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Voorwoord
Het jaarverslag van de CS dat u nu gaat lezen, is het eerste dat uitsluitend digitaal verschijnt. Als
subsidieontvanger van een digitale gemeente passen wij ons graag aan bij deze milieusparende keus.
Ander digitaal nieuws is, dat we dit jaar de beschikking kregen over een mooie nieuwe website die
qua uitstraling en bruikbaarheid een duidelijke verbetering is. Daarnaast zijn we sinds dit verslagjaar
ook present op Facebook.
In het voorjaar werden we, naast anderen, door de zich opheffende Stichting Brummen 1200 verblijd
met een prachtige geldsom. Dit gebeurde bij de onthulling van door ons verzorgde borden met uitleg
bij de serie beelden van Ralph Lambertsz die in alle kernen te vinden zijn. Deze beelden zijn indertijd
door dezelfde stichting aan de gemeenschap geschonken.
Wat onze core business betreft: Bestaande werkgroepen draaien goed en daarnaast hebben een
aantal CS’ers de schouders gezet onder twee onderdelen van de Pinkstermarkt. Samen met anderen
uit onze gemeenschap waren we van mening dat dit alom bekende gebeuren niet verloren mocht
gaan. Zo heeft Algemeen bestuurslid Marie-Thérèse Snelders , met hulp van anderen, de organisatie
van de Kunstmarkt op zich genomen, die daardoor ook dit jaar weer een groot succes was, mede
door de aandacht die er was voor de bezoekende jeugd. Het net in 2016 als experiment gestarte
Theater Lokaal o.l.v. Rudie van den Berg mocht ook niet verloren gaan en ook daarvoor bestaat nu
een nieuwe enthousiaste club die een en ander duurzaam wil voortzetten.
Het gemeentebestuur heeft dit jaar veel aandacht aan cultuur besteed. Zo was er op initiatief van
enkele raadsleden een avond op het gemeentehuis waar wij ons mochten presenteren. Daarnaast
kregen we in de huis-aan-huis verspreide gemeentegids eigen pagina’s tot onze beschikking waarin
we de Brummense cultuur in brede zin hebben kunnen voorstellen en tenslotte werd ook de
gemeentelijke bestuursdag aan cultuur gewijd.
Nieuw dit jaar was de IJsselbiënnale waaraan onze gemeente zijdelings meedeed. Vanuit lokaal
initiatief is hieraan een extra kunstwerk toegevoegd te weten het Silhouettenwiel, (zie verleende
subsidies). Naast dit initiatief waren er ook dit jaar weer talrijke andere projecten die we hebben
kunnen ondersteunen.
Tenslotte was 2017 voor de CS een speciaal jaar omdat we als officiële culturele groepering 25 jaar
geleden werden opgericht. Dit heugelijke feit hebben we in december op 2 manieren gevierd.
Ten eerste hebben we als cadeau voor alle Brummenaren een afdichting van de muziektent op het
Marktplein aangeboden. We zijn ervan overtuigd dat dit zowel de temperatuur binnen, als de
geluidskwaliteit richting publiek zeer ten goede zal komen. Dat het werkt werd ter plekke duidelijk bij
het optreden van Hard Koor waarbij de temperatuur voor het aanwezige publiek werd verbeterd
middels een glas Glühwein.
Ten tweede hebben we ons jubileum gevierd met zoveel mogelijk oude CS-gedienden in Concordia
met naast het hapje en drankje natuurlijk enkele passende optredens . Voor de oude garde was dit
een leuk weerzien met bekenden, ervaringen werden uitgewisseld met de huidige vrijwilligers en
voor allen was dit een mooie afsluiting van het jaar.

Marjolein Roelfzema-Breederland
Voorzitter
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Financieel overzicht
Het jaar waarin we ons 25-jarig jubileum vierden was een inspirerend, veelzijdig maar ook financieel
gezond jaar dat werd afgesloten met een exploitatie resultaat van € 3.726,18.
Voor de grootste, zeer welkome, financiële verrassing van het jaar zorgde de stichting
Brummen 1200. Aan het einde van hun bestaan werd door hen besloten een deel van de nog
aanwezige fondsen ter beschikking te stellen aan de Culturele Stichting. Onder grote dank werd ruim
€ 13.000,-- in ontvangst genomen. De gelden zullen worden gebruikt voor breed gedragen culturele
manifestaties of investeringen in fysieke infrastructuur. Een deel van het geld is inmiddels gebruikt
voor het aanbrengen van afdekschermen in de muziektent op het Marktplein te Brummen.
In 2017 werden 19 culturele activiteiten voor een totaalbedrag van € 13.925,-- financieel
ondersteund. Vergeleken met 2016 (14 activiteiten en een totaal subsidiebedrag € 11.100,--) , is dit
een significante toename die past in een steeds duidelijker wordende trend die waarschijnlijk zijn
financiële limiet zal bereiken in 2018.
In 2015 werd een bestemmingsreserve ingesteld voor het ontwerpen en bouwen van de CS website.
Dit is inmiddels succesvol gerealiseerd, inclusief een nieuwe betalingsmodule.
Bijna alle werkgroepen zijn binnen het budget gebleven en daar waar overschrijding plaatsvond was
vooraf overleg/toestemming verleend. De individuele activiteiten waren zeer succesvol maar de
kosten 20% hoger dan begroot. In 2018 zullen we de kostenontwikkeling nauwkeurig volgen.
Samengevat:
1 Lopende kosten waren bijna 15% hoger dan de toegezegde subsidies, tezamen € 24.500,--.
Het tekort is ten laste van het eigen vermogen geboekt.
2 Een toename van het eigenvermogen van bijna 19% door schenking van ruim € 13.000,--.
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Verstrekte Subsidie 2017
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Aanvrager
SWB
SWB
Tonden Theater Toer
Brummens Oranje Committee
HOB
PGE
Pinksterfestival
Gemeente/CS
Werkgroep Natuurdag Brummen
Werkgroep IJsselsilhouetten
VVV Brummen Eerbeek
St. Kiemm
VVV Brummen Eerbeek
TheaterLokaal
Bibliotheek Brummen/Voorst
St. MET
SWB
SWB, St.Cultuur, Sport Brum. Basis Scholen
Muziekvereniging Eendracht

Activiteit
Wereldverteldag in Brummen
Kunstestafette
TTT 2017
Brummen's got talent
HarmoNewmedia
Musical "Mensen van de Weg"
TheaterLokaal
Infoborden plaatsen kunstwerken dorpskernen
Natuurdag 2017
Silouettenwiel
BuitenBios /film
Jaarafsluiting/presentatie
BuitenBios /film
Los Pajaritos
Buiten het Boekje
Culturele activiteiten MET programma 2017
Dit Lied is mij lief ( SWB ouderendag)
Upgrade Kunstmenu 2.0
Concerten met bijzondere instrumenten

€ 750
€ 500
€ 1.500
€ 350
€ 500
€ 500
€ 2.420
€ 585
€ 500
€ 2.500
€ 430
€ 500
€ 215
€ 75
€ 250
€ 850
€ 350
€ 900
€ 250
€ 13.925

Willem van der Grinten
Penningmeester
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Public Relations activiteiten
Dit jaar hebben we de website van de Culturele Stichting helemaal vernieuwd; een compleet nieuwe,
moderne uitstraling en veel toegankelijker. De grootste verandering is te vinden in de Agenda. Deze
is uitgebreid met de keuze Categorie (muziek, kunst, literatuur e.d.), Locatie en Datum. Dit maakt het
vinden van een ‘evenement’ dat bij je past veel eenvoudiger.
De website is van 1 juli t.m. 31 december bijna 9 000 keer bezocht.

