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• Vrijdagavond 26 oktober 2018 •

• Vrijdagavond 5 april 2019 •

Ben Coelman, bevlogen verteller, verbonden aan de Nederlandse Reisopera en van huis uit
historicus, komt ons deze eerste bijeenkomst van het seizoen inwijden in de wereld van de
opera met bijzondere aandacht voor de opera Tosca van Puccini.
Ook als u niet van opera houdt en niet van plan bent om naar de voorstelling (4 november in
De Spiegel in Zwolle) te gaan, bent u verzekerd van een boeiende avond.
Panoramazaal, Trefkoele+, 20.00 uur
Entree voorverkoop € 7,50, aan de zaal € 10,-

Het was een bijzondere verrassing dat de Deens/Nederlandse filosofe Stine Jensen aan
het eind van het seizoen 2018/2019 nog een datum vrij had, waarop ze naar Dalfsen kon
komen. Houd voor het onderwerp van deze bijeenkomst de website en de Nieuwsbrief in
de gaten.
Entree voorverkoop € 10,00, aan de zaal € 12,50

• Vrijdagavond 7 december 2018 •
Te gast bij ons: Stevo Akkerman, columnist bij dagblad TROUW en schriijver van het boek:
‘Het klopt wel, maar het deugt niet’. Dit boek gaat verder waar het boek ‘Dit kan niet
waar zijn’ van Joris Luyendijk ophoudt. Daarin werd de bankenwereld aan de kaak gesteld.
Stevo Akkerman betrekt ook onderwijs, gezondheidszorg en andere sectoren in het debat.
Panoramazaal Trefkoele+, 20.00 uur
Entree voorverkoop € 7,50, aan de zaal € 10,• Zondagmiddag 6 januari 2019 •
Een verrassend begin van het nieuwe jaar!
Wat zal het mooi klinken in die fraaie oude kerk van Dalfsen! Harry van Berne (tenor bij het
Nederlands Kamerkoor en ‘Meester’ bij Meesters & Gezellen) en Marien van Nieukerken
(pianist en liedbegeleider) vertolken samen de beroemde liederencyclus Winterreise van
Franz Schubert.
Grote Kerk Dalfsen, aanvang 15.00 uur
Entree voorverkoop € 12,50, in de kerk € 15,• Zondagmiddag 25 januari 2019 •

Bestaan er echte Sallanders?
Herman Pleij, emeritus hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde en vaak op radio en
tv als het gaat om de Nederlandse identiteit. In 2016 verscheen zijn boek Moet nog steeds
kunnen: op zoek naar een Nederlandse identiteit. Deze avond besteedt hij speciaal aandacht
aan de regionale identiteit van Oost-Nederland.
Panoramazaal, Trefkoele+, aanvang 20.00 uur
Entree voorverkoop € 10,-, aan de zaal € 12,50
• Zondagmiddag 10 maart 2019 •
Ieder jaar kijken wij – en met ons vele trouwe bezoekers – uit naar de komst van het koorproject Meesters & Gezellen. Dit jaar o.l.v. Nils Schweckendiek, dirigent van het Helsinki
Kamerkoor. Met als thema Finland. Het koor is samengesteld uit ervaren zangers van het
Nederlands Kamerkoor en Cappella Amsterdam (de Meesters) en een twintigtal jonge geselecteerde, getalenteerde zangers uit binnen- en buitenland (de Gezellen).
Grote Kerk Dalfsen, aanvang 15.00 uur
Entree voorverkoop € 12,50, in de kerk € 15,-

www.cultueelcafedalfsen.nl

• Dinsdagochtend 9 oktober en 13 november 2018, 8 januari, 12 februari en
12 maart 2019 •
Literair Café met neerlandicus Jan Kristen
De onderwerpen zijn te vinden op onze website.
Westermolen, 10.00 - 12.00 uur
Deelname € 7,50 per ochtend, € 30,00 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
 bij Primera Dalfsen, Prinsenstraat 5c
 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 06-28 33 86 24 of automaatje@saamwelzijn.nl
WWW.CULTUREELCAFEDALFSEN.NL
WWW.BIBLIOTHEEKDALFSEN.NL

www.cultueelcafedalfsen.nl

