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• Vrijdagavond 3 november 2017 •

• Vrijdagavond 23 maart 2018 •

Jan Brokken, schrijver van ‘Baltische Zielen’ vertelt deze avond over de ontstaansgeschiedenis van zijn boeken ´De Kozakkentuin´ en ´De gloed van Sint Petersburg´.
Een schitterende wandeling door drie eeuwen Russische literatuur en muziek.
Marcel Worms begeleidt het geheel muzikaal op de piano met stukken van o.a.
Moussorgski, Tsjaikovski, Rachmaninov.
De première van de concertlezing kreeg een geweldige ontvangst!
LET OP: de concertlezing vindt plaats in de Grote Kerk van Dalfsen.
Aanvang 20.00 uur, entree in de voorverkoop € 12,50; aan de zaal € 15.--

Jeroen van Baar, neurowetenschapper komt praten over zijn boek ‘De prestattiegeneratie’: een pleidooi voor middelmatigheid. Hierin onderzoekt de jonge neurowetenschapper en auteur Jeroen van Baar waar zijn eigen drang naar excelleren vandaan
komt. Waarom wil iedereen de top bereiken? In een wervelend betoog komt de hele actualiteit voorbij. Voor jong en oud, ja voor iedereen die maatschappelijk betrokken is, een
aanrader.
Panoramazaal, Trefkoele+, aanvang 20.00 uur, entree € 7,50

• Vrijdagavond 24 november 2017 •
Te gast bij ons: Merlijn Kerkhof, enthousiast muziekjournalist/recensent bij de Volkskrant, schrijver van het boek ‘Alles begint bij Bach’.
Dit boek is een ode aan zijn liefde voor klassieke muziek en niet alleen voor ingewijden.
Juist ook voor hen, die denken niets of weinig van klassieke muziek te weten. Het boek
is de leidraad voor deze avond. Wat is klassieke muziek en waar komt het vandaan? Een
toegankelijk en vermakelijk begin van een muzikale ontdekkingstocht.
Panoramazaal, Trefkoele+ , aanvang 20.00 uur, entree € 7,50
• Vrijdagavond 19 januari 2018 •
Vooruitlopend op de Poëzieweek (25jan. t/m 31jan.) en Gedichtendag (25jan.) hebben
wij deze avond de dichter en performer Tjitske Jansen uitgenodigd. Samen met de
violist Jasper le Clerq zorgt zij voor een avond vol poëzie en muziek.
Tjitske Jansen brak in 2003 door met haar gedichtenbundel ‘’Het moest maar eens gaan
sneeuwen’. In 2009 werd haar bundel ‘Koerikoeloem’ bekroont met de Anna Bijnsprijs.
Tjitske Jansen is een graag geziene gast op Festivals als Poetry International, de Nacht
van de Poëzie en Lowlands. Poëziekrant: “De treffende eenvoud en heldere taal veroveren je”.
Panoramazaal, Trefkoele+ , aanvang 20.00 uur, entree € 7,50
• Zondagmiddag 11 februari 2018 •
Meesters en Gezellen Weer komen ze naar Dalfsen, één van de
zeven plaatsen in Nederland waar dit speciaal koor van grote allure optreedt. Ditmaal
onder leiding van de bekende dirigent van Cappella Amsterdam, Daniël Reuss.
Het koor is samengesteld uit ervaren zangers van het Nederlands Kamerkoor en Cappella Amsterdam (de Meesters) en een twintigtal getalenteerde zangers uit binnen- en buitenland (de Gezellen).
U bent verzekerd van wonderschone koorzang zoals die maar zelden te horen is. Vorige
jaren waren er zo’n 350 bezoekers, dus zorg dat u er bij bent.
LET OP: het concert vindt om 15.00 uur plaats in de Grote Kerk van Dalfsen.
Entree: in voorververkoop € 12,50; aan de zaal €15,--

www.cultueelcafedalfsen.nl

• Dinsdagochtend 10 oktober en 14 november 2017, 9 januari, 13 februari en 13
maart 2018 •
Verkenningen in literatuur en poëzie met neerlandicus Jan Kristen
De onderwerpen zijn te vinden op onze website.
Westermolen, 10.00 - 12.00 uur
Deelname € 5,00 per ochtend, € 20,00 voor de hele serie
Aanmelden via info@cultureelcafedalfsen.nl of tel. 0529 – 432798
Er is in de Westermolen plaats voor 30 deelnemers
Belangstellenden van Cultureel Café Dalfsen ontvangen in ieder geval ca. twee weken
voor een CCD-bijeenkomst per email een Nieuwsbrief met uitgebreide informatie over de
komende activiteit.
Als u onze Nieuwsbrieven wilt ontvangen kunt u zich aanmelden op
www.cultureelcafedalfsen.nl
Toegangskaarten:
− via www.cultureelcafedalfsen.nl (e-tickets)
− bij de Read Shop Schuurman Dalfsen, Bloemendalstraat 10
− vragen over de kaartverkoop (en andere zaken): info@cultureelcafedalfsen.nl
of telefonisch 0529 – 43 27 98 of 0529 – 43 24 13 (bibliotheek)
Informatie over de start van de kaartverkoop vindt u op de website en in de Nieuwsbrieven.
Locaties:
− Trefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
− Grote Kerk, Kerkplein 31, 7721 AD Dalfsen
− Westermolen, Molenstraat 16, 7721 AR Dalfsen
Overal graag bij willen zijn, maar geen vervoer? Geen probleem!
De gemeente Dalfsen kent tegenwoordig de vervoersservice voor en door eigen
inwoners: ANWB Automaatje.
Voor informatie 088-8508805 of automaatjedalfsen@landstede.nl
WWW.CULTUREELCAFEDALFSEN.NL
WWW.BIBLIOTHEEKDALFSEN.NL

www.cultueelcafedalfsen.nl