Aantal bezoekers van onze nieuwe website

Naast de vernieuwde website zijn we ook een Facebookpagina gestart, die ook goed bezocht wordt.
Begin van het jaar heeft de Culturele Stichting een grote donatie mogen ontvangen van de Stichting
Brummen 1200. Met een deel van deze donatie heeft CS de afdichting van de Muziekkoepel in
Brummen gefinancierd en aangeboden aan de Brummense bevolking. Door deze afdichting kan er
voortaan windvrij opgetreden worden en zal het geluid ook minder ‘verwaaien’. Dit cadeau is
aangeboden tijdens de viering van het 25-jarig jubileum van de Culturele Stichting.
Iedereen die een culturele activiteit in de Muziekkoepel wil organiseren, kan gebruik maken van deze
afdichting door op de website een aanvraag hiervoor in te dienen.
Het 25-jarig jubileum is in kleine kring in Concordia gevierd met alle (oud-)leden van het bestuur en
de diverse werkgroepen.

Annemarie den Hartogh
PR medewerker
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Cultureel Platform
Op dinsdag 23 mei heeft de halfjaarlijkse platformbijeenkomst van de Culturele Stichting Gemeente
Brummen weer plaatsgevonden. Ditmaal op de mooie locatie van de Eerbeekse bibliotheek.
Deze avond stond geheel in het teken van social media. Dit naar aanleiding van het Cultureel
Platform van 10 oktober 2016. Daar gaf een groot deel van de aanwezigen aan behoefte te hebben
aan meer informatie over social media, met name Facebook. Social media kan een goede aanvulling
zijn als communicatiemiddel voor hun diverse activiteiten.
Fiona van Hemert van het Zutphens Persbureau heeft een workshop gegeven over met name
Facebook voor zakelijk gebruik. Maar ook Twitter en Instagram zijn even voorbij gekomen.

Annemarie den Hartogh
PR medewerker
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Werkgroepen Culturele Stichting

Werkgroep Brummense Buiten Bios

13e jaar Buiten Bios!
In de zomer van 2017 heeft de Brummense Buiten Bios voor het dertiende jaar tweemaal een film
vertoond, in de o zo sfeervolle ambiance van park ’t Goor. Op een mooie open plek, vlak naast de
volière en omzoomd door grote bomen, verzamelde het publiek zich ook dit jaar weer. In de aanloop
van de voorstellingen komt men van ‘heinde en verre’ aangelopen met eigen kampeerstoel,
tuinbank, of zelfs ligstoelen. De gevulde tas met drankjes en chips wordt goed geïnstalleerd onder de
eigen stoel en de voorstelling kan beginnen!
Wederom vertoonden we de films met ‘eigen apparatuur’: via de
Culturele Stichting Gemeente Brummen is er een goede beamer en
makkelijk opzetbaar groot scherm aangeschaft. Met behulp van de
plaatselijke geluidsman, die een fantastische installatie neerzette, waren
de voorstellingen dit jaar ook technisch (en financieel) optimaal.
Donderdagavond 6 juli was de eerste voorstelling met de film ‘Room’.
Vanwege de regen overdag en de wisselende weersvoorspellingen voor die avond, werd deze
voorstelling matig bezocht.
Op donderdag 17 augustus werd de film ‘Lion’ vertoond. Het was een prachtige avond, ontroerende
film, gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Het was een goed bezochte voorstelling.
Inmiddels is het traditie dat bij het aflopen van de film een daverend applaus opklinkt vanuit het
publiek. Hartverwarmend voor de organisatie.
De BBB-nieuwsbrief - om het contact met ons trouwe publiek te verstevigen en hen tijdig van nieuwe
informatie te voorzien - krijgt steeds meer leden. Men kan zich online aanmelden voor de digitale
nieuwsbrief, via de site of via speciale mailingen. De site www.brummensebuitenbios.nl wordt zeker
in de aanloop van de voorstellingen goed bezocht.
Van de voorbereidingen, de opbouw en aankleding van de locatie in Park ’t Goor werd een prachtig
filmpje gemaakt door Brummen TV http://www.brummentv.nl (zoek bij alle video’s naar Buiten
Bios).
De organisatie verheugt zich nu al op het seizoen 2018 en is bezig met de voorbereidingen daarvoor.
De Brummense Buiten Bios werd mede mogelijk gemaakt door lokale sponsoren en door de
garantstelling van de ‘Culturele Stichting Gemeente Brummen’.

Rudie van den Berg
Theo van Enckevort
Theo Heldens
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Werkgroep Jeugd en Cultuur

De Heksen
Op zaterdag 18 maart presenteerde werkgroep Jeugd en Cultuur in Uitspanning De Vroolijke Frans te
Broek de resultaten van de negende editie van het kindermuziekproject.
’s Middags voerde de muziektheatergroep twee voorstellingen voor uitverkochte zalen op, onder
leiding van Mieke Rous met assistentie van Hymke Leeflang, samen met harmonieorkest
La Fraternité onder leiding van Andy Kievits. Mieke Rous heeft hiervoor een geweldig script
geschreven en Andy Kievits heeft alle muziek bewerkt zodat het voor de harmonie bespeelbaar was.
Het gaat om een bewerking van het kinderboek “De Heksen”
van de Britse schrijver Roald Dahl, waarbij ook inspiratie is geput
uit de verfilming. Roald Dahl wilde echter niets met deze film te
maken hebben, omdat de makers het einde veranderden. Wij
spelen wel het einde zoals het hoort: bitterzoet.
Vanwege de aard van het verhaal - en vooral het feit dat de
details waarin wordt beschreven wat voor gruwelijke dingen
heksen doen met kinderen - is het boek sinds de eerste druk
regelmatig doelwit geweest van censuur. De filmmakers besloten niet voor niks om er een positiever
einde aan te maken…
Het verhaal:
Het meisje Luka, wiens ouders om het leven kwamen, wordt opgevoed door haar oma, die haar alles
vertelt over heksen. Ze zijn zo gevaarlijk omdat ze op gewone vrouwen lijken, al zijn er details waar je
ze aan kunt herkennen. Hun grootste drijfveer: kinderen uitroeien.
In het hotel waar Luka met haar oma op vakantie is, is zij per ongeluk getuige van de verjaardag van
de heksen, waar de opperheks een nieuw plan onthult en demonstreert, Met een speciale formule,
zullen alle kinderen veranderen in muizen. Helaas wordt Luka ontdekt door de heksen….
Ieder jaar is het voor de gemeente Brummen weer een uniek project.
De toeschouwers reageerden enthousiast op de prestaties van de kinderen en muzikanten.
De Werkgroep Jeugd en Cultuur bestaat uit Harrie, Bertie en Nienke Kleverwal en Nanneke
Doorenbos.

