JAARPROGRAMMA 2018
17 januari: Jaarvergadering en ‘Smartlappenkoor’
Na de pauze treedt het Smartlappen koor, “Uit het leven gegrepen” voor
ons op. Het koor is in 2009 opgericht en heeft rond de 55 leden. Eén
oproepje in de regiokrant leverde 70 aanmeldingen op! Er werd een
dirigente gevonden, drie accordeonisten, een keyboardspeler en ze konden
van start. In 2010 traden ze voor het eerst op en het was
meteen een succes. Het plezier in zingen staat voorop en
dat straalt dan ook van het koor af.

21 februari: Dannie ten Zweege, schrijfster
Schrijfster Dannie ten Zweege studeerde Nederlandse taal en letterkunde
en is dagelijks bezig met schrijven en het verzorgen van lezingen en
cursussen. Daarnaast begeleidt zij studenten, redigeert scripties, geeft veel
interviews en leest mensen voor die om welke reden dan ook niet zelf
kunnen lezen. Haar lezing voor ons gaat over de IJssel die al tweeduizend
jaar tussen Gelderland en Overijssel stroomt en zeer belangrijk werd voor
het ontstaan van steden en dorpen aan haar oevers en het vervoer van
goederen.

21 maart: Leendert de Boer, bekende Nijkerker
De heer Leendert de Boer uit Nijkerk staat bekend als het gezicht van het
IVN. Hij geeft lezingen over de natuur, begeleidt IVN-wandelingen en weet (
bijna) alles over de vestigingen en de geschiedenis van gehuchten aan de
Kruishaarseweg in Nijkerkerveen en ’t Woud op Appel. Hij is lid van de
Beken- stichting en heeft inmiddels drie boeken op zijn naam staan over
deze buitengebieden van Nijkerk. Zijn laatste boek is in juni uitgekomen.
Voor ons gaat hij een lezing verzorgen over het ontstaan van genoemde
gehuchten waarbij ook allerlei andere zaken in dit verband aan de orde
kunnen komen.

18 april: ‘Montmartre Mon Amour’
Op deze avond komen we in Franse sferen want de heer Andy Arnts geeft
een lezing genaamd: ‘Montmartre Mon Amour’. Rond 1900 was Montmartre
hét centrum van de artistieke avant-garde en het populairste
uitgaanscentrum van Parijs. Er verrezen talrijke cafés, veelal
bezocht door kunstenaars als Picasso en Henry de Toulouse
Lautrec. Andy laat deze roemruchte tijden herleven in een
interactieve lezing met boeiende verhalen, muziek en
filmbeelden en….. we mogen meezingen met bekende Franse
chansons…..
16 mei: ‘Vocaal Theater Ensemble Foon’ ‘Foondelpark’
Uit Vorden komt theatergroep ‘Foon’ voor ons optreden. Zij brengt
gezongen toneel. Het gezelschap bestaat uit 14 enthousiaste leden die
zorgen voor veel luisterplezier .

“Foondelpark” speelt zich af op een mooie zondag in april. Zo’n lentedag waarop niets is
wat het lijkt. Een dag waarop toevallige ontmoetingen misschien niet zo toevallig zijn als
ze lijken.
Want wie is die zwerver die zomaar plotseling overal opduikt en mensen uitdaagt om
eens iets anders te doen? Om eens iets te doen wat ze al heel lang hadden willen doen.
Waarom zou morgen net zo zijn als vandaag?
De verhalen van de mensen in het park verweven zich met elkaar om tot een mooie
ontknoping te komen. Romantiek, melancholie, humor en een draak die bevochten moet
worden. Maar is het eigenlijk wel een echte draak?
U kunt een vrolijke en energieke show verwachten!
Deze show is tot stand gekomen door o.a. onze professionele krachten
Ans Booij
Script, muziekkeuze en regie
Sandra de Bruin Muzikale leiding en piano
Michiel Nijs
Percussie

Foon zingt op hoog niveau en meerstemmig de sterren van de hemel in verschillende stijlen
met liederen van Toon Hermans, Ruud Bos, Ramses Shaffy, Caro Emerald, John Ewbank,
Theo Nijland, Jay Althouse, Stephen Sondheim, Lennon/McCartney en John Rutter.
Bron: website ’Vocaal Theater Ensemble Foon’

19 september: Steve Scholten ‘bagpipe player’
Het nieuwe winterseizoen wordt geopend met gezellige doedelzakmuziek.
Uit Amstelveen komt de ’bagpipe player’ Steve Scholten . Hij gaat niet alleen
voor ons spelen maar heeft ook mooie verhalen over
Schotland, de genealogie, de natuur van het land, de
gebruiken en de “clans” die voor veel veldslagen
hebben gezorgd. Mocht u een Schots kledingstuk
willen aanschaffen, dan kunt u ook bij de heer Scholten
terecht. Het belooft een vrolijke avond te worden!
17 oktober: OPEN AVOND ‘Burgers Zoo’
Wie is er niet ooit in Burgers Zoo geweest, als klein kind met ouders, tijdens
een schoolreisje en later met eigen kinderen of kleinkinderen? Mevrouw
Nieuwstadt-van Hooff uit Bilthoven komt ons vertellen over de
honderdjarige geschiedenis van het park, hoe het begon en hoe het kon
uitgroeien tot wat het nu is, een gigantisch park waar je een hele dag nodig
hebt om alles te kunnen zien. We herinneren ons allemaal nog wel het
dierenprogramma dat de ‘oude’ heer Van Hooff
presenteerde op TV in de jaren zestig waarin hij ons
liet kennis- maken met allerlei uitheemse
diersoorten die veelal al in Burgers Zoo aanwezig
waren.
21 november: Aaltsje Ypey
Aaltsje Ypey is een vrouwelijke DJ. Zij brengt vrolijke, swingende muziek
met daaraan gekoppeld een leuke muziekquiz. Voor veel afdelingen van
VvN heeft zij al opgetreden en de reacties waren dat men een ongelooflijk
leuke avond had gehad met deze vrolijke vrouw en ….. er mag gedanst
worden!

19 december: Josée van der Staak
Met veel plezier mogen we op deze avond voor de tweede keer Josée van
der Staak begroeten.
Zij is die veelzijdige vrouw die niet alleen tekentherapie geeft, maar ook
tekentaal-docente is en zangeres. Daarnaast heeft ze een winkeltje en een
B&B.
Op deze avond, zo vlak voor de feestdagen, gaat zij ons een programma
presenteren in kerstsfeer.

