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Cobra	en	Noord-Afrika
De	tentoonstelling	‘Cobra	en	Noord-Afrika’
toont	werk	uit	de	museumcollectie	van	de
kunstenaars	uit	de	Cobra-beweging	die	via
reizen	of	op	andere	manieren	in	contact
komen	met	de	kunst,	cultuur	en	bevolking
van	Noord-Afrikaanse	landen	als	Marokko,
Algerije	en	Tunesië.	Te	zien	in	het	Cobra
Museum	te	Amstelveen	t/m	20	november.	

Cobra	museum

Het	Platform	Deventer	Kunstenaars
organiseert	t/m	26	juni		in	de	Deventer
Bergkerk	de	2-jaarlijkse	expositie.		23	leden
en	16	collega	kunstenaars	hebben	samen
werk	gemaakt	met	het	thema	“Refugium”.
Kunstenaars	geven	uiting	aan	de	waarde	die
het	begrip	“Refugium”	persoonlijk	voor	hen
heeft.	Dat	kan	een	plek	zijn	waar	vrijheid	is,
of	een	plek	die	ruimte	biedt	aan	verbeelding,
die	reflectie	en	commentaar	geeft.	

Deventer	kunstenaars

ō
Tot	en	met	29	mei	2022	toont
Japanmuseum	SieboldHuis	in
Leiden		“Sōsaku	hanga.	Creatieve
prentkunst	uit	Japan”.		Zo'n	150	werken	van
de	sōsaku	hanga-beweging	tonen	de
ontwikkeling	van	de	‘creatieve	prentkunst’	in
Japan.	Voor	het	eerst	in	Europa	wordt	er
een	tentoonstelling	gewijd	aan	deze
stroming	waarbij	de	creatieve	autonomie
van	de	Japanse	prentkunstenaars	centraal
staat.	‘Sōsaku	hanga’	is	een	must	voor
zowel	liefhebbers	van	traditionele	prenten,
als	voor	kenners	van	moderne	kunst.	

Sieboldhuis

“Stroomopwaarts	van	Plaggenhut	tot
Papegaaienbuurt”		is	de	titel	van	een	nieuw
samenwerkingsverband	tussen	vijf	musea	in
Zuidoost-Friesland.	Het	doel	van	deze
samenwerking	tussen	Tresoar,	Museum
Belvédère,	Museum	Heerenveen,	Museum
Dr8888,	Vlechtmuseum	en	Museum
Opsterlân	is	om	deze	regio	te
(her)ontdekken.	Dit	doen	de	musea	op	twee
manieren:	ieder	museum	stelt	een	eigen
tentoonstelling	samen	én	er	is	een	‘Open
Call’	voor	kunstenaars	om	in	het	gebied	aan
de	slag	te	gaan.	Te	zien	t/m	26	juni.

Museum	Drachten

Penninckshuis
Op	zaterdag	7	mei	geven	Floor	le	Coultre	–
viool	en	Maarten	van	Hengst	–	piano	een
concert	in	het	Penninckshuis	in	Deventer.
Floor	Le	Coultre,	benoemd	tot	Jong
Muzikaal	Talent	Nederland	in	2011,	heeft
zich	geëtaleerd	als	gepassioneerd	en
communicatief	kamermusicus.	Maarten	van
Hengst	is	naast	zijn	liefde	voor	het	solo
piano	repertoire	tevens	een	veelgevraagd
kamermusicus	in	alle	mogelijke	bezettingen.
Hij	concerteerde	op	verscheidene	nationale
en	internationale	festivals.	Aanvang:	15.00
uur.	

Zaterdagmiddag	concerten

Regenboogtour
Het	Ricciotti	ensemble	speelt	dit	voorjaar
alle	kleuren	van	de	regenboog.	Ricciotti’s
Regenboogtour	viert	diversiteit	in	gender	en
seksualiteit	met	tientallen	concerten	op
locaties	door	heel	Nederland.	Niemand	past
perfect	in	een	hokje,	en	dat	is	maar	goed
ook.	Variëteit	in	genderidentiteit	en	seksuele
voorkeur	staan	centraal	in	kleurrijke	muziek
uit	verschillende	genres	en	eeuwen.		Van	5
t/m	10	mei	treedt	het	Ricciotti	ensemble	op
op	verschillende	locaties.	