Werkgroepen Culturele Stichting
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Werkgroep Kamermuziek
De werkgroep bestond uit Marieke Gitz - secretaris, Dolf Hofs, penningmeester, Diederik Kuenen,
programmeur, Henny Pauw en Bruno van der Werff.
Het is ook dit jaar weer gelukt een mooi programma te presenteren. Dankbaar hebben wij voor onze
concerten weer gebruik gemaakt van de 14e-eeuwse kerk in Hall met zijn fraaie akoestiek en intieme
sfeer. De meeste bezoekers kopen hun kaarten tegenwoordig via de vernieuwde website van de
Culturele Stichting. Het is niet duidelijk wat het effect op het bezoekersaantal is van extra publicaties
in het Brummens Weekblad, sinds het najaar.
22 januari 2017
Ludgerus Kerk Hall
Eleonore Pameijer – traverso en Ralph Rousseau Meulenbroeks – viola da gamba
Deze bijzondere instrumenten toonden zich in combinatie zeer geschikt voor de
kamermuziek uit het begin van de achttiende eeuw van Hotteterre, Bach, Van
Wassenaer en Vivaldi.
Het speciaal voor Ralph Rousseau door Daan Manneke gecomponeerde stuk voor
viola da gamba solo liet horen dat dit instrument, mits virtuoos bespeeld, ook in
modern repertoire zijn plaats verdient. Eleonore Pameijer bracht met de fluwelen
klank van de traverso een schitterende uitvoering van Syrinx voor fluitsolo van
Debussy ten gehore.
19 februari 2017
Orlando Quintet

Ludgerus Kerk Hall

Het Orlando Quintet verenigt de top van de Nederlandse hout- en koperblazers.
Marieke Schneemann - fluit, Pauline Ooostenrijk - hobo, Lars Wouters van den Oudenweijer klarinet, Ron Schaaper - hoorn en Bram van Sambeek - fagot, vertolkten een repertoire dat uiteenliep
van romantisch (Taffanel, Nielsen), via modern (Ligeti, Villa Lobos) tot hedendaags (van Merwijk).
12 maart 2017
Van Baerle Trio

Ludgerus Kerk Hall

Terecht was er bijzonder veel belangstelling voor dit concert. In 2016 ontving de pianist van dit trio,
Hannes Minnaar, de Nederlandse Muziekprijs (de hoogste onderscheiding die door het ministerie
van OCW aan een musicus, werkzaam in de klassieke muziek, wordt uitgereikt) uit handen van
minister Jet Bussemaker. De andere uitvoerenden waren Maria Milstein - viool en Gideon den Herder
- cello. Zij brachten het Trio in c klein van Ludwig van Beethoven en het Pianotrio in a klein van Peter
Tsaikovski. Als inleiding van dit laatste stuk las de schrijver Rien Schraagen een fragment voor uit zijn
roman De Dood van Pyotr Ilyich.

Werkgroepen Culturele Stichting
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21 mei 2017
Kasteel Engelenburg
Concert Culinair met Verso (Matthijs Koene – panfluit en Stefan Gerritsen – gitaar)
Voor het eerst werd voor het Concert Culinair een andere formule gehanteerd: niet een diner, maar
een zeer gevarieerde High Tea. Na het eerste deel van het concert, met werken van Dowland,
Giuliani en Schubert begaven de bezoekers zich naar het buffet en lieten zich de heerlijkheden goed
smaken. In het tweede deel klonken vervolgens werken van Villa Lobos, Debussy, Walton, Ravel,
Piazzolla en Kim.
1 oktober 2017
Ludgerus Kerk Hall
Ragazze Quartet met Lidy Blijdorp – violoncello
Het Ragazze Quartet, bestaande uit Rosita Arnold - viool, Jeanita
Vriens - viool, Annemijn Bergkotte - altviool en Rebecca Wise - cello,
begon het optreden met Lidy Blijdorp met een inleidend samenspel
vanuit vijf plekken in de kerk. Even was het publiek in verwarring over
waar de muziek vandaan kwam. Het was de verrassende opening van
een boeiend optreden onder het motto De Kogel (kwintet van Onslow)
en de Leeuwerik (kwartet van Haydn). Daarnaast speelde Lidy Blijdorp
de Prelude uit de vijfde Cellosuite van Bach en werd zij door het kwartet begeleid in het Celloconcert
in G van Boccherini.
5 november 2017 Ludgerus Kerk Hall
Pieter Wispelwey – violoncello
Nog meer celloklanken in een bijna afgeladen kerk, tevoorschijn getoverd door de wereldberoemde
cellist Pieter Wispelwey. Gezeten op een klein geïmproviseerd podium, zodat hij voor iedereen goed
hoorbaar en zichtbaar was, speelde Pieter de derde Suite voor cellosolo van Bach, sonates van Ligety
en Reger en de indrukwekkende Cellosonate opus 8 van Kodály.

Bezoekersaantallen 2017
22-01-17
19-02-17
12-03-17
21-05-17
01-10-17
01-11-17

Eleonore Pameijer c.s
Orlando Quintet
Van Baerle Trio
Concert Culinair Duo Verso
Ragazze Quartet met Lidy Blijdorp, violoncello
Pieter Wispelwey - violoncello

105
126
133
62
106
184

Totaal

716
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Werkgroep Kunst in de Hal

De meeste exposities in de hal van het gemeentehuis van Brummen in het jaar 2017 zijn solo
exposities geweest van Brummense kunstenaars. Dit om veelzijdige kunstenaars de gelegenheid te
geven te laten zien wat zij kunnen en wat zij “in huis hebben”. Dit was weer zeer divers; zowel
abstracte, fantasievolle als realistische schilderijen, foto’s, beeldhouwwerk en keramiek.
Zowel voor de bezoekers als de medewerkers van de gemeente aantrekkelijk om naar te kijken en
van te genieten. Op de foto een beeld van Wil van den Hoek met op de achtergrond een schilderij
van haar, zij schildert, beeldhouwt en is keramiste. De andere solo-exposanten waren Piet
van Middelaar en Jim van Iterson, allen uit Brummen. Dit toont aan dat Brummen veelzijdige
kunstenaars rijk is.
Door de leden van de werkgroep Kunst in de Hal werd gekeken naar de kwaliteit
van het werk en de diversiteit. Meestal werden de exposanten uitgenodigd door de
werkgroep om te komen exposeren in de hal. Kunstenaars kunnen zich ook zelf
opgeven om hun kunstwerken te exposeren in de hal van het gemeentehuis van
Brummen. Kunstenaars uit de gemeente Brummen en de omliggende gemeenten
genieten dan de voorkeur.

