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Kijk ook eens op de website www.cultuur-tips.nl

Kunst:

Museum More presenteert tot en met 13 mei een prachtige tentoonstelling. "De serene blik"
is een tentoonstelling van 4 realistische schilders: Henk Helmantel, Jan Mankes, Pijke Koch en
Floris Verster. Het museum laat o.a. schilderijen van bijv. sneeuwlandschap, fruit en
zelfportretten van de 4 schilders naast elkaar zien wat een mooi beeld geeft van de eigen
signatuur van de kunstenaars. www.museummore.nl
Tot en met 31 maart is in het Anton Pieck Museum te Hattem de tentoonstelling "Als het
wintert" te zien. Anton Pieck is vooral bekend geworden door de winterse taferelen die hij
maakte voor kerst- en nieuwjaarskaarten. Natuurlijk ontbreekt Dickens niet op de
tentoonstelling. Pieck maakte illustraties die zowel in een Nederlandse als Engelse versie van
"A Christmas Carol" werden opgenomen. www.antonpieckmuseum.nl

Al ruim 45 jaar verzamelt het echtpaar Fentener van Vlissingen (post) impressionistisch werk
van kunstenaars als Monet en Renoir. Onlangs bleek dat ze in het bezit waren van een echte
Van Gogh. Tot en met 6 mei worden in het Singer Museum in Laren werken van Degas,
Renoir, Matisse en Picasso uit de particuliere collectie van de Fenteners getoond.
www.singerlaren.nl
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Het Bonnefanten Museum in Maastricht presenteert tot en met 13 mei foto's van fotograaf
Robin de Puy. In 2015 doorkruisde Robin de Puy per motorfiets Amerika. Tijdens deze reis
ontmoet ze in Nevada de jongen Randy. De Puy wilde weten wie deze jongen is. Eind 2016 en
in mei 2017 gaat ze terug en maakt een prachtige reportage van deze jongen. Het Museum
laat mooie portretten en een film van Randy zien. www.bonnefanten.nl

BOEKENWEEK 2018
Van 10 tot en met 18 maart is het weer Boekenweek. Griet op de Beeck schreef het
boekenweekgeschenk "Gezien de feiten" dat bij aankoop van € 12,50 aan boeken, gratis te
verkrijgen is. Het thema van de Boekenweek is "Natuur". Jan Terlouw schreef het Essay
"Natuurlijk". Een exclusief cadeau voor leden van de bibliotheek is De Literaire Landkaart,
een uitvouwbare kaart waarin ons land prachtig vormgegegeven wordt in tekst.
Een paar tips voor nieuwe boeken: "De monnik van Mokka" van Dave Eggers, "Morgan, een
liefde" van Bas Steman, "Steeds leuker" van Jelle Hermus, "Rebible" van Inez van Oord,
"Tsjaikovsky straat" van Pieter Waterdrinker en "Het meisje in het ijs" van Robert Bryndza

Diversen:

Op 8 maart is het weeer Internationale Vrouwendag. In het hele land worden activiteteiten
georganiseerd. Het thema dit jaar is: "Vrouwen en mannen zijn overal gelijkwaardig".
www.internationalevrouwendag.nl
Koans zijn paradoxale ogenschijnlijk onoplosbare raadsels zoals bijv. Wat is het geluid van
één klappende hand? Koans maken deel uit van sommige boeddhistische zentrainingen
waarbij een leraar je zo'n raadsel meegeeft om op te kauwen. Met je rationele, lineaire
denkvermogen kun je deze vraag niet beantwoorden. Een koan nodigt je uit je denken te
verlaten.
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Op zondag 18 maart is er weer een storytrail stadswandeling in Deventer. De Storytrail
wandeling is een historische rondleiding en vertelvoorstelling in één. De oude binnenstad is
het decor waarin een wereld van liefde, list en bedrog en heldenmoed voor u open gaat.
Vertrek om 14.00 vanaf de VVV, Brink 56. Reserveren is noodzakelijk.
www.storytrail.nl/stadswandeling-deventer

Op 10 en 11 maart worden op Kwekerij De Kleine Plantage in Eenrum (Gr.) de
Helleborusdagen gehouden. Tijdens deze dagen zijn Parktuin Oosterhouw te Leens en de
Pastorie in Warffum open met een sneeuwklokjes spektakel. Open van 10.00 tot 17.00 uur.
www.dekleineplantage.nl

Op Kasteel Middachten in De Steeg vindt op zaterdag 24 maart de jaarlijke Faunadag plaats.
Iedereen die meer wil weten over het beheer van herten en zwijnen op de Veluwe is van
harte welkom. Tijdens het evenement wordt een fotowedstrijd georganiseerd. Het thema is
"De grote zoogdieren in hun natuurlijk omgeving". www.middachten.nl

Restaurant:

Restaurant Sapori e Ricordi in de Havenstraatpassage in Enschede is een publiekswinnaar in
het Italië Magazine. Een echt familiebedrijf waar Mama in de keuken staat en 2 dochters de
bediening voor hun rekening nemen. Deze warme Italiaanse thuiskeuken kenmerkt zich door
eenvoud, goede producten, tradities en toegankelijkheid. www.saporiericordi.com
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Recept:

Pompoenstamppot met spinazie en geitenkaas
Kook 500 gr. aardappels en 750 gr. pompoen in 20 min. gaar. Stamp het fijn met 100 ml melk
en 2 eetl. mosterd. Paneer intussen 4 plakken geitenkaas in 50 gr.bloem, dan door een
losgeklopt ei en 150 gr. paneermeel. Schep 150 gr. spinazie door de pompoenstamppot. Bak
de plakken geitenkaas in olie goudbruin. Heb je een restje stamppot over dan kun je het altijd
nog opbakken in een klontje boter of olie. Eet smakelijk!

