
Culturele Nieuwsbrief februari 2022  

Gelukkig mogen we weer naar het museum, theater, filmhuis en een 
concert bijwonen. 

Tip van de maand:  

Als eerste ter wereld toont Museum MORE in Gorssel dit voorjaar een groot 

overzicht van de figuratieve kunst uit het Tsjecho-Slowakije van 1918 tot 1945. 

Een selectie met meer dan 70 werken van ruim 45 kunstenaars biedt een 

verrassende blik op het nieuwe realisme zoals dat tot bloei kwam in een 

turbulente regio, vol verschillende culturele bevolkingsgroepen en 

verschuivende politieke krachten. “Nové Realismy” toont een rijkgeschakeerd 

spectrum aan portretten, landschappen, stillevens en sculpturen.  Te zien van 6 

februari t/m 8 mei 2022. www.museummore.nl 

 

 
 
Kunst: 
 
In een tijd waarin we overspoeld worden door visuele indrukken heeft Grayson 

Perry een geheel eigen beeldtaal ontwikkeld en laat hij zien dat kunst van 

iedereen is en geen elitaire aangelegenheid hoeft te zijn. Grayson Perry is één 

van de bekendste hedendaagse Britse kunstenaars. Zijn werk kent een grote 

diversiteit aan technieken en materialen. Perry exposeert tot en met 20 maart 

in het Bonnefantenmuseum in Maastricht. www.bonnefanten.nl  



 
 

Twee van 's werelds belangrijkste Frida Kahlo-collecties komen voor het eerst 

bij elkaar in de tentoonstelling Viva la Frida! - Life and art of Frida Kahlo, die 

tot en met 27 maart 2022 te zien is in het Drents Museum in Assen. De 

vermaarde schilderijen en tekeningen uit het Museo Dolores Olmedo worden 

getoond naast een buitengewone collectie van haar persoonlijke bezittingen als 

kleding, beschilderde korsetten en sieraden van Museo Frida Kahlo. Door deze 

twee collecties uit Mexico-Stad samen te voegen heeft het Drents Museum de 

unieke kans om het complete Frida-verhaal vertellen. www.drentsmuseum.nl  

 

 

 
Tot en met 3 april  is de unieke tentoonstelling ‘De vergeten prinsessen van 
Thorn’ te zien in het Limburgs Museum in Venlo. De tentoonstelling volgt het 
leven van een aantal van deze prinsessen en geeft een unieke inkijk in het 
leven van de Europese adel in de achttiende eeuw. Een leven met een voor die 
tijd grote vrijheid en vol pracht en praal, maar ook een leven in een gouden 
kooi. www.limburgsmuseum.nl  



 

Concerten:  

Zondag 13 februari komt het Pynarello Kwartet naar de Dorpskerk te Bathmen. 
Het kwartet bestaat uit 4 jonge musici die allen spelen in Pynarello, het 
spraakmakende muziekcollectief dat staand, uit het hoofd en zonder dirigent 
prachtige uitvoeringen van symfonisch repertoire verzorgen. De leden van het 
kwartet zijn Eva Traa – viool, Sofie van der Schalie – altviool, Kalle de Bie - cello 
en Emeline Dessi – fluit. Op het programma staan werken van Mozart, 
Beethoven en Röntgen. Aanvang: 15.00 uur. www.muziekkringbathmen.nl 

 
 

Op zaterdag 19 februari treedt het Rubens Consort op in de Oude Kerk te 
Ermelo. Op het programma staan 2 strijkkwintetten van W.A. Mozart. Tot op 
heden worden de strijkkwintetten uit 1787 beschouwd als een absoluut 
hoogtepunt. Mozart heeft dat zelf helaas niet kunnen ervaren. Oostenrijk was 
toen in oorlog met de Turken en daarnaast waren de stukken technisch nogal 
moeilijk en daardoor minder geschikt voor amateurs. Aanvang: 20.00 uur. 
www.randmeerconcerten.nl 



