• 2021 | 2022 •
• Zaterdagavond 4 september 2021 •
Het concerttournee van februari 2021 van het koorproject Meesters en Gezellen is uiteindelijk
verschoven naar september. Zaterdag 4 september komen ze langs in Dalfsen.
Onder leiding van Daniel Reuss, dirigent van Cappella Amsterdam. De titel van het programma
is dit jaar Nederlandse Oogst.

Grote Kerk Dalfsen, aanvang 20.30 uur
Entree voorverkoop € 26,00, geen kaartjes in de kerk

• Maandagavond 1 november 2021 •
In de aanloop naar Allerzielen vertelt Martien Hovestad, muziekdocent en dirigent, afgewisseld
met veel muziek, over het Requiem. Dit is de afgelaste avond van de muziekcursus van vorig
seizoen, maar nu voor een groter publiek.

Panoramazaal Trefkoele, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree € 12,50, geen kaartjes aan de zaal

• Donderdagavond 25 november 2021 verplaatst naar 24 maart 2022 •
Vorig jaar januari hadden wij een prachtige, leerzame avond met Rob de Wijk over de invloed
van China op de wereldpolitiek. Ditmaal staan Europa en Nederland centraal. Aan de hand van
zijn nieuwe boek De slag om Europa komt het belang van de Europese Unie als supermacht
naast Amerika, Rusland en China aan de orde.

Panoramazaal Trefkoele, aanvang 20.00 uur
Entree € 12,50, geen kaartjes aan de zaal

• Vrijdagavond 21 januari 2022 •
Koen van Gulik, van W ereldbibliotheek k om t praten over het m et drie anderen uitgegeven boek Against English, een pamflet tegen de verengelsing van de wereld en een pleidooi
voor diversiteit, te beginnen met het Nederlands.

• 2021 | 2022 • .. ...
• Vijf dinsdagochtenden poëzie •
Poëzieochtenden in De Overkant
Jan Kristen is terug, m et een nieuw e serie over dichters.
05 oktober 2021. de dichter Piet Paaltjens (Francois Haverschmidt)
02 november 2021. de dichter Fritzi Harmsen van Beek
07 december 2021. de m iddeleeuw se ridderrom an Karel ende Elegast
01 febrari 2022. de schrijver Nescio (J.H.F. Grönloh)
01 maart 2022. de dichter des vaderlands Lieke Marsman

De Overkant, 10.00 - 12.00 uur
Deelname € 7,50 per ochtend, € 30,00 voor de hele serie, geen kaartjes aan de zaal
• Vijf dinsdagochtenden literatuur •
Literatuurochtenden in De Overkant
Dit jaar een nieuwe reeks met Jan Eleveld en Simon Peerdeman
19 oktober 2021. Jan Eleveld: St.Petersburg en zijn schrijvers
18 januari 2022. Sim on P eerdem an: De Schoolmeester
15 maart 2022. Sim on P eerdem an: Multatuli
15 februari 2022. Jan Eleveld: Odessa en zijn schrijvers
Nog geen datum. Sim on P eerdem an: de dichter Johan Andreas dèr Mouw

De Overkant, 10.00 - 12.00 uur
Deelname € 7,50 per ochtend, € 30,00 voor de hele serie, geen kaartjes aan de zaal
Belangstellenden van Cultureel Café Dalfsen ontvangen ca. twee weken voor een
bijeenkomst per email een Nieuwsbrief met uitgebreide informatie over de komende activiteit.

Panoramazaal, Trefkoele+, aanvang 20.00 uur
Entree: € 12,50, geen kaartjes aan de zaal

Als u onze Nieuwsbrieven wilt ontvangen k unt u zich aanm elden op
www.cultureelcafedalfsen.nl

• Vrijdagavond 11 februari 2022 •
Meesters en Gezellen 2022, dit k eer m et het m otto Spiritualiteit & Licht.
O.l.v. Sigvards Klava, dirigent van het wereldberoemde Lets Radiokoor.

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.

Grote Kerk Dalfsen, aanvang 20.30 uur
Entree € 26,00, geen kaartjes aan de zaal

• Vrijdagavond 25 februari 2022 •
Filmdocent Constant Hoogenbosch houdt een voordracht over de Amerikaanse filmregisseurs
Ethan en Joel Coen. Sinds 1984 hebben deze tw ee broers 18 film s 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: € 12,50, geen kaartjes aan de zaal

• Vrijdagavond 4 maart 2022 •
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.

Spiegelzaal, Trefkoele+, aanvang 20.00 uur
Entree: € 7,50, geen kaartjes aan de zaal

www.cultueelcafedalfsen.nl

Voor de verplaatste activiteiten van vorig seizoen zijn de destijds gekochte toegangskaartjes
nog steeds geldig. U krijgt daar tijdig bericht over.
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