De duur van deze exposities is meestal 3 maanden.
Momenteel bestaat de werkgroep uit Analies Martin, Annie Elissen, Marie-Thérèse Snelders en
Jaqueline Tempassy.

Werkgroepen Culturele Stichting
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Werkgroep Taalmarkt
“We willen met onze activiteiten interactiviteit benadrukken, dus mensen actief met taal bezig laten
zijn, waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat.”
De vaste ingrediënten van ons taaljaar zijn inmiddels als volgt: tweemaal een literair café met open
podium, in het voorjaar indien mogelijk een extra activiteit en in november het Groot Brummens
Dictee. Ook worden de activiteiten van de dorpsdichter zo goed mogelijk ondersteund.
In 2017 organiseerde de werkgroep Taalmarkt een paar vertrouwde activiteiten; daarnaast werkte de
werkgroep op de achtergrond mee aan de activiteiten van de eerste dorpsdichter van de gemeente
Brummen, Laurens Hoevenaren. Op zondag 2 juli organiseerden we, onder de vlag van de eerste
IJssel biënnale, een poëziewandeling door Cortenoever. Door de regionale pers werd regelmatig
aandacht aan ons besteed; de persberichten voor- en achteraf werden vrijwel altijd geplaatst. Ook op
Facebook vroegen we aandacht voor de literaire activiteiten van de werkgroep. Bij een aantal
gelegenheden is een werkgroeplid van tevoren geïnterviewd door B-FM Radio.
Op woensdag 15 februari 2017 vond het eerste van twee Literaire Cafés plaats met schrijver
Thomas Verbogt. De zaal van De Kleine Frans in Broek zat vol en de sfeer was uitstekend. Het thema
“Jij en ik” zorgde voor inspiratie bij de voorlezers op het open podium. Jan Dolman werd door
Verbogt tot winnaar uitgeroepen met een aangrijpend en humoristisch verhaal over zijn hond.
Op woensdag 13 september 2017 was ons tweede literair café van het jaar, net als de
Poëziewandeling onder de vlag van de IJssel biënnale, in de grote zaal van De Vroolijke Frans. Dit
keer hadden we Jan Terlouw uitgenodigd; hij hield een inspirerende lezing onder belangstelling van
ongeveer 130 man publiek. Voor het Open Podium diezelfde avond was dit keer het thema “De
IJssel” uitgekozen. Als winnaar van de avond werd Klaartje Gras aangewezen door Jan Terlouw.
Op zondag 2 juli vond de Poëziewandeling plaats. Een idee dat
voor herhaling vatbaar is. Het behelsde een korte wandeling,
waarbij op verschillende plaatsen gedichten te horen waren van
en door Tineke Breuer-van der Haar, Laurens Hoevenaren, Inge
Else Schouten, Paul Marie van Schie, Piet van Middelaar en Eke
Mannink. De bewoner/eigenaar van Huis Helbergen hield ook
nog een rondleiding voor geïnteresseerden. De tentoonstelling
van fotografe Sharon Elvin kreeg ook veel bekijks. Circa 70
bezoekers hadden een prachtige middag.
De werkgroep leverde op verschillende momenten een bijdrage aan de activiteiten van de
dorpsdichter. De Culturele Stichting en de gemeente Brummen zorgden voor extra subsidie om dit
mogelijk te maken. Tot nu toe verloopt de samenwerking tussen alle partijen erg goed. We vinden de
dorpsdichter een grote aanwinst voor onze gemeente en zijn inmiddels bezig met het werven van
een opvolger.

Werkgroepen Culturele Stichting
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In het tweede jaar dat hij dorpsdichter was heeft Hoevenaren maar liefst 11 gedichten geschreven en
gepresenteerd:
Kom in mijn woorden wonen
Pijlers van ons leven
Mijn persoonlijke verhaal
Dijklichaam en waterziel
Zolang je loopt
Er komt nog zoveel meer
Het huis van je leven
Nieuwe glans
Besturen: gift en gave
Een kind
Laat ons beelden maken

15-02-2017
21-04-2017
04-05-2017
24-05-2017
12-06-2017 `
17-06-2017
30-06-2017
09-09-2017
15-09-2017
11-10-2017
08-12-2017

opening Taalhuis Twello
opheffing Stichting Brummen 1200
4 mei herdenking Brummen
overdracht bank Waterschap Cortenoever
avondvierdaagse Eerbeek (op film)
40-jarig jubileum De Marke
eeuwfeest Woningst. Veluwonen
Open Monumentendag Brummen
impressie bestuursexcursie Brummen
International Coming Out Day Twello
25-jarig bestaan van de Culturele Stichting

Begin 2018 schreef hij het gedicht Bindweefsel over de
nieuwe bruggen over het Apeldoorns kanaal, dat nog
voorgedragen zal worden bij een geschikte gelegenheid.
De gedichten zijn te lezen op de site van de Culturele
Stichting en op de site van Laurens Hoevenaren zelf. Ze
worden ook wel gepubliceerd door het Brummens
Weekblad. Van twee gedichten (Pijlers van ons leven en Laat
ons beelden maken) zijn op A5-kaarten gedrukte versies
uitgedeeld aan belangstellenden. Alle gedichten samen
worden gebundeld uitgegeven door uitgeverij De Geiten
Pers.
Op 4 november vond het 18de Groot Brummens Dictee plaats in de Kruiskerk in Eerbeek, geschreven
door Oliver Gee. Hij is leraar Nederlands en lid van de werkgroep Taalmarkt. Het dictee werd
voorgelezen door Ronald Heins, tegenwoordig dominee in Zutphen en voorheen zowel dominee van
de Kruiskerk als lid van de werkgroep Taalmarkt. 12 teams van 3 deelnemers schreven hieraan mee,
naast 5 individuele deelnemers. Daarnaast waren nog ongeveer 20 juryleden betrokken bij het
nakijken.
De muzikale omlijsting werd bij onze activiteiten tot grote tevredenheid verzorgd door Bas
Witteveen uit Oeken.
Het jaar 2017 eindigde voor onze werkgroep met de voorbereidingen voor een nieuw Literair Café
met voor de pauze een optreden van de schrijver Koos van Zomeren in De Vroolijke Frans in Broek op
woensdag 21 februari 2018. Thema voor het Open Podium na de pauze was “Natuur”.
Achter de schermen
In 2017 is onze vaste prijs uitgereikt aan de winnaars van onze activiteiten: een "Kleinegeit", een
ingelijste afbeelding van het Geitje van Jan Mankes. De banner van de culturele stichting wordt bij
onze activiteiten steeds opgesteld. Voor Literair Café en Groot Dictee zijn draaiboeken.
De samenstelling van de werkgroep is dit jaar niet veranderd. De werkgroep bestaat uit
Mieke van Nieuwstadt, Hannie Elfrink, Marguerite Tuijn en Oliver Gee. De werkgroep draait goed en
heeft op dit moment geen uitbreiding nodig.
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Gesubsidieerden
In dit deel wordt verslag gedaan van de in 2017 uitgevoerde culturele activiteiten. Een aantal van de
beschreven activiteiten ontvingen hun subsidie reeds in boekjaar 2016 terwijl een deel van de dit jaar
gesubsidieerde initiatieven pas in 2018 gerealiseerd zullen worden.

