
• Vrijdagavond 27 september 2019 • 

Deze avond is de schrijfster Elsbeth Etty bij ons te gast. Zij vertelt over het leven en werk van 
de dichter Willem Wilmink waarover zij de biografie In de man zit nog een jongen schreef. 
Veel van zijn teksten zijn op muziek gezet door Harry Bannink. Reden voor ons om Reinder 
van Raalte, accordeon, en Margriet Bruggemans, zang, te vragen de lezing op te komen 
luisteren met muziek en zang. 
Panoramazaal, Trefkoele+, aanvang 20.00 uur  
Entree: voorverkoop € 10,50, aan de zaal € 12,50   
 

• Zondagmiddag 17 november 2019 • 

De liederencyclus Frauenliebe und Leben van Robert Schumann wordt uitgevoerd door  
Ivette van Laar, sopraan, aan de vleugel begeleid door Ellen Lutz. Op het program-
ma staan ook liederen van Luciano Berio en Bertha Frensel Wegener-Koopman. 
Grote Kerk Dalfsen, aanvang 15.00 uur 
Entree: voorverkoop € 13,00, in de kerk € 15,00  
 

• Vrijdagavond 29 november 2019 • 

Het mysterie van het uitgeven van een boek 
Deze avond geen schrijver, maar een uitgever van boeken. 
Koen van Gulik, Wereldbibliotheek, uitgever van o.a De Geniale Vriendin van de 
mysterieuze schrijfster Elena Ferrante vertelt over de boeiende wereld van het uitgeversvak. 
Panoramazaal, Trefkoele+, aanvang 20.00 uur 
Entree: voorverkoop € 10,50, aan de zaal € 12,50    

 

• Donderdagavond 30 januari 2020 • 

Rob de Wijk, over De nieuwe Wereldorde, hoe China sluipenderwijs de macht 
overneemt.  
Rob de Wijk is hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de universiteit van Leiden en op-
richter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Bij velen zal hij bekend zijn door 
zijn columns in TROUW en zijn optredens in actualiteitenprogramma’s op TV. 
Panoramazaal, Trefkoele+, aanvang 20.00 uur 
Entree: voorverkoop € 10,50, aan de zaal € 12,50    
 

• Vrijdagavond 7 februari 2020 • 

Ook dit jaar kunnen we ons weer verheugen op de komst van het koorproject Meesters en 
Gezellen.  
Dit seizoen onder leiding van Mathieu Romano, dirigent van het Franse Ensemble Aedes. Een 
Frans programma deze keer, met composities van Poulenc tot Brel.    
Grote Kerk Dalfsen, aanvang 20.30 uur 
Entree voorverkoop € 15,50, in de kerk € 17,50   

 

• Vrijdagavond 20 maart 2020 • 

Filmdocent Constant Hoogenbosch houdt een voordracht over de Amerikaanse filmregisseurs 
Ethan en Joel Coen. Sinds 1984 hebben deze twee broers 18 films op hun naam staan, waar-
onder de zeer bekende films Fargo, The Big Lebowsky en No Country for Old Men 
Panoramzaal, Trefkoele+, aanvang 20.00 uur 
Entree: voorverkoop € 10,50, aan de zaal € 12,50 
  
De film die in de lezing uitgebreid aan bod komt, O Brother, Where Art Thou, wordt op ver-
zoek van Cultureel Café Dalfsen op vrijdagavond 10 april 2020 in De Stoomfabriek vertoond. 

          • 2019 | 2020 • • 2019 | 2020 • .. ... 

     www.cultueelcafedalfsen.nl      www.cultueelcafedalfsen.nl 

• Vijf dinsdagochtenden • 

Literatuurochtenden in De Westermolen 
Dit jaar een andere opzet. Thema Russische literatuur 
08 oktober: Dichter Osip Mandelstam en de Sovjet elite 
12 november: Russische literatuur in vogelvlucht 
14 januari: Konstantin Paustovski, uitgangspunt ‘De baai van Kara Bogaz’ 
11 februari: Dostojevski, Tolstoj en Tsjechov 
10 maart: Drie dichters uit het ‘zilveren tijdperk’ (1900—1920) 
De Westermolen, 10.00 - 12.00 uur 
Deelname € 7,50 per ochtend, € 30,00 voor de hele serie 

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 komen-
de 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 

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 

• Vier donderdagavonden • 

Muziekcursus in de De Westermolen 
Docent Martien Hovestad 
09 januari: De ontwikkeling van de symfonie 
23 januari: Programmamuziek vanaf de Renaissance 
05 maart: Muziek in de Nederlanden 
26 maart: Het Requiem  
De Westermolen, 20.00 - 22.00 uur 
Deelname € 50,00 voor de hele cursus 

http://www.cultureelcafedalfsen.nl
http://www.cultureelcafedalfsen.nl
mailto:automaatjedalfsen@landstede.nl