Ricciotti

Zondag	15	mei	zal	in	de	Dorpskerk	te
Bathmen	het	Arcato	Jeugd	Strijkers
ensemble	optreden.	Het	Arcato	Ensemble
werd	in	januari	1999	opgericht	door
vioolpedagoge	Petra	Westra.	Daarna
werden	de	ensembles	Preludio	(voor
beginnende	strijkers)		en	Scala	(als
voortraject	van	Arcato)		toegevoegd.	Het
Arcato	Ensemble	is	een	jeugdorkest	voor
muzikaal	begaafde	strijkers	uit	Zutphen	en
wijde	omgeving.	Op	het	programma	staan
werken	van	o.a.	Purcell,	Beethoven,	Sibelius
en	Gluck.	Aanvang:	15.00	uur.	

Muziekkring	Bathmen

Gif
“Gif”	gaat	over	twee	mensen	(Carine
Crutzen	en	Stefan	de	Walle)	die	proberen	te
leven	met	‘wat	er	niet	is	en	wel	had	moeten
zijn’.	Tien	jaar	na	het	overlijden	van	hun	kind
ontmoeten	een	man	en	een	vrouw	elkaar
voor	het	eerst	weer.	Via	een	brief	hebben	ze
te	horen	gekregen	dat	er	een	herbegrafenis
komt	vanwege	gif	in	de	bodem.	Hij	heeft	een
nieuw	leven	opgebouwd.	Zij	kan	de
gedachte	aan	een	nieuw	leven	niet
verdragen.	Tijdens	de	paar	uur	die	ze	samen
doorbrengen	tasten	ze	elkaar	af	en	blijkt	hoe
het	grote	verlies	hun	beider	levens	vergiftigd
heeft.	Te	zien	in	de	maand	mei	op	diverse
locaties.	

Korthalsstuurman

Orphée	en	Euridice
Een	opera	op	Vliegveld	Twenthe!	Laat	je	in
het	Pinksterweekend	(	3,	4	en	6	juni)
meevoeren	met	de	wereldberoemde	Orphée
+	Euridice	van	Gluck:	de	klassieke	Orpheus-
mythe,	nu	in	een	moderne	enscenering.	Met
orkest,	dansers,	koor	en	solisten.	Bezoek	de
bruiloft	van	Orphée	en	Euridice	en	leef	mee
als	hij	haar	kwijtraakt	aan	de	onderwereld.
Plaats	van	handeling:	Hangar	10	van
voormalig	Vliegveld	Twenthe.	

Opera	vliegveld	Twenthe

Dansweek
Tijdens	de	Dansweek	van	1	t/m	12	juni	staat
Theater	Rotterdam	volledig	in	het	teken	van
dans.	12	dagen	lang	internationale	topdans
en	dans	uit	Rotterdam,	voorstellingen	van
gerenommeerde	makers	en	jonge
veelbelovende	choreografen,	2
wereldpremières	en	meer.	

Theater	Rotterdam

Die	Wannsee	Konferenz
Historisch	drama	naar	de	notulen	en
authentieke	bronnen	over	een	onthutsende
bijeenkomst	die	de	aanzet	geeft	tot	de
uitvoering	van	de	Holocaust.	In	de	ochtend
van	20	januari	1942	vindt	aan	de	oevers	van
de	Wannsee	in	Berlijn	een	conferentie	plaats
met	vooraanstaande	leden	van	het
naziregime.	Nazileider	Reinhard	Heydrich
bespreekt	daar	hoe	de	systematische
massamoord	op	miljoenen	Joden	kan
worden	georganiseerd.	"Die	Wannsee
Konferenz"	is	een	historisch	drama	naar	de
notulen	en	authentieke	bronnen	over	een
onthutsende	bijeenkomst	die	de	aanzet
geeft	tot	de	uitvoering	van	de	Holocaust.