Buiten Bios Eerbeek
Een aantal actieve ondernemers, Bakker ten Veen, Bistro de Zaak, Boekhandel Hendriks, Hendriks
Optiek en de Pelikaan, heeft een zomerprogramma gemaakt om het Stuijvenburchplein in Eerbeek
goed te benutten.
Zo was er in mei de eerste Buitenbios op het Stuijvenburchplein in Eerbeek. Op een groot scherm
werd de film Top Gun vertoond. Popcorn, bier, koffie en hamburgers waren verkrijgbaar.
De aanwezigen waren zeer te spreken over de locatie en spraken de wens uit om dit meer te doen in
de toekomst. Daar gaat de organisatie voor zorgen. In september gaan er twee voorstellingen
plaatsvinden, een kindervoorstelling en een volwassenvoorstelling.
Met medewerking van Jan Molema geluid en stellage is alles
mooi op tijd gereed gezet. Gezien de locatie is er geen
entreegeld geheven. Stoelen waren door de organisatie
beschikbaar gesteld.
De temperatuur lag rond de 16 graden en was daarmee te koud.
Dat kregen wij ook terug van de bezoekers. De film Top Gun was
een goede keuze vond het publiek.

Tijdens de tweede Buitenbios werden er 2 films vertoond. Peter en de Draak, een film voor de
kinderen, en Into the Wild, een film voor volwassenen.
In verband met de kou en mogelijke regen is er uitgeweken naar Bistro de Zaak op het
Stuijvenburchplein. Daar was een overdekt terras met heaters. Ook deze keer is er geen entreegeld
geheven en waren de stoelen door de organisatie beschikbaar gesteld.
De temperatuur lag rond de 13 graden en was daarmee de koudste 16 september ooit....! De films
waren goed alleen Into the Wild was te lang.
Voor volgend jaar hebben wij contact met Huis te Eerbeek om te ontdekken of de locatie daar ook
goed is.
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Brummens Got Talent
De BGT-verkiezing is voor alle kinderen uit Brummen, maar we richten ons met name op de kinderen
in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Dit jaar hadden zich voor Brummens Got Talent 17 kinderen
opgegeven; op de ochtend zelf hadden zich nog 5 kinderen aangemeld.
Om 14:00 uur begon het optreden van de kinderen, waar zij hun
muzikale zang, dans en acrobatische oefeningen toonden aan het
enthousiaste publiek. De deskundige jury bestond dit jaar uit Jouri
Barink (SCB), Marieke (Rhienderoord en José (Sparta).
De eerste plaats was dit jaar voor Cato en Lieke met een prachtige
uitvoering van ‘Samen voor altijd’ (van Marco Borsato). De tweede
plaats ging naar Ellis en Jade met een mooie dansuitvoering op de
‘Okido’ van Kinderen voor Kinderen en de derde plaats was er voor de muzikale uitvoering van ‘Een
meeuw boven zee’ van Kinderen voor Kinderen door Jip, Renske, Lotte Guusje Suze en Isa Amber.
Alle deelnemers kunnen terugkijken op een onvergetelijke dag. Zij ontvingen nog een leuk prijsje,
beschikbaar gesteld door lokale ondernemers.
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Buiten ‘t boekje

Het eerste optreden van Buiten ’t Boekje was meteen al een groot
succes! Op 30 juni speelde Folkband The Coincidences voor een volle
tuin al haar liederen met passie en vuur. Zelfs een aantal bezoekers
begonnen spontaan te dansen! Heerlijke Ierse folkmuziek met
prachtige stemmen.

