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

Kunst:

"De toren van Babel" en 90 andere zeer bijzondere topstukken uit de collectie van Museum
Boijmans waren onlangs te zien in Tokio en Osaka. Het was de 1e keer dat in Japan zo'n rijke
expositie van de vroegste Nederlandse kunst te zien was. Dezelfde selectie is onder de naam
"Babel - Oude meesters terug uit Japan" tot en met 21 mei te zien in Museum Boijmans in
Rotterdam. www.boijmans.nl
Met de tentoonstelling "Lage Landen" start het Stedelijk Museum Zutphen een ambitieuze
reizende tentoonstellingenreeks met schatten uit het Rijksmuseum. Tussen 2018 en 2025
presenteren 5 stadsmusea: Museum Zutphen, Westfries Museum Hoorn, Markiezenhof in
Bergen op Zoom, het Hannemahuis in Harlingen en Museum Gouda de verborgen parels uit
de collectie van het rijksmuseum. www.museazutphen.nl

Tot en met 27 mei wordt in het Dordrechts Museum een tentoonstelling gepresenteerd van
de schilder Johan Barthold Jongkind en zijn vrienden Monet, Daubigny en Pisarro. Jongkind
was een sleutelfiguur in de Europese schilderkunst van de 19e eeuw. Jongkind werd geboren
in Nederland (1819-1891) maar woonde het grootste deel van zijn leven in Frankrijk. Hij was
een pionier van het impressionisme. www.dordrechtsmuseum.nl
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Tijdens de tentoonstelling "Jan Steen vertelt" in het Mauritshuis te Den Haag wordt een
selectie van de mooiste historiestukken van Jan Steen getoond. Deze 17e eeuwse Hollandse
kunstenaar is vooral bekend als schilder van scènes uit het dagelijks leven, de
spreekwoordelijke "huishoudens van Jan Steen". De tentoonstelling is te zien tot en met 13
mei. www.mauritshuis.nl

Buiten:

Van 21 april tot en met 6 mei is Het Tulpenfestival in de Nood-oostpolder het bruisende hart
van de Tulpenroute. Een 100 km lange auto,- fiets en wandelroute met duizenden tulpen in
felle kleuren en een heerlijke bloemengeur staan u te wachten. Vanaf het Crehumus
Mondriaanveld kun je een hoge uitkijktoren beklimmen vanwaar je een prachtig uitzicht hebt.
www.stepnop.nl/tulpenfestival

Eens in de 2 jaar wordt er in Buitenlanden Langenholte bij Zwolle een excursie georganiseerd
naar de velden met Kievietsbloemen. Kievietsbloemen zijn prachtig maar ook kwetsbaar.
Normaal zijn deze gebieden niet vrij toegankelijk. Op vrijdag 13 april om 18.00 uur wordt er
een excursie georganiseerd. Opgave via www.landschapoverijssel.nl/kievietsbloemen

"Paradijs voor de patrijs" wil het leefgebied van de akkervogels en in het bijzonder die van de
patrijs verbeteren. Door elk jaar kruidenrijke akkerranden in te zaaien biedt het gebied
rondom het Montferland massief broedgelegenheden. Bovendien ziet het er met de bloemen
en kruiden fantastisch uit. Er is en mooie fietsroute van 16 km uitgezet. De route is
verkrijgbaar bij de VVV Montferland. www.vvvmontferland.nl

- Pagina 2 van 7 -

C U L T U U R
Nieuwsbrief April 2018

In Markelo zijn de informatieve borden van de Boerenervenroute gedeeltelijk vernieuwd. De
route is 17 km lang en gaat langs 30 boerderijen. Het is een verrassende en unieke fietsroute
langs erven rondom Markelo. Op de borden wordt ook de historische informatie
weergegeven. Het routeboekje is te koop voor € 2,10 bij VVV Hof van Twente in Delden.
www.vvvhofvantwente.nl

Restaurant:

In Almen vindt u het Italiaans Restaurant Da Nonna Pippina. De Pizzeria is onlangs uitgebreid
en biedt plaats aan ca. 40 personen. Het Pasta Ristorante biedt plaats aan max. 18 personen.
De eigenaresse is van Italiaanse Huize, dus u begrijpt als je echt Italiaans wilt eten, moet u
hier zijn. De Pizzeria is open van woensdag t/m zondag, het Ristorante is alleen van vrijdag
t/m zondag open. Een aanrader!! www.danonnapippina.nl

Recept:

STAMPPOT VAN RAAPSTELEN
Ze zijn in het voorjaar maar even te koop: Raapstelen, dus wacht niet te lang.
Kook ca. 1,5 kg kruimige aardappelen. Afgieten en droog laten stomen. Dan zoveel melk bij
de aardappels doen dat ze voor 2/3 onder de melk staan. Een klont boter erbij en aan de kook
brengen. Gas uitdoen en stampen met de raapstelen, en het sap van een halve citroen. Een
teentje knoflook en 1 grote ui goudbruin bakken en bij de stamppot doen. 1 pakje
spekblokjes uitbakken en evt. een rookworst of verse worst erbij serveren. Eet smakelijk.
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Theater:

"De hereniging van de 2 Korea's" gespeeld door Het Nationale Toneel, is een wervelende en
licht absurdistische voorstelling over de lusten en lasten van de liefde. De prille liefde,
uitgedoofde liefde, verboden liefde, liefde tussen vrienden, nooit vergeten liefde. Negen
acteurs spelen 51 rollen in een voorstelling die tintelt als een glas champagne. Te zien tot en
met 20 mei. www.hnt.nl