L'événement
De	film	'L'événement'	speelt	zich	af	in
Frankrijk	in	de	jaren	60.	Anna,	een	slimme
studente,	raakt	zwanger	en	ziet	daarmee	de
kans	ontglippen	om	haar	studie	af	te	maken
en	een	mooie	carrière	op	te	bouwen.	Terwijl
haar	eindexamens	naderen,	haar	sociale
leven	begint	te	vervagen	en	haar	buik	in
alarmerend	tempo	groeit,	wordt	ze
gedwongen	de	schaamte	en	pijn	van	een
abortus	onder	ogen	te	zien.	Zelfs	als	ze
daarmee	een	gevangenisstraf	riskeert.
Regisseur	Audrey	Diwan	baseerde	de	film
op	een	roman	van	Annie	Ernaux.

Soms	sneeuwt	het	in	april
“Soms	sneeuwt	het	in	april”	van	schrijfster
Janneke	Siebelink	vertelt	het	verhaal	van
een	meisje	dat	opgroeit	met	het	gewicht	van
haar	moeders	oorlogstrauma	op	haar
schouders.	Een	aangrijpende	en
meeslepende	geschiedenis	die	gebaseerd	is
op	ware	gebeurtenissen.	1985.	Katharina	en
Peter	staan	op	een	beslissend	punt	in	hun
relatie.	Na	twintig	jaar	hadden	ze	niet	meer
op	een	zwangerschap	gerekend	en	ze
vragen	zich	af	of	ze	dit	wel	samen	willen.
Midden	in	een	zomerse	nacht	op	Texel
spreken	ze	hun	twijfels	uit,	in	de	auto,	langs
de	kant	van	de	weg.	Terwijl	ze	praten	dringt
het	verleden	van	Katharina	zich	aan	haar
op.	Haar	vader	en	oma	overleden	toen	zij
twaalf	was,	haar	moeder	Helena	bemoeide
zich	nauwelijks	met	haar	en	Katharina
voelde	zich	nergens	thuis.	Als	Katharina
ouder	wordt,	wordt	het	haar	duidelijk	dat
haar	familie	nog	een	andere	geschiedenis
kent,	een	die	terugvoert	naar	de	Tweede
Wereldoorlog.

Geen	tijd	verliezen
Achtendertig	was	Jeanne	Bieruma	Oosting
toen	ze	zichzelf	in	1936	op	een	Parijse
expositie	zelfbewust	presenteerde	als
schilderes.	Ze	had	dan	ook	een	lange	strijd
moeten	leveren	voor	ze	zich	op	deze	manier
durfde	uit	te	beelden.	Volgens	de
conservatieve	opvattingen	van	haar	puissant
rijke	Friese	familie	hadden	meisjes	maar	één
doel	in	het	leven:	trouwen	en	kinderen
krijgen.	Werken	was	taboe.	Ook	als
kunstenares	kreeg	ze	te	maken	met	de
nodige	seksevooroordelen.	In	de	biografie
“Geen	tijd	verliezen”	schetst	Jolande	Withuis
met	een	schat	aan	materiaal	het	leven,	de
liefdes	(m/v),	de	vriendschappen	en	de
lange,	veelzijdige	loopbaan	van	een	van
Nederlands	meest	gerenommeerde
beeldend	kunstenaressen.	Haar
correspondenties	met	kunstenaarsvrienden
als	Ida	Gerhardt,	Charlotte	van	Pallandt	en
Adriaan	Roland	Holst,	en	de	intieme	brieven
van	haar	ouders	waren	een	goudmijn	voor
de	auteur.	Momenteel	zijn	de	schilderijen
van	Jeanne	Bieruma	Ooosting	o.a	te	zien	in
Museum	Staal	in	Almen	en	Museum
Zutphen.