Vrijdag 7 juli waren ’s middags eerst de kleinsten aan de beurt. Helaas liet het weer niet toe om de
voorstelling buiten te spelen. Maar binnen was het ook gezellig! Samen met hun papa’s, mama’s of
opa’s en oma’s kwamen de kinderen vol verwachting kijken en luisteren naar Muis maakt Muziek.
Muis en Fredrike op haar accordeon hebben samen met de kinderen een heus muislied
ingestudeerd. En na afloop was er nog ruim tijd voor een knuffel van Muis.
En vrijdagavond 7 juli sloot cabaretière Irene van der Aart Buiten ’t Boekje af. Irene was geen
onbekende voor de vaste bezoekers. In 2012 heeft zij ook al een optreden in de tuin verzorgd. Met
haar nuchtere kijk op het boerenleven wist ze weer veel lachers op haar hand te krijgen. Met haar
slogan: ‘’mijn glas is niet halfvol, het is niet halfleeg, maar er heeft nooit iets ingezeten’’ was het
weer een geslaagde avond!
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Cultuurmenu
De scholen konden voor al hun leerlingen een culturele activiteit kiezen. Sommige kozen op basis van
inhoud. Kröller Müller heeft een heel goed lespakket, bijvoorbeeld met betrekking tot filosoferen
met kinderen. Andere scholen sprak de kunst van het vertellen aan. Weer andere kozen wat
praktisch handig was omdat ze niet een beroep op rijouders wilden doen of maakten juist een
speciaal uitje van het Kröller Müller. Zo kon elke school kiezen wat bij het schoolprogramma en de
leerlingen past.
Museumbezoek naar het Kröller Müllermuseum
Word je verdrietig van een somber schilderij? Moet een kunstenaar iemand zo mooi mogelijk of zo
echt mogelijk afbeelden? Filosoferen met schilderijen verbindt 12 topstukken uit de collectie aan
prikkelende filosofische thema’s. De kinderen ontdekken wat de zonnebloemen van Vincent van
Gogh zo bijzonder maakt, waarom Piet Mondriaan de zee omtovert in kruisjes en streepjes, en nog
veel meer!
Daarnaast kunnen de kinderen o.l.v. een ouder en/of leerkracht vrij rondlopen in het museum en de
beeldentuin bezoeken, al dan niet a.d.h.v. opdrachten.
De vertellers in het kader van Wereldverteldag
Rondom de Wereldverteldag reed er een bus met Vertellers door
onze gemeente. De Vertellers zijn professionele schrijvers, vertellers
en/of theatermakers die een verhaal komen vertellen dat aansluit bij
het thema van de Wereldverteldag. Dit keer is het thema ‘Wise
Fools’. De vertellers waren zeer inspirerend en een fantastische
toevoeging voor lees- en schrijflessen.
Zowel de vertellers als de kinderen en leerkrachten hebben genoten van deze momenten.
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Dag van de ouderen
‘Dit lied is mij lief’
Vrijdag 6 oktober 2017 is in het Tjark Rikscentrum in Eerbeek de Dag van de Ouderen gehouden, voor
alle 65-plussers in de gemeente Brummen. Met als doel ontmoeting, informatie en vooral cultuur. En
dat is weer goed gelukt!
Het vormt een goed moment om de kwetsbare groep te informeren omtrent een actueel vraagstuk.
Hiertoe zijn de zogenoemde algemene voorzieningen in de gemeente Brummen toegelicht in een
PowerPoint presentatie door Simone Huizer van Team voor Elkaar en Hennita van der Zee, sociaal
werker SWB. Deze voorzieningen helpen ouderen langer zelfstandig, thuis te kunnen blijven wonen.
Een belangrijke trekker hiertoe is het culturele programma. Hier is
gezocht naar een programma dat de doelgroep uitnodigt niet alleen
toe te horen en toe te kijken, maar ook actief deel te nemen. Men kon
genieten van een inspirerend optreden van Mark Söhngen en Theo
Dahm. Mark is accordeonist en zanger, Theo is gitarist en zanger. Het
duo gaat voor tango, musette, levenslied, volksmuziek, pop, blues,
rock & roll en Zuid-Amerikaanse muziek.
Zij traden op als een waar tweemans-orkest en betrokken het geanimeerde publiek actief bij hun
programma. Het speciale programma ‘Dit lied is mij lief’ was zo’n combinatie van meedoen,
meezingen en luisteren naar verhalen, delen van ervaringen en kennis van vroeger.
De middag werd afgesloten met een verloting en daarna kon iedereen geïnspireerd en met een
mooie prijs naar huis gaan.
De voorstelling is mede mogelijk gemaakt dankzij de Culturele Stichting en SWB.
Sociaal Werker van SWB Hennita v.d. Zee hielp het Comité Lokaal bestaande uit Jan Holtslag, Gerrit
van der Spreng, Jan Wissink en een groep vrijwilligers in het kader van ondersteuning
burgerinitiatieven. Edith Gloerich, als Combinatiefunctionaris Cultuur, ondersteunde bij de invulling
en financiering van deze culturele activiteit.
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Muziekvereniging Eendracht
Het fanfareorkest van Eendracht heeft in het najaar een tweetal werken uitgevoerd, waarbij twee vrij
ongebruikelijke instrumenten voor een fanfareorkest in het zonnetje werden gezet.
Dat zijn de contrabas en de harp. De werken die gespeeld werden zijn Migyur van Eric Swiggers en
Mästare, alle söka dig van Rob Goorhuis.
We hebben drie concerten gehouden, waarbij we bij de eerste twee nadrukkelijk de culturele
stichting hebben genoemd als ondersteuner van ons initiatief. Bij het eerste concert hebben we ook
de banner in de zaal geplaatst.
Het eerste concert was op 21 oktober in samenwerking met Harmonie
Orkest Brummen. Het concert vond plaats in de kerk in Brummen en kon
op goede publieke belangstelling rekenen. We schatten dat er zo’n
150 aanwezigen in de kerk waren. We hebben een goede uitvoering
kunnen geven waarbij vooral de Harp wel een heel bijzonder effect
meebracht in de uitvoering.
Het tweede concert was in Eerbeek in de Kruiskerk. Dit concert deed Eendracht in samenwerking met
Koningin Wilhelmina Wamel. Ook hier hebben we weer goed kunnen laten zien wat een harp en
contrabas kunnen toevoegen aan een fanfare orkest. Het geeft een heel andere klankkleur.
Beide concerten gaven we als voorbereiding op deelname aan het concertconcours op 25 november
in de Buitensociëteit in Zutphen. Een prachtige zaal waarbij onze ervaring is dat de fanfare goed tot
zijn recht komt. Het orkest liet zich beoordelen in de eerste divisie van de KNMO en behaalde daar
een eerste prijs met onderscheiding in verband met het behalen van 90 punten. Een prestatie waar
we enorm trots op zijn.
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Film “Jonge helden in de oorlog”
7 jaar geleden hebben we een toneelstuk geschreven “Jonge
helden in de oorlog” Dit toneelstuk hebben we voor scholen en
verzorgingstehuizen opgevoerd. Vorig jaar hebben we dit
toneelstuk verfilmd. Hiervoor hebben we een locatie gezocht en
gevonden in Gelselaar. We hebben Gelselaar gekozen omdat hier
een authentieke boerderij staat waar we in mochten filmen
Afgelopen oktober is deze film in première gegaan, en met veel succes.
Veel jonge mensen hebben zich verdiept in de oorlog. In de film gaat het voornamelijk over de moed
van jonge mensen, en over vertrouwen.
Stichting De jong-oud-connectie Brummen
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Protestantse Kerk Hall & Voorstonden
“Geachte heer Bach”
In de kerk van Hall vond 14 januari de uitvoering plaats van de concertante muziektheatervoorstelling “Geachte heer Bach”. Het optreden werd verzorgd door organist Wietse Meinardi,
fluitiste Berta van der Kolk, sopraan Alina Rozeboom en acteur Dick van Veen. De producent is de
Stichting Muziektheater Assen (directeur Bert Naarding).
In de loop van de middag kwamen acteur en musici naar de kerk voor de repetitie, het stemmen van
de instrumenten, het testen van de geluidsinstallatie en instellen van de verlichting. Een van de
meisjes uit Hall (Erica) speelde de rol van engel en werd geïnstrueerd.
Een man (Dick van Veen) ligt op de vloer en ontwaakt: het is Johann Sebastiaan Bach! Tenminste dat
zegt hij. De kerk is het voorportaal van de hemel. Van de engel krijgt hij een brief met de opdracht te
bewijzen dat hij werkelijk Bach is. Alleen dan kan hij toegang tot de hemel krijgen. Hoe toont Bach
aan, dat hij is wie hij denkt te zijn?
Hij vertelt over zijn leven, jeugd en ouders, waar hij woonde. Hoe de
liefde voor de muziek ontstond. Hij geeft een tijdsbeeld van zijn
leven. Dan komt de engel voor de tweede maal: de feiten zijn tot nu
toe allemaal waar, maar ze zijn te algemeen. Hij moet
gedetailleerder worden. We leren op een speelse manier nog veel
over het leven van Bach.
Het levensverhaal wordt regelmatig onderbroken door muziek. De muziekstukken zijn gevarieerd en
uit verschillende levensperiodes. Een selectie: Schafen können sicher weiden (Cantate 208), Dir,
Jehova will ich singen, Praeludium in C (uit Wohltemperierte Klavier), Liebster Gott (Cantate 179),
Bist Du bei mir (uit Notenbuchlein). De muziek wordt in wisselende bezetting uitgevoerd. Ook het
publiek wordt uitgenodigd een lied mee te zingen.
Ten slotte vraagt Bach of hij voldoende aangetoond heeft, dat hij werkelijk Bach is. De engel knikt
bevestigend en leidt Bach naar de hemel.
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Harmonie Orkest Brummen
Aan de voorbereiding van dit concert hebben veel leden uit de verschillende geledingen meegedaan,
van jong tot oud. De filmpjes achter een aantal muziekstukken is door een aantal leden zelf gemaakt.
Er zijn regelmatig berichten op Facebook gezet, maar ook de posters en een aantal artikelen in de
krant zorgden voor de PR.
Zaterdag 25 maart was er tijdens het optreden van het HOB
in de goed gevulde Grote Kerk in Brummen heel veel te
beleven. Het publiek, waaronder de burgemeester, zag een
veelomvattend optreden met een heel afwisselend
programma dat tot in detail verzorgd was. Zo was er
filmmuziek van bijvoorbeeld Hoe tem je een draak, The mask
of Zorro, Crimson Tide en Starwars, met bijbehorende
filmfragmenten, maar ook het meer experimentele stuk
Outback, waarin een didgeridoo een belangrijke rol speelt.
Voor de aankleding van het stuk Madurodam waren enkele dappere fotografen op de natste dag van
dit voorjaar naar Den Haag gereisd om foto's te maken. De jonge musici van het opleidingsorkest
lieten een paar swingende dansnummers horen en vervulden met verve hun rol als vlaggenzwaaiers,
kaarsjesdragers en zwaardvechters.
Tijdens het muziekstuk Grand grand ouverture hadden drie stofzuigers een solistenrol, tot een stel
boeven met klappertjespistolen ze tot zwijgen bracht.
Zo was er steeds veel te zien voor het publiek. Een goede vondst was om op een scherm
geprojecteerde whatsapp-berichtjes als programmaboekje in te zetten. De belichting, techniek en
aankleding waren van een professionele perfectie.
Dit alles werd mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers van het HOB. Maar boven alles
werd het publiek meegesleept door de muziek onder leiding van dirigent Römanö Mediati.
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KIEMM
Op 23 juni organiseerden we de eindafsluiting van het zesde KIEMM Seizoen.
In de 20 weken voorafgaand aan 23 juni hebben alle kinderen van groep 6 (102 leerlingen) van de
Eerbeekse basisscholen een blaasinstrument leren bespelen én hebben ze eigen composities
gemaakt.
Op 23 juni overdag repeteerden de kinderen onder begeleiding van een professioneel combo
(toetsenist, drummer, bassist, gitarist en percussionist) hun composities. Deze composities hebben
de kinderen zelf in elkaar gezet tijdens de muzieklessen. Er kwamen heel verschillende muziekstukjes
en zelfs toneelstukken uit. Erg gaaf om te merken hoe groepsprocessen werken en hoe de creativiteit
wordt geprikkeld doordat je een beetje kunt blazen op instrumenten.
’s Avonds traden de kinderen met hun klas op voor bijna 400
ouders, broers, zusjes, opa’s en oma’s in een sfeervol
verlichte Bhoele. Ook het leerlingenorkest van Eendracht
speelde mee. Gezamenlijk speelden de KIEMM’ers drie
liedjes ‘Let me entertain you’, een blues waarbij ook het
publiek meedeed op boomwhackers en Can’t stop the
feeling’. Dit jaar was er ook een blazersensemble van
Eendracht gevraagd om tussen de optredens van de groepen
een herkenningstune te spelen. Het was een echt feestje!
Presentatrice Thea Lebbink bedankte aan het eind van de avond alle donateurs van KIEMM en in het
bijzonder Drukkerij Willems voor al het drukwerk voor het mede mogelijk maken van de avond.
Stichting KIEMM speelt in op de behoefte van kinderen om nog verder te gaan met muziek maken en
biedt een cursus ‘KIEMM de diepte in’ aan. Uiteindelijke doel hiervan is om een keer zoveel kinderen
te hebben dat je een schoolorkest kunt vormen.
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Kunstestafette
Stichting Welzijn Brummen