Achter een van de grote maatschappelijke conflicten van nu gaat een klein, menselijk verhaal
schuil. Een verhaal over liefde, spijt en een vader die zijn 2 zonen uit elkaar dreef. Het Noord
Nederlands Toneel speelt tot en met 18 mei de voorstelling "Salam", samen met Club Guy &
Roni en Asko Schönberg. www.nnt.nl

Een thrillerkomedie met een wrange nasmaak dat is de voorstelling "Wijn" met o.a Porgy
Fransen en Carine Crutzen in de hoofdrol. Griezelig kun je de voorstelling niet noemen, wel
grappig. En zoals je verwacht van een vriendenavondje op toneel: het gaat snel over
verwachtingen, pijn en teleurstellingen. Te zien tot en met 27 mei in verschillende theaters.
www.hummelinckstuurman.nl
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Mylou Frecken en Pieter Tiddens hebben een liefdesrelatie maar niet met elkaar. Ze
maken er wel samen een voorstelling over. Reizend in het busje onderweg naar de
succesvolle RouwRevue ontstond het idee een trouwrevue te maken met als titel "Omdat ik
zoveel van je haat". Tot en met 28 mei is deze voorstelling in diverse theaters te zien.
www.myloufrencken.nl

Concerten:

Het Orkest van het Oosten, Deventer Schouwburg, Zwolse theaters en het Wilminktheater
presenteren samen op 18 en 20 april "CLASSSH": een frisse, klassieke concertbeleving in een
onconventionele setting. Het doel van CLASSSH is klassieke muziek breder toegankelijk te
maken, vooral voor jongeren. Op 18 april spelen het Orkest van het Oosten en dj Ion Ldwig in
de Deventer Schouwburg. Op vrijdag 20 april speelt Paul van 't Veer & Erik Delobel in Theater
de Spiegel in Zwolle. www.classsh.nl

Op zondag 22 april komt Jeugdorkest Het Britten opnieuw naar Bathmen. Ditmaal zullen de
prijswinnaars van het Britten Vioolconcours 2018: Lidewij Westerhof, Anna Maring en Jelle
van Putten optreden. Verder staan op het programma werken van Grieg, Bloch en als toegift
"How deep is the ocean" van Irving Berlin. Aanvang: 15.00 uur. www.muziekkringbathmen.nl

Het Huygens Consort geeft op 25 en 26 april een concert in de Bruno Barat Art Gallery in
Hattem. Samen met het Argentijns kwartet Opus Cuatro wordt het een enerverend
concert vol passie en avontuur waarbij de Argentijnse muziek de boventoon voert. De
concerten beginnen om 20.30 uur. www.huygensmusic.nll

- Pagina 5 van 7 -

C U L T U U R
Nieuwsbrief April 2018

In Vivaldi Code Rood komt de muziek van Vivaldi tot leven. De kern is zijn populairste stuk "De
vier jaargetijden dat live wordt uitgevoerd door 3 musici, en wordt gecombineerd met 2
moderne weervrouwen die een weg zoeken in deze onzekere tijden. Initiatiefnemer van Code
Rood is violiste Esther Apituley. De voorstelling is tot en met 13 mei te zien op diverse
locaties. www.estherapituley.com.

Film:

Christine, of Lady Bird zoals ze genoemd wil worden, is een ongemakkelijke tiener die in de
laatste klas van de middelbare school niets liever wil dan studeren. Ver weg van huis waar
vader werkloos is en moeder zich veel te veel met haar bemoeit. De film "Lady Bird"
geregisseerd door Greta Gerwig kreeg 5 Oscar nominaties.

Abbas en zijn zoon en dochter zijn wat ze in Frankrijk de "sans-papiers" noemen,
vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd maar nog niet te horen hebben gekregen of ze
mogen blijven. Abbas wacht al jaren opnieuws en de onzekerheid begint zo langzamerhand
aan zijn zelfrespect te knagen. Helemaal nu zijn kinderen en vooral zijn zoon, het vertrouwen
in hun vader beginnen te verliezen. Regisseur van de film "Une saison en France" is
Mahamat-Saleh

- Pagina 6 van 7 -

C U L T U U R
Nieuwsbrief April 2018

Boeken:

Schrijver Bas Steman schreef zijn ontroerende boek "Morgan". Een soldaat in Wales
begin jaren 40 en een Nederlandse schrijver in Nederland ver na de oorlog. Op
onverklaarbare wijze blijken hun levens met elkaar verweven te zijn. Vlak voor een
parachutesprong krijgt de schrijver een paniekaanval. Later tijdens een
therapeutische sessie krijgt hij beelden door die hij niet kan thuisbrengen.Bas
Steman schrijft op een eerlijke manier over deze ervaring.

Als je 50 wordt is je blik opeens gericht naar de andere kant, die van de ouderen. In
de vorige eeuw was dat een spookbeeld.De kinderen het huis uit, je man zag je niet
meer staan, je had geen baan, en je had geen uitgebreide schare vriendinnen. Als je
nu 50 wordt, ziet de toekomst er heel anders uit. De 70 plussers staan zelfs nog
midden in het leven. Schrijfster Barbara van Beukering gaat in "Kruip nooit achter
een geranium" op zoek naar de 1e generatie vrouwen die oud wordt zonder het te
zijn. Ze spreekt met Hedy d'Ancona, Neelie Kroes, Ans Markus, Nelleke Noordervliet
en nog vele andere sterke vrouwen en ontdekt dat deze vrouwen nog erg ambitieus
en vitaal zijn.
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