
  

PROGRAMMA SEIZOEN 2012 – 2013 
 
Vrijdag 28 september 2012 om 20.00 uur         

DE HAIP 

Het Groningse ensemble De Haip speelt en zingt liederen  van de Groninger Ede Staal, 

maar ook blues en Ierse, joodse en eigen nummers. Laat u verrassen en geniet mee 

van dit bijzondere ensemble dat u beslist niet onberoerd zal laten. 

Entree: € 10,- incl. 1 consumptie 

Locatie: Café Boelens, Hoofdweg 83, 9761 EC Eelde 

Voorverkoop: Café Boelens, tel. 050 3091323 / info@cafeboelens.nl  

 

 
 

 

 

 

 

 

Dinsdag 9 oktober 2012 om 20.00 uur 

“GOOD LUCK, HOLD ON” 

Over Srebrenica en de Nederlandse aanwezigheid daar is veel gezegd en geschreven. 

Iedereen heeft er een mening over, maar hoe was het werkelijk? 

Wim Dijkema, ex-Dutchbatter, laat op integere en indrukwekkende wijze de waarheid 

zien. Een weerwoord op halve leugens en hele onwaarheden die jarenlang de ronde 

hebben gedaan. 

Entree: € 7,50 incl. koffie/thee 

Locatie: Dorpsker,. Hoofdweg 74, 9761 EK Eelde 

Voorverkoop: ‘TIP’ in boetiek Micadeau, Hoofdweg 179, 9765 CC Paterswolde 

 

 
 

 

 



 

 

Donderdag 1 november 2012 om 20.00 uur 

 “HARMONIE DER HEMISFEREN” – lezing door neuroloog Prof. Jan Kuks 

Dat hersenen uit twee helften bestaan die ieder de tegenoverliggende lichaamshelft 

besturen weet iedereen. Hoe echter de verschillen tussen links en rechts in de hersenen 

zijn  is voortdurend een boeiend onderwerp van studie.  

Dat men na een beroerte vaak problemen krijgt met taal weet iedereen. Hoe echter de 

verandering van muzikale gaven wordt  is een minder bekend gegeven. 

Deze twee problemen komen in deze lezing tezamen bij de componist Maurice Ravel, die 

heel geleidelijk in zijn sterkste kant getroffen werd, hetgeen hem fataal geworden is. 

Entree: € 5,- incl koffie/thee 

Locatie: Galerie Lemferdinge, Lemferdingelaan 2, 9765 AR Paterswolde 

Voorverkoop: ‘TIP’ in boetiek Micadeau, Hoofdweg 179, 9765 CC Paterswolde 

 

 

 
 

 

 

Zaterdag 17 november 2012 om 20.00 uur 

“LAATSTE DAGEN IN DE GELUKKIGE MANDARIJN” 

Naar aanleiding van een mysterieuze uitnodiging komt het bedienend personeel van het 

Chinees restaurant ‘De Gelukkige Mandarijn’ na tien jaar weer bij elkaar. 

Tien jaar na de moord op hun mooie en ambitieuze collega Claire Petit, waar niemand 

der aanwezigen part of deel aan had. Toch? 

Toneelgroep Het Complot speelt dit stuk van Frank Houtappels. 

Entree: € 10,- incl. koffie/thee 

Locatie: Café Boelens, Hoofdweg 83, 9761 EC Eelde 

Voorverkoop: Café Boelens, tel. 050 3091323 / info@cafeboelens.nl  
 

 
Woensdag 12 december 2012 om 20.00 uur 



“CLARA SCHUMANN – haar liefde, haar muziek” 

In deze voorstelling brengen zangeres Caroline Erkelens en pianiste Nettie Krull  

de componiste en pianiste Clara Schumann tot leven. We zien hoe haar strenge 

vader en haar grote liefde voor Robert Schumann en haar latere liefde Johannes 

Brahms haar leven en carrière ingrijpend hebben beïnvloed. Tekst en regie zijn van  

Anita van Soest, die eerder succes had met haar voorstelling over Alma Mahler. 

Entree: € 20,- / museumvrienden €15,- 

Locatie: Museum De Buitenplaats, Hoofdweg 76, 9761 EK Eelde 

Voorverkoop: Museum De Buitenplaats, tel. 050 3095818 

 

 
 

 

 

 

Donderdag 17 januari 2013 om 20.00 uur 

ARCHITECTUURLEZING door Prof. Dr. Auke van der Woud 

Emeritus hoogleraar Van der Woud maakte furore met zijn onderzoek naar de 

geschiedenis van de architectuur in Nederland. Middels gedegen onderzoek en sterke 

argumenten gaat hij hardnekkige vooroordelen over die periode te lijf. Naar zijn mening is 

de architectuur van de 19e eeuw gevarieerder en interessanter dan is verteld en vooral 

naverteld. In zijn lezing geeft Auke van der Woud in toegankelijke teksten achtergrond en 

ondergrond aan het Nederland van nu en dit vanuit het perspectief van de ontwikkeling 

van haar landschap, haar stedenbouw en architectuur. 