 
Op zondag 20 februari treedt het Vespucci Kwarte op in de Pancratiuskerk in 
Brummen. Dit concert zou eigenlijk plaatsvinden in de kerk in Hall. Het 
Vespucci Kwartet bestaat uit Lisanne Soeterbroek – viool, Ruña t Hart – viool, 
Stephanie Steiner – altviool en Douw Fonda – cello. Zij spelen werken van 
Debussy, Bosmans en Smetana. De leden van het Vespucci kwartet zĳn ook in 
de orkestwereld actief. Zo is Lisanne Soeterbroek 1e concertmeester van het 
Antwerp Symphony Orchestra, Douw  Fonda plaatsvervangend aanvoerder en 
Stephanie Steiner altvioliste van het Nederlands Philharmonisch Orkest. Ruña 't 
Hart remplaçeert in vele Nederlandse orkesten. Aanvang: 15.30 uur. 
www.brummencultuur.nl  

 

 
 

“De maag is het terrein waar de gedachte ontkiemt” Antoine de 
Rivarol 
 

 

Theater: 

In het spannende familiedrama “Bonita Avenue” naar het boek van Peter 
Buwalda staan het gevaar van geheimen en de vraag hoe goed je anderen echt 
kunt kennen centraal. Siem Sigerius, wiskundige, oud-judoka en Rector 
Magnificus van universiteit Tubantia heeft een indrukwekkende staat van dienst 



en dito gezin. De vuurwerkramp in Enschede is de voorbode van een explosie 
binnen het gezin. Terwijl zijn carrière tot grote hoogte stijgt, zakt Siem privé 
steeds verder weg in een modderpoel van leugens en bedrog. Wat houden zijn 
kinderen geheim? Wie kan hij vertrouwen? Stukje bij beetje krijgt het 
wurgende lot Siem en zijn gezin in haar greep. Te zien in diverse theaters t/m 
19 april. www.korthalstuurman.n 
 

 
 

De film Casablanca, met Ingrid Bergman en Humphrey Bogart in de hoofdrollen, 
geldt als een van de beste films ooit. Choreograaf Ed Wubbe van het Scapino 
Ballet gebruikt het verhaal van de Hollywoodklassieker uit 1942 als basis voor 
een beeldende voorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen naar een 
betere wereld. Te zien t/m 26 februari. www.scapinoballet.nl  

 

 

75 jaar na de Tweede Wereldoorlog brengt BEER muziektheater de 
aangrijpende toneelvoorstelling “De Reiziger”, naar de roman van Ulrich 
Alexander Boschwitz. Het aannemen van de antisemitische 
Neurenbergse rassenwetten en de gebeurtenissen tijdens de ‘Kristallnacht’ die 
in de nacht van 9 op 10 november 1938 door heel Duitsland raasde, brachten 
veel Joden ertoe het Duitsland van de nazi’s halsoverkop te verlaten. Ook het 
leven van de Joodse zakenman Otto Silbermann, gespeeld door René 
Groothof, komt op losse schroeven te staan. Hij raakt in korte tijd alles kwijt: 
zijn huis, klanten en het contact met zijn (niet-Joodse) vrouw, familie en 
vrienden. www.viarudolphi.nl  
 



 
 

Boeken: 

Eva Jinek interviewt in “Droom groot” haar selectie van pioniers en 
rolmodellen die uitzonderlijk presteren én bereid zijn om te vertellen welke 
strijd daaraan voorafging. Of het nu gaat om onzekerheid en eenzaamheid, het 
verlies van je gezondheid, je kind of je rede, seksisme, vooroordelen, een 
troosteloze jeugd of verlammende schaamte: over dit alles zijn ze kwetsbaar en 
eerlijk. Juist door de particuliere details van hun levens op te schrijven, maakt 
Eva duidelijk wat wij allemaal van ze kunnen leren. Eén ding hebben ze 
gemeen: de onbreekbaarheid van hun wil. Dit boek viert de kracht van hun 
doorzettingsvermogen. 