Kent u de Remeker kaas? Dit is een rauwmelkse natuurkorst kaas, gemaakt op de boerderij De
Groote Voort in Lunteren. De kaas wordt gemaakt van melk van Jersey koeien. Dat zijn mooie
bruine koeien met bruine ogen en hoorns. De kaas wordt op verschillende locaties in
Nederland verkocht. www.remeker.nl

Theater:

Het Amsterdams Marionetten Theater speelt op 11 en 18 maart, 2 en 14 april, 6 en 26 mei
"De wijde wereld - op reis met Schubert". Een jonge molenaar gaat op reis, op zoek naar werk
én de liefde. Liederen van Schubert begeleiden hem op de avontuurlijke zoektocht. De
voorstelling duurt ca. 1 1/2 uur. Alle voorstellingben beginnen om 15.00, m.u.v. 14 april en 26
mei. Deze beginnen om 20.30 uur. Het Marionetten Theater is te vinden in de Nieuwe
Jonkerstraat 8 te Amsterdam. www.marionettentheater.nl

`

Toneelschrijfster Lot Vekemans schreef 3 korte monologen "Niemand wacht op je" voor
actrice José Kuijpers. Aan het woord zijn achtereenvolgens een bejaarde vrouw, een politica
die haar vertrek uit de politiek aankondigt en een actrice op zoek naar haar rol in de wereld.
De regisseur maakte er een compacte voorstelling van die in aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen langs raadszalen door Nederland reist. Te zien tot en met 31
maart. www.matzer.org
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Het Zuidelijk Toneel speelt tot en met 30 maart in Nederland en België "Marx" in de reeks
filosofen monologen. Bijkomend toeval: het is dit jaar 200 jaar geleden dat Karl Marx werd
geboren. Na zijn dood werd Marx zowel aanbeden als vervloekt. Miljoenen mensen werden
gedood in naam van de marxistische bevrijding. Marx kijkt in deze theatermonoloog met de
ogen van nu terug op zijn erfenis. www.hzt.nl

NT Jong speelt tot en met 19 april de voorstelling "Bloedlink" geschikt voor jongeren vanaf 14
jaar. Na de vondst van een pistool krijgt een lerares eindelijk controle over haar
probleemklas. De les maatschappijleer die ze onder dwang geeft, wordt een soort "Truth or
Dare". Ze dwingt haar leerlingen zich uit te spreken over zichzelf en over elkaar. En zo
ontstaan verhitte discussies. www.ntjong.nl

Concerten:

Op zondag 11 maart voert Toonkunstkoor Euterpe o.l.v. Jan Kruisselbrink de "Petite Messe
Solennelle" van Rossini uit in de Bergkerk te Deventer. Medewerking wordt verleend door de
pianisten Bernadette van Agt en Alie Kruisselbrink en Dirk Luijmes op het harmonium.
Solisten zijn: Sopraan: Titia van Heyst, Alt: Petra Ehrismann, Tenor: Christian Damsgaard en
Bas: Michel Poels. www.euterpetoonkunstkoor.nl

`

Het Britten Vioolconcours vindt dit jaar plaats op 18 en 19 maart in de Reulandzaal van het
ArtEZ Conservatorium in Zwolle. Jonge musici (10 t/m 18 jaar) in 3 leeftijdscategorieën
strijden om de prijzen. Beide dagen beginnen rond 9.30 uur en duren tot in de middag. De
toegang is gratis. www.hetbritten.nl
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Van 14 tot en met 17 maart wordt op diverse locaties de Matthäus Passion voor kinderen
uitgevoerd. Ton Koopman, zijn dochter Marieke Koopman en acteur Boudewijn Scholten
presenteren de concerttournee "Hemel en Aarde". Dit bijzondere kinderconcert vertelt het
passieverhaal vanuit het perspectief van de 8 jarige dochter van stadhouder Pontius Pilatus.
www.oudemuziek.nl

Op zondag 25 Maart zal het Muzikanten collectief Muzinder optreden in de Dorpskerk van
Bathmen. "Tonadillas & Tapas" omvat een warmbloedig Spaans Zuidamerikaans programma .
Het publiek zal verrast worden met muziek van o.a De Falla, Granados, Villa Lobos en
Piazzolla. Na afloop kunt u nog genieten van een drankje en een tapas hapje.
www.muziekkringbathmen.nl

Film:

De klei animatie film "Early man" speelt zich af in de bronstijd, zo'n 800 jaar voor Christus. Een
primitieve stam die - nog levend in het stenen tijdperk - bedreigd wordt door een machtige
vijand die aast op hun grondgebied. Met een voetbalwedstrijd tussen beide kampen wordt
bepaald wie het land krijgt.

Vanaf 8 maart wordt in de filmhuizen en bioscopen de film "Les Gardiennes" van regisseur
Xavier Beauvois vertoond. De film speelt zich af in 1915 wanneer de mannen van de Paridier
boerderij vertrekken naar het oorlogsfront. Het is aan de overgebleven vrouwen de taak om
al het zware werk op zich te nemen. Terwijl ze alles op alles moeten zetten om te overleven,
zoeken de vrouwen naar een evenwicht tussen het harde werk en de terugkomst van de
soldaten.
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Van 23 tot en met 31 maart vndt in Den Haag "het Movies that matter Festival" plaats. Het
Festival opent met de film "Aus dem Nichts" van regisseur Faith Akin (Gegen die Wand). In
deze thriller gaat een vrouw op zoek naar gerechtigheid nadat haar Koerdische man en
zoontje zijn aangekomen bij een aanslag. www.moviesthatmatter.nl
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