Honddijker
De	Honddijker	Theetuin	is	een	plek	aan	de
Honddijk	in	Culemborg	waar	u	temidden	van
bloemen	en	planten,	vlinders	en	bijen,	kunt
genieten	van	een	kopje	thee	of	koffie	met
een	vers	gemaakt	taartje	(‘petit	gateau’).	Er
is	een	leestafel	met	uiteenlopende	informatie
over	flora	&	fauna.	Vanaf	de	Honddijk	kunt	u
wandelend	of	fietsend	het	prachtige
buitengebied	van	Culemborg	ontdekken.	En
als	u	wilt	kunt	u-	binnen	10	minuten-	pootje
baden	op	een	strandje	aan	de	Lek.	
	

Honddijker	theetuin

Theetuin	Eemnes

Theetuin	Eemnes

Theetuin	De	Stokte
Te	midden	van	fiets-	en	wandelroutes	is
Theetuin	De	Stokte	in	Dalfsen	een	ideaal
rustpunt.	Geniet	van	lekker	eten	en	drinken,
de	rust,	de	sfeer	en	het	uitzicht.	Op	het	erf	is
er	ook	een	speeltuintje	met	2	schommels,
een	trampoline	en	als	absolute	blikvanger
ons	varken...	Op	het	erf	lopen	3	kippen	en
een	haan	en	diverse	producten	zijn	te
koop.	Alles	wordt	vers	bereid	en	ze	maken
zoveel	mogelijk	gebruik	van	producten	uit
hun	eigen	tuin.	De	tuin	is	gevarieerd	en
steeds	aan	verandering	onderhevig.	In	de
tuin	staan	een	aantal	fruitbomen,	leibomen,
buxusvakken	met	veel	bloemen.	

De	Stokte

Twin	Waverz
Verras	jouw	vriendinnen	met	een	Twin
Waverz!	Wie	maak	jij	blij	met	deze	thee
kunstwerkjes?	Je	kunt	de	Twin	Waverz	(2-
pak)	shoppen	mét	en	zonder	witte	envelop.
Verras	jouw	vriendinnen	met	dit	cadeautje	in
de	brievenbus.	

Steam	Waverz

Van	Rossems
In	deze	NTR	serie	verkent
historicus	Maarten	van	Rossem	samen	met
zijn	zus	Sis	en	zijn	broer	Vincent	elke	week
een	stad.	Ze	laten	elkaar	dingen	zien,	die	de
anderen	nog	niet	kennen	en	vertellen	elkaar
de	bijbehorende	verhalen.	Daarbij	hebben
ze	ieder	hun	eigen	specialiteit.	Maarten	weet
alles	over	de	geschiedenis,	Sis	is
kunsthistorica	en	Vincent	is	expert	op	het
gebied	van	architectuur.	Op	7	mei	zijn	ze	in
Amsterdam,	14	mei	komen	ze	naar
Deventer	en	ze	sluiten	op	21	mei	af	met
Lelystad.	Te	zien	op	zaterdag		NPO2	om
20.40	uur.	

NPO

Luistertocht	door	het
Pauperparadijs

Gevangenis	Museum

Nationale	Molendag
Het	is	weer	feest	tijdens	de	Nationale
Molendag	2022!	Honderden	molens	openen
hun	deuren	en	draaien	op	14	en	15	mei.
Door	het	hele	land	zijn	leuke	activiteiten	bij
de	molens,	dus	kijk	snel	wat	er	te	beleven	is
bij	jou	in	de	buurt.	Dit	jaar	bestaat	het	Gilde
van	Vrijwillige	Molenaars	50	jaar	en	daarom
is	2022	het	Jaar	van	de	Molenaar.	Extra
bijzonder	dus	om	een	molenaar	te
bezoeken.	

Nationale	Molendag	2022

Amuse	van	asperges	met
gerookte	forel

Snijd	een	aantal	gekookte	witte	asperges
in	dunne	reepjes	van	ca.	3	cm.
Vervolgens	100gr.	gerookte	forel	in	even
grote	reepjes.
Klop	4	eet.	zure	room	of	crème	fraîche
met	2	theel.	mierikswortel	los.
Vermeng	dit	met	de	asperge	en	forel.
Breng	op	smaak	met	zout	en	peper.
Schep	dit	mengsel	op	amuselepels	of	in
kleine	glaasjes	en	garneer	met	tuinkers.

Eet	Smakelijk!
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