 

 
 

In ‘Wij kunnen dit’ van Nelleke Noordervliet bloeit de liefde op tussen twee 
veertigers. Maar een nieuwe relatie beginnen op die leeftijd is gedoe. Het is 
riskant. Allebei voorzien van een verleden, behept met gewoonten, gehard 
door teleurstellingen, en dan opnieuw beginnen alsof het niets is? Helen heeft 
de boekhandel van haar vader voortgezet en vecht tegen faillissement. Leo is 
een succesvol ondernemer die een sabbatical neemt om oude trauma’s te 
verwerken en een nieuw doel in zijn leven te vinden. Helen en Leo spreken af 
blanco te beginnen. Het verleden bestaat niet. Alleen het heden telt. Maar het 
verleden laat zich niet wegmoffelen.  



 
  

Wat is de ware betekenis van vrijheid? Lea Ypi groeit op in Albanië, een van de 
meest geïsoleerde landen ter wereld, waar communistische idealen de plaats 
van religie innemen. Deze laatste stalinistische uithoek van Europa wordt 
geteisterd door schaarste en politieke executies, maar voor Lea is het haar 
thuis. Een plek waar mensen gelijk zijn en buren elkaar helpen – een plek van 
saamhorigheid en hoop. Een jaar na het neerhalen van de Berlijnse Muur komt 
het socialisme in Albanië in een vrije val terecht. Verkiezingen, kledingkeuze 
en religie worden ineens vrijgegeven, maar fabrieken sluiten, banen 
verdwijnen en het land gaat failliet.  

 

Wachter op de morgen van Machteld Siegmann is een ontroerende roman over 
verbroken familiebanden en de hoop op verzoening. Omdat er een vrachtwagen 
zijn huis is in gereden, logeert de tweeënzeventigjarige Tak een tijdje bij Aria, 
zijn kleindochter. Aria is een jonge, alleenstaande kunstenares, ze woont in de 
stad en is acht maanden zwanger. Eerder dan verwacht, vlak voor kerst, 
beginnen de weeën. Tot het kind geboren is, wijkt Tak uit naar de 
onderbuurman. Terwijl Tak hem helpt met het optuigen van de kerstboom, 
vertelt hij het verhaal van zijn leven. Over zijn kindertijd, de dood van zijn 
moeder, over dwangarbeid, zijn huwelijken en zijn dochter Marina, met wie hij 
gebroken heeft. Wat zal de ochtend hem brengen? Machteld Siegmann schreef 
eerder de roman “De kaalvreter”. 



 

 

“Zonder up-s en down-s klopt je hart niet” Nadia Zerouali 
 

Film: 
 
De vader van J.R. is in zijn jeugd de grote afwezige. Tenminste, hij is er wel, 
maar eigenlijk alleen als stem op de radio of door de telefoon. Het meeste over 
zijn oude heer is J.R. te weten gekomen door wat zijn moeder en oom Charlie 
hem vertellen, meestal met de toevoeging dat de man nog geen knip voor de 
neus waard is. Dat dit gevolgen heeft voor zijn ontwikkeling en opvoeding is 
ontegenzeggelijk, al maakt hij er naar omstandigheden het beste van. Deze 
zoektocht in een jeugd zonder vader wordt geleid door oom Charlie, en de 
vaste gasten uit zijn gezellige bar. De film “The tender bar” is geregisseerd 
door  Georg Clooney. 

 
 

Wie de Zweedse cinema een beetje kent, weet dat humor een schaars goed is in 
deze contreien. Maar er zijn uitzonderingen, zoals de verfilming van de 
bestseller “De honderdjarige man die uit het raam klom en verdween”. In 
hetzelfde droogkomische genre past de misdaadserie “Folk med ångest” (Bange 
mensen) waarin een bankoverval uitloopt op een gijzeling in een provinciestad 
die opgelost moet worden door een vader en een zoon, zeg maar Bromsnor 



senior en junior, die de lakens uitdelen in het plaatselijke politiekorps. Te zien 
op Netflix. 