De Kunstestafette is een schoolkunstproject dat geïnitieerd werd door Ellen Loopstra, oprichtster van
de Jeugdkunstkring. Met de Kunstestafette wil zij meer verbinding tussen de scholen tot stand
brengen en de Jeugdkunstkring onder de aandacht brengen. De Kunstestafette is georganiseerd in
samenwerking met Cultuurpunt SWB.
Omdat Ellen er alleen voor kwam te staan redde zij het niet de Kunstestafette zelf uit te voeren.
Dankzij de subsidie van de Culturele Stichting kon er een nieuwe boodschapper aangewezen worden;
dit werd professional Rozemarijn Mulder. Vanaf februari heeft Rozemarijn alle bezoekjes op zich
genomen, de estafette werd niet onderbroken.
De boodschapper van de Kunstestafette heeft alle participerende
kinderen verteld over de Jeugdkunstkring, de opdracht
overgebracht en uitleg gegeven over het bedenken van een nieuwe
opdracht. Opdrachten werden allemaal op film aangeleverd. In een
filmpje vertellen kinderen van school A de opdracht die zij bedacht
hebben en de voorwaarden waar de opdracht aan moet voldoen.
School B ontvangt de opdracht en stelt eventuele vragen aan de
boodschapper. De boodschapper ging direct aan de slag met de
kinderen met een brainstormsessie. De uitvoering/uitwerking van
de opdracht vindt op een later tijdstip plaats onder begeleiding van
de groepsleerkracht. School B bedenkt een nieuwe opdracht voor
school C. Enkele weken later haalt de boodschapper de opdracht
op en bekijkt het tot dan toe gemaakte kunstwerk. De
boodschapper gaat door naar school C. Enzovoort.
De Kunstestafette heeft voor verbinding gezorgd. Kinderen gaven aan het bijzonder te vinden om
een opdracht te ontvangen van leeftijdsgenoten van een andere school. En kinderen hebben
daarnaast de kans gekregen zichzelf te verbinden met kunst. Zo had een leerling geleerd dat “niet
alle kunst afgrijselijk is”.
Ellen had een eindexpositie voor ogen waarin al het gemaakte werk bij elkaar komt, om de
verbinding nog meer kracht bij te zetten. Deze expositie bleek helaas niet haalbaar door privé
omstandigheden in de familie van Ellen. Rozemarijn Mulder heeft daarom een digitale expositie
gemaakt van de Kunstestafette, zodat het geheel toch mooi afgerond is.
Alle filmpjes met opdrachten zijn bovendien terug te vinden op de Facebookpagina van de
Jeugdkunstkring. Een deel van de filmfragmenten staat onder ‘berichten van bezoekers’.