Entree: € 5,- incl. koffie/thee 

Locatie: : Galerie Lemferdinge, Lemferdingelaan 2, 9765 AR Paterswolde 

Voorverkoop: ‘TIP’ in boetiek Micadeau, Hoofdweg 179, 9765 CC Paterswolde 

 

 
 



Vrijdag 1 februari 2013 om 20.00 uur 

“LINKE LUSTEN” en “CAFÉ AMANTE” – twee kameropera’s 

Door theatergezelschap De Lege Ruimte en Het Kamermuziekparadijs. 

'Café Amante' is losjes gebaseerd op de opera buffa 'La Serva Padrona' van Pergolesi. De 

muziek is bewerkt voor een klein (hout)blazersensemble. 

In 'Linke Lusten' gaat het om ongebreidelde, compromisloze lust. Lust puur om de lust. 

Genieten dus van deze voorstelling i.s.m. Museum De Buitenplaats. 

Entree: € 20,- / museumvrienden € 15,- 

Locatie: Museum De Buitenplaats, Hoofdweg 76, 9761 EK Eelde 

Voorverkoop: Museum De Buitenplaats, tel.050 3095818 

 

 
 

 

 

Vrijdag 8 februari 2013 om 20.00 uur 

“ABSINT” – een film op locatie begeleid door Johanan Havinga en Gea Passies. 

'Absint' is een heel bijzondere filmvoorstelling, waarbij de film op locatie wordt begeleid 

door Johanan Havinga achter de piano en verhalenvertelster Gea Passies. De 

schitterende film, gespeeld door leden van het beroemde Cirque du Soleil, verhaalt het 

gedramatiseerde en gedanste liefdesverhaal van de componist Erik Satie met de 

schilderes Suzanne Valadon.  
Dit is een voorstelling i.s.m. “Vrienden van De Melkfabriek”. 

Entree: € 12,50 

Locatie : De Melkfabriek,  Peizerweg 2, 9496 PC Bunne 

Voorverkoop : info@filmhuisdefilmfabriek.nl of op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur 

telefonisch bij De Melkfabriek, tel. 050 3081004 
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Donderdag 7 maart 2013 om 20.00 uur 

“VERBORGEN VROUWEN” - lezing door Dr. Anneke Mulder-Bakker 

In de late Middeleeuwen verscheen een nieuw type vrouw: de stadskluizenares. Deze 

vrouwen trokken zich terug in kluizen aan de zijkant van een stadskerk, maar hielden 

contact met de stadsbevolking via raampjes aan de straatkant. In een wereld waarin 

vrouwen geen publieke functies konden bekleden, ontpopten deze vrouwen zich vaak 

als godsdienstlerares, raadgever en doorgever van nieuws.  

Entree: : € 5,- incl. koffie/thee 

Locatie: : Galerie Lemferdinge, Lemferdingelaan 2, 9765 AR Paterswolde 

Voorverkoop: ‘TIP’ in boetiek Micadeau, Hoofdweg 179, 9765 CC Paterswolde 

 

 
 

 

 

 

 

Donderdag 21 maart 2013 om 20.00 uur 

“LEMFERDINGE SCHAKEL IN DE TIJD” - lezing door mevr. Nienke Domenie – Verdenius 

Ter gelegenheid van de presentatie van haar boek 'Lemferdinge schakel in de tijd' 

verzorgt mevrouw  Nienke Domenie-Verdenius aan de hand van haar nieuwe boek  

een toelichtende lezing. De schrijfster was o.a. bijna 20 jaar secretaris van de vroegere 

Stichting Lemferdinge.  

Lezing en presentatie van het boek zijn een gezamenlijke activiteit van de historische  

vereniging 'Ol Eel' en de Culturele Raad Eelde 

Entree: : € 5,- incl. koffie/thee 

Locatie: Galerie Lemferdinge, Lemferdingelaan 2, 9765 AR Paterswolde 

Voorverkoop: ‘TIP’ in boetiek Micadeau, Hoofdweg 179, 9765 CC Paterswolde 
 

 
 



 

Zondag 21 april 2013 om 16.00 uur 

“HET GEBEURDE” - muzikaal verteltheater met teksten van Marga Minco 

Actrice Thea Rijsewijk vertelt in “Het Gebeurde” over het lot van de joden tijdens de 

oorlog en hun vervolging door de Duitse bezetter. Het is een indringende monoloog op 

basis van de autobiografische verhalen van de Nederlandse schrijfster Marga Minco. Als 

toeschouwer beleef je mee hoe een gewoon joods gezin geleidelijk van de samenleving 

wordt afgesneden. Mihai Turcitu begeleidt dit verhaal op de viool. 

