
PROGRAMMA SEIZOEN 2013 – 2014 
 

Zondag 29 september 2013 

RONDJE CULTUUR 

Aanvang Lemferdinge 17.00 uur 

Als opening van het nieuwe culturele seizoen 2013 / 2014 openen op zondag 29 

september zes verschillende culturele organisaties in Eelde/Paterswolde en Bunne hun 

deuren. Op de eigen locaties worden optredens aangeboden door een grote 

verscheidenheid aan artiesten. Alle optredens zijn gratis te bezoeken en tussen de 

verschillende locaties kunt u zich in een heuse Postkoets of Jan Plezier laten vervoeren. 

Als hekkesluiter biedt de Culturele Raad Eelde/Paterswolde op het Landgoed 

Lemferdinge een jazzy performance aan met Alice Altink, vocals; Han Hesselink, piano; 

Joop van Dalen, saxofoon en Ruud Vleij, contrabas. Vanaf 17 uur kan zo onder het 

genot van een hapje en een drankje het 'Rondje Cultuur' op een muzikale en gezellige 

wijze worden afgesloten. Voor het volledige programma van 'Rondje Cultuur' verwijzen 

we u naar onze website en de publicaties in de regionale pers. 

 

 

 
 

 

Woensdag 23 oktober 2013 om 14.30 uur 

KINDERTHEATER & WORKSHOP “BANG MANNETJE” 

Entree: € 2, 00 incl. iets lekkers 

Locatie:  Ons Dorpshuis, Bähler Boermalaan 4, 9765 AP Paterswolde 

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

Bang Mannetje is een workshopvoorstelling voor kinderen van 4 – 7 jaar, waarbij de twee 

actrices met o.a. liedjes en poppen de kinderen betrekken bij de emoties van een 

jongetje dat werkelijk overal bang voor is. Na de voorstelling worden de kinderen 

uitgenodigd met hun eigen fantasie en creativiteit het verhaal te herbeleven. 

De voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige boek van Mathilde Stein met illustraties 

van Mies van Houten. 
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Vrijdag 25 oktober 2013 om 20.00 uur 

HAARDLOPER HUZENGOA 

Entree: € 10, 00 incl. koffie/thee 

Locatie: Café Boelens, Hoofdweg 83, 9761 EC Eelde 

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

Theatergroep WAARK speelt “Haardloper Huzengoa”, het verhaal van Louwe Huizenga, 

die in het begin van de vorige eeuw vriend en vijand versteld deed staan van zijn 

ongelooflijke loopprestaties. Deze succesvolle theatervoorstelling heeft al veel volle 

zalen getrokken. Mis hem dus niet! 

 

 
 

 

 

Donderdag 7 november 2013 om 20.00 uur 
WONDEREN VAN GENEESKUNST IN DE OUDHEID EN MIDDELEEUWEN - Dineke de Vries 
Entree: € 5, 00 incl. koffie/thee 

Locatie: Galerie Lemferdinge, Lemferdingelaan 2, 9765 AR Paterswolde 

Voorverkoop: ‘TIP’ in boetiek Micadeau, Hoofdweg 179, 9765 CC Paterswolde 
De geneeskundige zorg in vroeger tijden zag er heel anders uit dan nu. We kunnen ons 
hierover een aardig idee vormen, omdat door de eeuwen heen veel  in beeld is 
gebracht. Kunsthistoricus Dineke de Vries laat aan de hand van beeldmateriaal vele 
wonderen van geneeskunst uit Oudheid en Middeleeuwen aan de orde komen, 
waarbij geloof en bijgeloof centraal zullen staan. 
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Zaterdag 21 december 2013 om 17.15 uur 

“A CHRISTMAS CAROL IN PROSE” door vertelster Thea Rijsewijk 

Entree: volwassenen  € 10, 00 / kinderen €5,00 incl. glühwein/warme chocolademelk 

Locatie: Museum De Buitenplaats, Hoofdweg 76, 9976 EK Eelde 

Voorverkoop: Museum De Buitenplaats, tel. 050 3095818 

 

Het bekende kerstverhaal van Dickens over de gierigaard Scrooge wordt door Thea 

Rijsewijk op levendige wijze verteld, waarbij Gerbrand Dijkstra haar op de viool 

begeleidt. Het verhaal is sterk ingekort en mede daardoor is deze voorstelling van ca. 45 

minuten zeer geschikt voor de hele familie. 

