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Cultureel Café Dalfsen seizoen 2015-2016 
 

Vrijdagavond 2 oktober 2015 
Klezmerband Di Gojim. Nieuwe klezmermuziek, Jiddische teksten. De vier 
heren maken furore met een geheel eigen versie, pittig gekruid met Balkan- 
traditionals en zigeunerklanken, waarbij het plezier voorop staat. 
LET OP: het concert vindt plaats in de Grote Kerk van Dalfsen. aanvang 20.00 
uur, entree € 10,00 

Vrijdagavond 23 Oktober 2015 
Filmjournalist Harry Peters (o.a. actief betrokken bij het filmfestival 'Film by 
the Sea' in Vlissingen), houdt een avondvullende lezing over literatuur en film, 
geïllustreerd met beeldfragmenten.  
In zijn verhaal ligt een accent op de film AMOUR FOU, over de Duitse dichter 
en toneelschrijver Heinrich van Kleist. Zie ook zaterdag 14 november. 
Panoramazaal Trefkoele+, aanvang 20.00 uur, entree € 7,50 

Zaterdagmiddag 14 november 2015 
De film AMOUR FOU van de Oostenrijkse cineaste Jessica Hausner over het 
leven en de dood van de Duitse romantische dichter en toneelschrijver 
Heinrich van Kleist wordt op ons verzoek vertoond in FilmtheaterFraterhuis in 
Zwolle. Aanvangstijd: 13.30 uur 
Toegangsprijzen: vrienden van het Fraterhuis betalen € 6,50, anderen € 8,50 
(kaarten via Filmtheater Fraterhuis) 

Vrijdagavond 27 november 2015 
Neerlandicus en educatief medewerker bij het Jheronimus Bosch Art Center 
Vincent Verstappen, geeft een inleiding op de tentoonstelling 'Jheronimus 
Bosch Visioenen van een genie', welke gehouden wordt van 12 februari 
t/m 9 mei 2016 in het Noord Brabants Museum in  
's Hertogenbosch. 
Het is de bedoeling dat de KUNSTBUS in maart/april naar Den Bosch rijdt. 
Panoramazaal Trefkoele+, aanvang 20.00 uur, entree € 7,50 

Vrijdagavond 15 januari 2016 
Wim Daniëls, origineel taalkundige, bekend van optredens bij o.a. Pauw & 
Witteman en in het radioprogramma Spijkers met koppen, gaat o.a. spreken 
over zijn nieuwste boek: 'De taal van de jaren zestig ...'  
Tegenwoordig is Wim Daniëls, die leraar Nederlands en Duits was, fulltime 
schrijver. 
Panoramazaal Trefkoele+, aanvang 20.00 uur, entree € 7,50 

Zaterdagavond 6 februari 2016, aanvang 20.30 uur! Meesters en 
Gezellen. Opnieuw is Dalfsen één van de negen plaatsen in Nederland waar 
dit speciale koor van grote allure optreedt. Ditmaal onder leiding van de 
chef-dirigent en artistiek leider van het vermaarde Lets Radiokoor, Sigvards 
Klava. U bent verzekerd van wonderschone koorzang zoals die maar zelden te 
horen is. Vorig jaar waren er zo'n 350 bezoekers, dus zorg dat u er bij bent. 
(Wilt u meer weten over dit concept: www.tettix.nl)  
LET OP: het concert vindt plaats in de Grote Kerk van Dalfsen.  
Entree: € 12,50, voorverkoop € 10,00. 

Vrijdagavond 4 maart 2016 
Het boek 'Gouden jaren' over de ongekende naoorlogse groei, stond lange 
tijd in de top 10. Auteur Annegreet van Bergen geeft een lezing met 
herkenbare anekdotes en scherpe observaties. Het geheel wordt geïllustreerd 
met prachtige foto's uit de naoorlogse tijd. 
Panoramazaal Trefkoele+, aanvang 20.00 uur, entree € 7,50 

Maandagochtend 18 januari, 1, 15 en 29 februari 2016 
Muziekcursus door dr. Marcel Zwitser, met als titel: 'Claudio Monteverdi 
en het ontstaan van de opera'. 
LET OP: De muziekcursus vindt plaats in de Westermolen van Dalfsen. 
Tijdstip 9.00 - 12.00 uur, cursusprijs € 50,— Maximaal 30 deelnemers. 

In maart/april rijdt de KUNSTBUS naar Den Bosch. 
 
Kaarten zijn als regel verkrijgbaar aan de zaal op de avond van de voorstelling. 
Bij voorverkoop van kaarten krijgen vaste belangstellenden ruim van tevoren 
bericht. 
Reserveren kan per telefoon (0529) 43 22 00 of via email 

kaartencultureelcafe@gmail.com 

Vaste belangstellenden van het Cultureel Café Dalfsen ontvangen telkens ca. 
twee weken van tevoren via email uitgebreide informatie over de voorstelling 
U kunt zich als vaste belangstellende aanmelden op 
cultureelcafedalfsen@gmail.com of telefonisch 0529-43 27 98  of 

0529-43 22 00 

Locaties: 

  - Trefkoele+ , Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen 

  - Grote Kerk, Kerkplein 31, 7721 AD Dalfsen 
  - Westermolen, Molenstraat 16, 7721 AR Dalfsen 
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