 

 
 

Koken:  

 

Bietensoep met katenspek en rivierkreeftjes 

Bak 100 gr. Katenspek of gewone spekjes krokant Leg ze op keukenpapier. 
Fruit 2 sjalotjes in een grote pan.  Voeg 500 gr. bietjes, 1 aardappel en 1 ltr 
bouillon (van tablet toe).  Laat 10 min. koken. Voeg zout en peper toe naar 
smaak toe. Pureer de soep. Is de soep nog te dun, voeg dan wat bindmiddel toe. 
Verdeel 150 gr. rivierkreeftjes of garnalen over 4 warme borden. Schep de hete 
soep erop en garneer met 1 lepel creme fraiche of Griekse yoghurt. Schep 
daarop het krokante spek. 

 

Carnaval vakantie: 

Na een abrupt ongeluk komen een jonge muis met een opvliegend karakter en 
een onzekere vos samen in de dierenhemel terecht. Het gevolg is een 
bijzondere vriendschap tussen de gezworen vijanden. In deze nieuwe, 
onbekende wereld moeten de muis en vos leren hun natuurlijke instincten te 



bedwingen om samen nieuwe uitdagingen aan te gaan. Hun reis is vol gevaren 
en verrassingen, maar tijdens hun avonturen worden ze de beste vrienden. Een 
prachtige Tsjechische animatiefilm. 

 
 
Het zijn wonderlijke wezens, die grote, grappige poppen van Duda Paiva 
Company. Ze lijken écht te leven, halen fantastische capriolen uit en kunnen 
nog dansen en zingen ook. Samen met het Jong Nederlands Blazers Ensemble 
komen ze naar het theater. Dat belooft wat! “De Sprookjeskoningin” is hét 
winteruitje voor kinderen vanaf 8 jaar en ook ouders en grootouders zijn 
gegarandeerd onder de indruk van deze semi-opera voor de jongsten. Vanaf 5 
februari in verschillende theaters. www.dudapaiva.com 

 

 

  
Natuur: 

Een mooie knooppunt  fietsroute langs de IJssel en Posbank. Een route vol 
contrasten. De rivier de Oude IJssel begeleidt je langs de bossen, akkers en 
kastelen van de Achterhoek. Aangekomen bij de Veluwe wacht een pittig 
klimmetje naar de 90 meter hoge Posbank. Hoogtepunt op de terugweg is de 
oude hanzestad Doesburg, waar de monumenten schouder aan schouder staan. 
En proef natuurlijk ook de Doesburgse mosterd.  
https://www.anwb.nl/fietsroutes/routes/langs-ijssel-en-posbank 

 



 

“Nivea” Niet invullen voor een ander 
 

Ervaar de rust en beleef de dynamiek van de natuur tijdens een wandeltocht 
tussen de oude dennen van Westerschouwen en het robuuste open duingebied 
in Zeeland. Ontdek het gebied na een stevige storm, hoor het geroffel van de 
specht en zoek naar de velduil en tapuit in de Meeuwenduinen. Het 
boswachterspad is 12 kilometer lang en alleen volledig toegankelijk buiten het 
broedseizoen, tussen 15 juli en 15 maart. Het startpunt is Excursieschuur 
Westerschouwen. Er staat een informatiepaneel en je kunt bij de schuur 
terecht voor meer informatie. 
https://www.staatsbosbeheer.nl/Routes/schouwen-duiveland/boswachterspad-
meeuwenduinen 

 

Het Gimbornpad in de provincie Utrecht brengt u in contact met de directe 

omgeving van het Bomenmuseum in Doorn. Het arboretum is een aparte lus in 

de wandeling, waarbij u via de hoofdingang al wandelend een indruk krijgt van 

deze bijzondere plek op de Heuvelrug. U verlaat het arboretum via een zij-

uitgang en dan kunt u het wandelpad 5 km vervolgen door de bossen rond 

kasteel Moersbergen. Er is ook een langere 12 km-variant, die u dieper het 

Langbroekerweteringgebied in brengt. www.bomenmuseum.nl  

 



Geniet in de komende tijd van Cultuur!! 
 

Tussen Driebergen en D ligt een beetje verscholen een 
prachtig bomenpark, het Von. 