 

 

 
 

   

 

 

Dinsdag 24 december 2013 om 23.00 uur 

KERSTZANG 

Entree: gratis 

Locatie: bij de Dorpskerk 
Traditiegetrouw vindt ook dit jaar op 24 december, kerstavond dus, om 23.30 uur een 
samenzang 
bij de NH kerk in Eelde plaats. De harmonie "Nieuw Leven" begeleidt deze sfeervolle 
bijeenkomst, die gesponsord wordt door de "Stichting Vrienden van de Dorpskerk Eelde". 
Tekstboekjes zijn vanaf 23.00 uur bij de kerk verkrijgbaar. 
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Donderdag 23 januari 2014 om 20.00 uur 

ARCHITECTUURLEZING  door ROB SCHREIBERS 

Entree: € 5 ,00 incl. koffie/thee 

Locatie: Galerie Lemferdinge, Lemferdingelaan 2, 9765 AR Paterswolde 

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

Wonen, werken, winkelen, naar school gaan, recreëren, verzorgen, begraven..... 

Allemaal onderwerpen, waar een gemeente aan ontwerpt. Rob Schreibers, 

stedenbouwkundig adviseur van de gemeente Tynaarlo vertelt; zoals bijv. over het Grote 

Veen en de uitbreiding van begraafplaats De Duinen. 

 

 

 

 
 

 

 

Vrijdag 7 februari 2014 om 20.15 uur 

“Stad op Maat” – gezongen en gespeeld door De Kuip 

Entree: € 15,00, vrienden van het Museum € 12, 00, incl. consumptie 

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

Voorverkoop: Museum De Buitenplaats, tel. 050 3095818 

In 1999 werd het boekje 'Stad...', van Driek van Wissen, met 21 sonnetten over de stad 

Groningen, huis aan huis verspreid in Groningen. Singer/songwriter Wim van der Kuip 

heeft Drieks gedichten over de stad en provincie Groningen muzikaal geïnterpreteerd 

tot zo'n twintig rake en smaakvolle liedjes, die vertolkt worden door De Kuip. 
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Woensdag 19 februari 2014 om 20.00 uur 

MOZART en de PIANO – muzieklezing door dr. Marcel Zwitser 

Entree: € 8, 00 (inclusief consumptie) 

Locatie: Museum Vosbergen, Vosbergerlaan 35, 9761 TJ Eelde 

Voorverkoop: Museum Vosbergen, tel. 050 – 3081291 of info@museumvosbergen.nl 

Toen Mozart naar Wenen verhuisde, nam hij zich onder meer voor zich als pianovirtuoos 

te gaan aanbieden aan het muziekminnende publiek in de Oostenrijkse hoofdstad. De 

piano die hij het liefst voor zijn concerten had gekocht, lag echter boven zijn budget. 

Daarom nam hij genoegen met een instrument van tweede garnituur. Wat deed Mozart 

zoal met het door hem gekochte instrument? Zijn bijv. zijn pianosonates voor dit 

instrument gecomponeerd? Schreef Mozart nog meer voor piano dan sonates en 

concerten? Vragen waarop dr. Marcel  Zwitser antwoord hoopt te geven op deze 

avond gewijd aan Mozart en de piano. 

 

 
 

 

Woensdag 5 maart 2014 om 20.00 uur 

“Wilhelmina Bladergroen” – lezing door prof. dr. Mineke van Essen 

Entree: €5, 00 incl. koffie/thee 

Locatie: Galerie Lemferdinge, Lemferdingelaan 2, 9765 AR Paterswolde 

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

Toen oud-plaatsgenote Mineke van Essen enige jaren geleden een begin had gemaakt 

met haar onderzoek naar het leven van Wilhelmina Bladergroen, heeft zij het toen 

beschikbare materiaal gebruikt om een lezing te houden over deze bekende 

orthopedagoge. Ze beloofde toen, dat ze terug zou komen om het hele verhaal te 

vertellen, als het onderzoek was afgesloten en het boek gepubliceerd. Deze belofte 

wordt nu ingelost. 
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Vrijdag 11 april 2014 om 20.00 uur 

VOCAL GROUP 1 voor 12 zingt CLOSE HARMONY  

Entree: € 8, 00 incl. 1 consumptie 

Locatie: Museum Vosbergen, Vosbergerlaan 35, 9761 TJ Eelde 

Voorverkoop: Museum Vosbergen, tel. 050 – 3081291 of info@museumvosbergen.nl 

1 voor 12 is een toonaangevende vocal group uit Groningen en omstreken. Onder 

leiding van John Damsma brengt zij gedurfde arrangementen – doorgaans a capella – 

ten gehore van veelal bekende nummers uit de jazz en pop. Bij hen staat plezier in het 

zingen bijna bovenaan, maar een smetteloze uitvoering nét ietsje hoger. 1 voor 12 

bestaat dan ook louter uit ervaren zangers en zangeressen die gepokt en gemazeld zijn 

in de lichte muziek. 