Entree: € 7,50 incl. koffie/thee 

Locatie: Galerie Lemferdinge, Lemferdingelaan 2, 9765 AR Paterswolde 

Voorverkoop: ‘TIP’ in boetiek Micadeau, Hoofdweg 179, 9765 CC Paterswolde 

 

 

 
 

 

 

Maandag 20 mei (2e Pinksterdag) van 11.00 tot 17.00 uur 

10e KUNSTROUTE met o.a. overzichts expositie in Galerie Lemferdinge 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

 

 
PROGRAMMA GALERIE LEMFERDINGE 

 
22 sept. - 18 nov.      Kunstkring Via Firenze 

2012                             een groep van 10 kunstenaars die hebben 

                                      deelgenomen aan de Biennale Internazionale 

                                      Dell’Arte Contemporanea te Florence 

24 nov.  - 23 dec.     “Kunst Kado”, verkoop expositie van €25 tot €250 

2012                             met beeldende en toegepaste kunst zoals sierraden 

                                      en textiel 

6 jan.   - 3  mrt.          “Geïnspireerd  door verre landen” 

2013                             Marianne Jenner – schilderijen 

                                      Kalpa Maclachlan – sumi-e 

                                      Ben Aalbers – kalligrafie 

                                      Noortje Meijerink – keramiek 

 



 

10 mrt.  - 12 mei       “Geïnspireerd door vrouwen” 

 2012                            Bernadette Bijl – schilderijen 

                                      Hermien Koen – schilderijen 

                                      Ada Stel – schilderijen en beelden 

                                      Marijke van Dijk – beelden 

19 en 20 mei             Overzichtsexpositie10e Kunstroute 

2013                             met een werk van elk der deelnemende kunstenaars 

25 mei – 8 sept.        Foto’s  

2013                            Edwin Smit - natuurfotograaf 

Galerie Lemferdinge is geopend op zaterdag en zondag van 12 tot 17 uur 

Lemferdingelaan 2, 9765 AR Paterswolde 

Tijdens de foto expositie is de galerie niet officieel geopend. De foto’s zijn te bezichtigen 

als het horeca gedeelte algemeen toegankelijk is. 

_______________________________________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROGRAMMA DE FILMFABRIEK 

 
Zondag 30 sept. 2012   15.00 uur   The Help 

The Help volgt het leven van zwarte huishoudsters in het Missisippi van de jaren ’60. 

De eigenzinnige schrijfster Skeeter wil hun persoonlijke levensverhalen bundelen in een 

boek. Eerst zijn de vrouwen terughoudend, maar al gauw komen de verhalen los. 

Zondag 28 okt. 2012     15.00 uur   Il y a longtemps que je ‘t aime 

In het aangrijpende regiedebuut van bestsellerauteur Philippe Claudel probeert Lea haar 

zus  Juliette, die na 15 jaar gevangenis wegens moord vrijkomt, weer in het dagelijks leven 

te betrekken. Dat blijkt echter niet zo eenvoudig. 

Zondag 25 nov. 2012   15.00 uur   The iron Lady 

De dementerende Britse oud-premier Margaret Thatcher blikt terug op haar leven. 

Ondanks haar afkomst stoot zij door naar de top van de Britse politiek. Dat vergt echter 

ook offers op persoonlijk gebied. 

Zondag 27 jan. 2013     15.00 uur  Intouchables 

De film vertelt het waargebeurde verhaal van een geheel verlamde aristocraat die een 

vriendschap opbouwt met zijn uit de banlieue afkomstige verzorger. 

Zondag 24 feb. 2013    15.00 uur  Carnage 

Een opstootje tussen kinderen mondt uit in een mep met een stok, waardoor een jongen 

twee tanden moet missen. Als de ouders hierover in gesprek gaan, blijken zij totaal 

verschillende opvattingen over het gebeurde  te hebben. 

Zondag 24 mrt  2013     15.00 uur  The Descendants  

Matt King is een advocaat en afstammeling van Hawaïaanse adel en blanke 

missionarissen. Nadat zijn vrouw Elizabeth tijdens een ongeluk met een boot in coma 

raakt, komt hij te weten dat zij een affaire heeft.  

 

Entree: € 10,00 inclusief koffie/thee met ‘iets lekkers’. Na afloop is er gelegenheid om nog 

na te praten onder het genot van ‘een glaasje en een hapje’. 

Locatie: De Melkfabriek, Peizerweg 2, 9496 PC Bunne. 

Voorverkoop: vanaf drie weken voor de voorstelling via info@filmhuisdefilmfabriek.nl of op 

werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch bij De Melkfabriek, tel. 050 3081004. 

 

Ontwerp: Marieke Voormolen                                                          Drukwerk: Printprofs Eelde                                                                                                                                                                                                                        
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