op 7 en 8 oktober wordt weer het Hoge Veluwe Loopweekend georganiseerd. De routes lopen
dwars door de bossen en over de uitgestrekte heidevelden en zijn 1,5,10 en 20 kilometer lang.
Op 7 oktober staat wandelen centraal, op 8 oktober is het de beurt aan hardlopers en joggers.
Inschrijven is noodzakelijk. Alle routes starten bij het Bezoekerscentrum. www.hogeveluwe.nl

Twee chocoladefestivals in de provincie Gelderland. Op 24 september wordt het
chocoladefestival in Zutphen georganiseerd. En op zaterdag 14 oktober in Hattem. Dit Festival
wordt om de twee jaar gehouden. Echte chocoholics demonstreren de laatste trends. Er is
veel te snoepen maar ook te koop. www.choladefestival-zuptphen.nl en
www.chocoladefestival.nl
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Herfstvakantie: Van 14 tot en met 28 oktober worden de Halloween Pompoendagen gehouden op de
Boerderij Pompoenerie in Nieuw Weerdinge (Dr.). Griezel mee tijdens de Pompoen
Uitsnijdagen. Wordt het een eng gezichtje of juist een lieve. Laat je fantasie de vrije loop. Op
maandag tot en met zaterdag van 13.00 tot 16.30 uur. www.pompoenerie.nl

Ga in de herfstvakantie een bezoek brengen aan het Bakkerijmuseum in Hattem. Kinderen
mogen o.l.v. de koekenbakker gevulde koeken bakken. Met een speurtocht moeten de
kinderen de muizen opsporen. Maar het aller-leukste is de theatershow met de bakker. Voor
kinderen maar ook volwassenen ontzettend leuk. www.bakkerijmuseum.nl of
https://www.youtube.com/watch?v=L68W_eRsBuo

Ooit wel eens letterlijk en figuurlijk een kijkje onder de grond genomen? Dat kan in het
Museonder, het eerste ondergrondse museum ter wereld op de Hoge Veluwe. Het Museonder
geeft een verrassend beeld van alles wat er onder het aardoppervlak leeft en wat er vroeger
heeft geleefd. www.hogeveluwe.nl/museonder
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Restaurant:

Houdt u van rundvlees? Dan moet u een keer naar 't Runderke in Lochem. De eigenaren van
het restaurant hebben ook een veehandelsbedrijf. Het rundvlees dat zij serveren komt uit de
eigen stal. Specialiteit van de kok is de gestoofde kalswang. www.runderke.nl

Recept:

BIETENSOEPJE MET ZURE ROOM
Verhit 1 eetl.olijfolie in een grote pan en fruit 1 rode ui ca. 5 minuten. Voeg 2 teentje knoflook,
2 cm verse gember en 1 theel. komijnpoeder (djinten) toe en fruit nog een paar minuten. Voeg
100 gr.kruimige aardappels, 500gr. gekookte bietjes en300 ml bouillon (tablet) toe en breng
aan de kook. Laat de soep 10 minuten zachtjes doorkoken. en pireer dam net een staafmixer.
Brang op smaak met zout en peper. Garneer de soep met een toefje zure room en wat
bieslook. Eet smakelijk!

Theater:

De zuidpunt van Schokland is van 21 september tot en met 1 oktober het decor van de
voorstelling "Laaglanders". Drie broeders wijden hun leven aan een hoger doel: het land
beschermen tegen het water. Schokland was eeuwen geleden een schiereiland in een ondiepe
binnenzee. Onvermoeibaar ploeteren de mannen door het slik en bezweren kwijnende dijken.
Totdat in een onbewaakt ogenblik het eiland definitief losbreekt en de mannen alles verliezen.
www.schokland.nl
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Tot en met 23 september is Almelo het decor van de voorstelling "Het verzet kraakt", de
grootste bankroof aller tijden. De voorstelling vindt plaats in en rond het Indiëterrein: een oud
industrieterrein en een rangeerterrein aan de rand van het centrum van Almelo. Daar waar
troepen en wapens, dwangarbeiders, gevangenen en kapitaalgoederen werden vervoerd
tussen Nederland en Duistland. www.hetverzetkraakt.nl

Van 7 oktober tot en met half december speelt NTJong "Ifigenela Koningskind. Het is het
ontroerende en meeslepende verhaal over een moedig meisje dat een onmogelijke beslissing
moet nemen aan de vooravond van een oorlog. Ook de liefde van ouders en loyaliteit van een
kind speelt een rol. De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. www.ntjong.nl

