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• Vrijdagavond 26 maart 2021 •
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, waaronder de zeer bekende films Fargo, The Big Lebowsky en No Country for Old Men

Panoramazaal, Trefkoele+, aanvang 20.00 uur
Entree: voorverkoop € 10,50, geen kaartjes aan de zaal
Deze activiteit is in samenwerking met de Trefkoele+

• Zaterdagavond 27 maart 2021 •
De film O Brother, Where Art Thou, van de gebroeders Coen.
In de voordracht van Constant Hoogenbosch van 27 november komt de film uitgebreid aan bod.

Kleine sportzaal, Trefkoele+, aanvang 20.00 uur
Entree: voorverkoop € 7,50, geen kaartjes aan de zaal
Deze activiteit is in samenwerking met de Trefkoele+

• Vrijdagavond 9 april 2021, indien nodig 16 april •
Koen van Gulik, van W ereldbibliotheek kom t praten over het m et drie anderen uitgegeven boek Against English.
Het is een pamflet tegen de verengelsing van de wereld en een pleidooi voor diversiteit, te beginnen met het Nederlands.

Panoramazaal, Trefkoele+, aanvang 20.00 uur
Entree: voorverkoop € 10,50, geen kaartjes aan de zaal
Deze activiteit is in samenwerking met de Trefkoele+

• September 2021 •
Ook dit jaar kunnen we ons weer verheugen op de komst van het koorproject Meesters en Gezellen.
Dit seizoen onder leiding van Daniel Reuss, dirigent van Cappella Amsterdam. De titel
van het programma is dit jaar Nederlandse Oogst.

• Vijf dinsdagochtenden poëzie • Indien mogelijk in maart hervat
Poëzieochtenden in De Overkant
Jan Kristen is terug, m et een nieuw e serie over dichters.
06 oktober: Remco Campert (is geweest)
03 november: Menno Wigman (is geweest)
Piet Paaltjens (Francois Haverschmidt)
Fritzi Harmsen van Beek
Een ridderroman uit de middeleeuwen

De Overkant, 10.00 - 12.00 uur
Deelname € 7,50 per ochtend, € 30,00 voor de hele serie, geen kaartjes aan de zaal

www.cultueelcafedalfsen.nl
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Vijf dinsdagochtenden literatuur • Indien mogelijk in maart hervat

Literatuurochtenden in De Overkant
Dit jaar een nieuwe reeks met Jan Eleveld en Simon Peerdeman
20 oktober: Simon Peerdeman: Jacob van Lennep ea, deel 1 (is geweest)
Jan Eleveld: St.Petersburg en Odessa en hun schrijvers, dl. 1
Jan Eleveld: St.Petersburg en Odessa en hun schrijvers, dl. 2
16 maart: Simon Peerdeman: Jacob van Lennep ea, deel 2
30 mart: Simon Peerdeman: Jacob van Lennep ea, deel 3

De Overkant, 10.00 - 12.00 uur
Deelname € 7,50 per ochtend, € 30,00 voor de hele serie, geen kaartjes aan de zaal
• Drie woensdagavonden • Deze serie gaat dit seizoen niet door
Muziekcursus met Martien Hovestad
Wolfgang Amadeus Mozart
Felix Mendelssohn Bartoldy
Johann Sebastian Bach

De Trefkoele, 20.00 - 22.00 uur
Deelnameprijs nog onbekend
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 k unt u zich aanm elden op
www.cultureelcafedalfsen.nl
Toegangskaarten:
 via www.cultureelcafedalfsen.nl (e-tickets)
 Pluscafé in de Trefkoele+
Informatie over de start van de kaartverkoop vindt u op de website en in de Nieuwsbrieven.
Locaties:
 De Trefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
 Grote Kerk, Kerkplein 31, 7721 AD Dalfsen
 De Overkant, Kerkplein 22, 7721 AD 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.TREFKOELEPLUS.NL

www.cultueelcafedalfsen.nl

