• 2016 | 2017 •
• Vrijdagavond 7 oktober 2016 •
Het Midas Ensemble met 'Hier is alles orde en schoonheid...'
Clara de Vries - sopraan, Gerard Zuyderhoff - basklarinet en spreekstem,
Steven Faber - piano en spreekstem.
Muziek: Wim Brandse, Alex Manassen, Henry Purcell, Hector Berlioz, Francis Poulenc,
Franz Schubert, Gabriel Fauré, e.a..
Teksten: Charles Baudelaire, Paul van Ostaijen, Jules Renard, Toon Tellegen, e.a.
LET OP: het concert vindt plaats in de Grote Kerk van Dalfsen.
Aanvang 20.00 uur, entree € 10,-• Vrijdagavond 28 Oktober 2016 •
Rodaan al Galidi, (Irak, geb.1971) schrijver en dichter vertelt over zijn boek ’Hoe ik
talent voor het leven kreeg’. In dit boek put hij uit zijn eigen ervaring als
asielzoeker en observeert en karakteriseert hij met een scherp oog de Nederlandse samenleving.
‘Toen Rodaan naar hier vluchtte vond hij bij het Haerster Veer (Zwolle) zijn mooiste
Nederland en zijn beste vriend'. Het duurde 9 jaar voor hij slaagde voor de inburgeringstoets. Daarvoor had hij al naam gemaakt met zijn dichtbundels, geschreven in de
Nederlandse taal.
Panoramazaal, Trefkoele+, aanvang 20.00 uur, entree € 7,50

• 2016 | 2017 • .. ...
• Zaterdagavond 25 februari 2017 •
Meesters en Gezellen: Voor de vierde keer is Dalfsen één van de negen plaatsen in
Nederland waar dit speciale koor optreedt. Ditmaal opnieuw onder leiding van de chefdirigent en artistiek leider van het vermaarde Lets Radiokoor, Sigvards Klava. Het koor is
samengesteld uit ervaren zangers van het Nederlands Kamerkoor en Cappella
Amsterdam (de Meesters) en een twintigtal getalenteerde jonge zangers uit binnen- en
buitenland (de Gezellen). Zelden zulke fijnzinnige, intrigerende, ontroerende koorzang
gehoord.
Inmiddels in de regio Dalfsen en wijde omtrek een begrip! Een concert dat je niet wilt
missen.
LET OP: het concert vindt plaats in de Grote Kerk van Dalfsen, aanvang 20.30 uur,
entree: € 10,- in voorververkoop, € 12,50 aan de zaal
• Vrijdagavond 24 maart 2017 •
Een avond met Wieteke van Zeil, kunsthistorica, bekend door haar, toegankelijke,
inspirerende kunstrubriek in De Volkskrant met het motto: 'Je gaat het pas zien als
je het door hebt' (©Johan Cruijff). Kunstgeschiedenis met oog voor detail en verbonden met het leven van alledag. Boeiend voor de kunstkenner, maar ook voor de
leek. Vorig jaar verscheen haar boek 'Dichterbij'.
Panoramazaal, Trefkoele+ , aanvang 20.00 uur, entree € 7,50

• Vrijdagavond 18 november 2016 •
Music for Hitch - Muziek in de films van Alfred Hitchcock door
Ben Coelman, die als musicoloog verbonden is aan de Nederlandse Reisopera.
Hitchcock is zonder twijfel een van de grootste en meest veelzijdige cineasten van de
20e eeuw. In de voordracht komt de muziek in een zestal films aan de orde uit de
periode 1940 - 1960.
Panoramazaal, Trefkoele+, aanvang 20.00 uur, entree € 7,50

• Dinsdagochtenden 4 oktober, 1 november, 6 december 2016 •
Verkenningen in literatuur en poëzie met neerlandicus Jan Kristen
Westermolen, 10.00 - 12.00 uur
Voor meer informatie zie www.cultureelcafedalfsen.nl

• Zaterdagochtend 10 december 2016 •
De film 'Hitchcock', een biografische film over het privéleven van Hitchcock rond
1969. In de hoofdrollen Helen Mirren en Anthony Hopkins.
Een samenwerkingsproject van het Filmtheater Fraterhuis en het Cultureel Café Dalfsen.
Filmtheater Fraterhuis in Zwolle, Aanvangstijd 11.00 uur,
toegangskaarten via www.filmtheaterfraterhuis.nl
normaal € 8,50 / Vrienden v.h. Filmtheater € 6,50

Als u deze informatie wilt ontvangen kunt u zich aanmelden:

via onze website

via cultureelcafedalfsen@gmail.com

telefonisch 0529 - 43 27 98/43 22 00

• Vrijdagavond 27 januari 2017 •
Bert Keizer, filosoof, schrijver, columnist in het dagblad Trouw en voormalig
verpleeghuisarts spreekt over zijn boek: 'Vroeger waren we onsterfelijk'.
Bert Keizer: 'Vroeger was de lotsbestemming van de mens VOOR en NA de dood
duidelijk, maar door de ontwikkelingen in de wetenschap is die zekerheid verdwenen.
Hoe kunnen wij voor onszelf een nieuwe positie bepalen? Kan de filosofie hierbij
helpen?' Milde humor, troost en compassie zijn kenmerkend voor zijn boeken.
Bert Keizer wordt wel het geweten van het nationale euthanasiedebat genoemd.
Panoramazaal, Trefkoele+ , aanvang 20.00 uur, entree € 7,50

www.cultueelcafedalfsen.nl

Belangstellenden van het Cultureel Café Dalfsen ontvangen telkens ca. twee
weken voor de CCD-bijeenkomst uitgebreide informatie per email.

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar:

voorverkoop:
via onze website
via kaartencultureelcafe@gmail.com
telefonisch 0529 - 43 22 00

op locatie:
indien niet uitverkocht
Locaties:
Trefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
Grote Kerk, Kerkplein 31, 7721 AD Dalfsen
Westermolen, Molenstraat 16, 7721 AR Dalfsen
Betrokken organisaties:

Bibliotheek Dalfsen / Nieuwleusen

Landstede Welzijn Dalfsen

Vrienden van de Grote Kerk

www.cultueelcafedalfsen.nl