Van 5 tot en met 8 oktober vinden in Maastricht weer de Nederlandse Dansdagen plaats.
Urban dance en performance tot moderne dans en klasiek ballet komen aan bod. Op 5
oktober gaat het festival van start met de opening van de overzichtsexpositie "Movement
Matters" 20 jaar Nederlandse Dansdagen. www.nederlandsedansdagen.nl
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Concerten:

Op 28 september speelt Duo Bilitis, bestaande uit Ekaterina Levental - harp en mezzosopraan
en Eva Teppe zang en harp op Kasteel Twickel in Delden. De dames zullen werken van Debussy
en Tsjakovsky ten gehore brengen. Aanvang: 20.00 uur. www.deldenklassiek.nl

Op zondag 1 oktober vindt in de Kerk van Hall een concert plaats van celliste Lidy Blijdorp &
het Ragazze Quartet. Lidy Blijdorp speelt op de cello van Anner Bijlsma die haar ter beschikking
is gesteld door het Nationaal Instrumenten Fonds. Op het concert zulen werken worden
gespeeld van Bach, Boccherini en George Onslow. Aanvang: 15.30 uur.
www.brummencultuur.nl

De Bonifatiuskerk in Vries (Gr.) start zijn nieuwe seizoen op zondag 1 oktober met een concert
van Trio C tot de derde. Dit Trio speelt o.a. klezmer in zijn puurste zin, muziek van de Balkan,
jazz en klassieke muziek. C tot de derde betstaat uit Coos Lettink - accordeon, Carel den
Hertog - Viool en Caspar Terra - klarinet. Aanvang: 15.00 uur. www.kerkconcertenvries.nl

Op zondag 8 oktober wordt in de Dorpskerk te Bathmen gemusiceerd door jonge musici. Voor
de pauze zal optreden Julia en Daan Oostdam fluit en piano. Na de pauze een optreden van
Trio Fasna, bestaande uit Jet en Loes van Oosterhout viool en cello en Florence van der Does piano. Aanvang: 15.00 uur. Toegang gratis. www.muziekkringbathmen.nl
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Film:

Van 8 tot en met 17 september vindt in Vlissingen "Film by the sea" plaats. "Film by
the sea is hét festival voor film en literatuur en al sinds 1999 een begrip in Zeeland eb
ver daarbuiten. Elk jaar komen er tienduizend bezoekers naar de havenstad Vlissingen
om zich 10 dagen lang onder te dompelen in het beste wat film en boek te bieden
hebben. Zo worden er bekende en minder bekende films en documentaires getoond,
competities gehouden, lezingen, colleges en concerten gegeven en de gezelligste
feestjes gebouwd. www.filmbythesea.nl

De Turkse regisseur Ceyda Torun verfilmde het straatleven van de katten in Istanboel. Haar
straatkatten zijn een metafoor voor het andere Turkije een land waar we niet onverdeeld
prettig over denken
Ceyla wil in de film "Kedi" een milde kant laten zien. Straatkatten in
Turkije worden gemiddeld goed verzorgd door de bewoners van steden en dorpen. Ze zijn vrij
om te gaan en staan waar ze willen maar worden geholpen als dat nodig is.

Als dertienjarige viel Una voor haar veel oudere buurman Ray, die haar de wereld beloofde,
maar niet verder kwam dan een morsig motel. Vijftien jaar later gaat de emotioneel
beschadigde Una verhaal halen bij Ray, die zich inmiddels Pete noemt. Een indrukwekkend
filmdebuut van theaterregisseur Benedict Andrews, gebaseerd op het toneelstuk Blackbird van
David Harrower.
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Boeken:

De nieuwe thriller van Simone van der Vlugt is uit. "De Doorbraak" gaat over de jonge Romee
die als zangeres doorbreekt na een desastreuze jeugd met een tirannieke vader. Maar alle
roem en succes maken haar niet gelukkig. Haar broer het enige familielid met wie ze het goed
kan vinden, raakt vermist op zijn wereldreis.

Jan Siebelink heeft een nieuw boek "De buurjongen" geschreven. Naast de familie Sievez
woont Henk Wielheesen, die zijn moeder verliest als hij elf jaar is. Het is door toedoen van de
buren dat hij in veiligheid wordt gebracht. Jan Siebelink geeft een beeld van een heel leven en
een bijzondere vriendschap.
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