 

 
 

 

 

Donderdag 22 mei 2014 om 17.30 uur 

FIETSEN LANGS DORPSE LOCATIES 

Deelname: € 5, 00, incl. hapje/drankje na afloop 

Startpunt: Landgoed Lemferdinge 

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

In samenwerking met 'Ol Eel' organiseert de Culturele Raad Eelde/Paterswolde een 

fietstocht langs interessante 'dorpse locaties'. Op de fiets voert spreekstalmeester Nico 

Harms ons langs huizen en bekende en minder bekende plekjes in ons mooie dorp. Op 

het fraaie landgoed Lemferdinge besluiten we de fietstocht met een hapje/drankje en 

een afrondend verhaal. Er zal een maximum aan het aantal deelnemers worden 

gesteld. 

 

 
 

 

 

 

 

Maandag 9 juni 2014 van 11.00 tot 17.00 uur 

11e KUNSTROUTE met overzichts expositie in Galerie Lemferdinge (ook op zondag 8) 
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    GALERIE LEMFERDINGE 
Lemferdingelaan 2, 9765 AR Paterswolde; openingstijden zat/zon 12.00 – 17.00 uur 

21 September – 24 nov. 2013                   Geïnspireerd door de Natuur 

Schilderijen van Rens Hoekstra en Nel Egberts, grafiek en tekeningen van Marijke van Dijk 

en hout met keramiek van Liesbeth Topper 

30 November –  22 dec. 2013                   KUNST KADO 

Verkoop expositie van € 2, 50 - € 250,00 met beeldende en toegepaste kunst 

4 Januari  –  2 maart 2014                         Rondom Eelde en Paterwolde 

Schilderijen van Klaas Bil en Froukje Tolsma, aquarellen van Paul v.d.Veur en hout van 

Geertje Koops 

8 maart  – 11 mei 2014                               Licht en Lente 

Schilderijen van Hélène Grégoire, Geke Hoogstins en Emy Noya, glas van Joke Karssen  

8 en 9 juni 2014                                           KUNSTROUTE 

Overzichtsexpositie van de 11e Kunstroute 

 

        FILMHUIS “DE FILMFABRIEK” 
                             De Melkfabriek, Peizerweg 2, 9496 PC Bunne 

Zondag 27 oktober 2013     15.00 uur  A Royal Affair  

Prachtig Deens kostuumdrama, gebaseerd op historische feiten, over de driehoeks-

verhouding tussen de koningin, de koning en de Koninklijke lijfarts aan het achttiende-

eeuwse Deense hof. O.a. winnaar Beste Film en Beste Acteur Filmfestival Berlijn en een 

Oscarnominatie voor Beste Buitenlandse Film. 

Zondag 24 november 2013 15.00 uur  De rouille et d’os 

Als Alain van Versch, bijgenaamd Ali, uit nood met zijn zoontje van vijf onderdak zoekt bij 

zijn zus in Zuid-Frankrijk, ontmoet hij de beeldschone orkatrainster Stéphanie. Hun levens 

hebben niets gemeen, tot het noodlot toeslaat en er een speciale relatie ontstaat. O.a. 

een Oscarnominatie voor Beste Buitenlandse Film. 

Zondag 29 december 2013 15.00 uur Kauwboy (familiefilm, filmkeuring 9 jaar e.o.) 

Bekroonde en ontroerende Nederlandse familiefilm waarin de tienjarige Jojo een jonge 

kauw mee naar huis neemt, die hij verborgen houdt voor zijn agressieve vader. Winnaar 

van vele prijzen o.a. Beste Jeugdfilm Filmfestival Berlijn en Publieksprijs Nederlands 

Filmfestival. 

Zondag 26 januari 2014  15.00 uur Amour 

Een ontroerende film over de liefde van een echtpaar dat vecht tegen de genadeloze 

klappen die de ouderdom uitdeelt.  

Winnaar van vele prijzen o.a. Beste Europese Film en Oscar Beste Buitenlandse Film. 

Zondag 23 februari 2014  15.00 uur Das Leben der Anderen 

Drama waarin een Stasi agent in het Oost-Berlijn van 1984 de opdracht krijgt een 

toneelschrijver en zijn geliefde dag en nacht af te luisteren. 

Winnaar van o.a. Oscar Beste Buitenlandse Film. 

Zondag 30 maart 2014  15.00 uur Jagten 

Lucas is kleuterleider in een klein hecht dorp. Wanneer hij door de 5-jarige Klara van 

misbruik wordt beschuldigd verandert zijn leven in een nachtmerrie. De eens zo hechte 

dorpsgemeenschap valt uit elkaar. Winnaar van o.a. Beste Acteur Filmfestival Cannes. 

 

Informatie/reserveren: Voor het reserveren of meer informatie over de 

geprogrammeerde films verwijzen wij u graag naar onze website: 

http://www.cultureleraadeelde.nl/ 

http://www.cultureleraadeelde.nl/