Gesubsidieerden Culturele Stichting

pagina 24

Protestantse Gemeente Eerbeek
Mensen van de weg
De 103 vrijwilligers zijn in september 2016 begonnen met de voorbereidingen en de wekelijkse
repetities.
Het scenario en draaiboek zijn begin 2016 geschreven door een kleine werkgroep uit Eerbeek.
In januari jl. zijn we gestart met de publiciteitscampagne gericht op Eerbeek en de regio. Daartoe zijn
500 flyers en 20 posters binnen de eigen groep ontwikkeld en ruimhartig verspreid in Eerbeek,
Brummen en het buitengebied. Persberichten zijn verstuurd naar alle regionale media, die dit vaak
meerdere keren hebben opgenomen.
Al bij de eerste uitvoering ontvingen de zangers en acteurs een
staande ovatie, vanwege het enthousiasme en de overtuigende
opvoering. Bijzonder verheugd waren we ook met de inzet van een
grote groep jongeren, die zowel met acteren als met zang, in de
muziekband en met de ondersteuning in de techniek (licht en geluid)
actief hebben meegewerkt.
De inhoud was maatschappelijk actueel in de context van onze individualiserende participatiesamenleving, waarin we omzien naar elkaar en naar vreemden (b.v. vluchtelingen).
Zijn wij niet allemaal “mensen van de weg” die met elkaar al bewegend onderweg zijn?
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MET
Het MET-programma 2017 beslaat dit jaar een 10-tal evenementen, waarvan 6 georganiseerd door
MET, een 3-tal in eigen beheer, gefaciliteerd door MET en één aanvullend op het avond 4-daagse
programma.
Zondag 7 mei
Shantykoor IJsselboei bestaat 10 jaar en brengt alvast een proefje van haar jubileumprogramma in de
Muziekkoepel van Eerbeek. Bij fris maar droog weer genieten meer dan 150 shantyliefhebbers van
diverse nieuwe nummers van het koor, sommige zelfs meerstemmig en diverse solo’s.
Zondag 14 mei
Muziekvereniging Eendracht Eerbeek geeft haar jaarlijkse koffieconcert met het LEGO-orkest en de
Fanfare. De vriendengroep van Eendracht verzorgt de koffie voor het veeltallige (vaste) publiek. De
weergoden zijn gunstig gestemd.
Zondag 21 mei
Gipsyband Balkanari & the GOD (gipsy orchestra dancers) brengen een programma vol Balkanbeat.
Het publiek krijgt na de pauze wat meer variatie en een leuke presentatie. Dit wordt zeer op prijs
gesteld.
Zondag 25 juni
Chapeau, moet vanwege dreigende buien het optreden verhuizen naar de grote zaal van de
Korenmolen. Hun ‘Hot-club-de-France’ muziek past echter geheel in de entourage en ambiance van
de zaal en de ca. 40 bezoekers worden door de MET-vrijwilligers professioneel verzorgd.
Zondag 2 juli
De openluchtdienst van PKN, verzorgd door SOW Nu, moet bij nader inzien eveneens terug naar de
basis vanwege het weer. Gelukkig is die basis, de Kruiskerk, dichtbij dus logistiek eenvoudig
opgelost.
Zondag 20 augustus
Old Iezer Jazzband brengt na het zomerreces een zeer talrijk publiek weer
terug in Eerbeekse sferen. Met een swingend programma, waarin Old Iezer
toch weer een flink aantal ‘nieuwe’ nummers ten gehore brengt, wordt het
enthousiaste publiek tot en met de toegift geboeid en zelfs verleid tot een
dansje. Afgesloten wordt er met een ‘We’ll meet again…

Zaterdag 26 augustus
De muziekkoepel en het danspodium is decor voor een concert van popkoor Young Voices. Zij
hebben een koor uit Den Haag te gast, dat ter gelegenheid van hun jubileum een verrassingsconcert
in deze mooie omgeving en entourage hebben georganiseerd. MET faciliteert Young Voices met
gebruik van de muziekkoepel.
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Natuurdag Brummen
Inleiding
Op 11 juni 2017 werd wederom, en in navolging van de georganiseerde eerste Natuurdag op 29 mei
2016, “Natuurdag Brummen” georganiseerd. Het betrof evenals vorig jaar een evenement waarbij
diverse partijen betrokken worden om actief de prachtige natuur van de gemeente Brummen en
omgeving onder de aandacht te brengen. De insteek is dit evenement jaarlijks te organiseren.
Vereniging Natuurmonumenten faciliteerde als gastheer de dag op en rond landgoed ‘t Leusveld,
gelegen tussen Brummen en Eerbeek.
Wanneer
Voor het jaar 2017 is als datum gekozen zondag 11 juni van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Opzet
Natuur centraal stellen in het thema, dat betekent concreet:
1.

Natuur en landschapsmarkt
Een grote manifestatie op het Leusveld waar alle natuurorganisaties
en natuur gerelateerde bedrijven en instellingen zich kunnen
presenteren. Dit onderdeel zal in en rond een “eigen” tent binnen het
evenement plaatsvinden. Trekker van dit onderdeel is de Heg en Haag
werkgroep
Brummen,
Natuurrijke
Ontdekkingen
en
Landschapsnetwerk Brummen.
Uitdrukkelijk zullen alle organisaties die zich presenteerden op Fête de la Nature 2014,
Landgoederendag 2015 en de wedstrijd Heggenvlechten voor ons erfgoed 2016 en de eerste
Natuurdag 2016 worden gevraagd zich te presenteren.
Tijdens de dag zullen genoemde organisaties bezoekers (ook toeristen) activeren om de
Brummense natuur te verkennen. Tevens zal opnieuw speciale aandacht worden gegeven aan
het oprichten van, en werven van vrijwilligers voor een agrarische natuurvereniging. Gericht zal
worden gezocht naar (nieuwe) vrijwilligers die actief willen worden in het natuur- en
landschapsbeheer.

2.

Smulplein vol met spijzen en dranken
Hierbij ligt de nadruk op natuurlijk en lokaal.
a. De Meander
b. Catering Zutphen met huisgemaakte friet
c. De Kruitbosch
d. De Vroolijke Frans met o.a. Streekbieren uit Rha
e. Pannenkoekenbakker van de Reuvershoeve met pannenkoeken en poffertjes
f. Bakkerij Jolink met boerderij ijs
g. Natuurmonumenten met Ganzenborst roken
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Silhouettenwiel
Vanaf december 2016 heeft de werkgroep Silhouetten het idee opgevat een Silhouettenwiel uit te
voeren en tentoon te stellen tijdens de eerste IJsselbiënnale. Dit wiel kan gezien worden als een
opmaat naar de Silhouettenoptocht die voorzien is in 2019.
Het thema van de IJsselbiënnale 2017, klimaatverandering en landschapsverandering, heeft met
name in Cortenoever gespeeld. Daar is drastisch ingespeeld op het voorkomen van de gevolgen van
hoog water in de rivieren, wat op zich een gevolg is van de klimaatverandering. Het landschap is
ingrijpend veranderd: bebouwing en beplanting is verdwenen en dijken zijn aangelegd en aangepast.
Het wiel werd geplaatst naast de waterzuivering aan de Piepenbeltweg in
Cortenoever. De figuren op de rand van het wiel verwijzen naar het
veranderde landschap rondom de plek waar het wiel is geplaatst. Want
het landschap heeft een nieuwe verschijningsvorm gekregen als gevolg
van het project Ruimte voor de Rivier.
De werkgroep Silhouetten bedacht het wiel. Een Facebook-pagina werd
opgezet; er werd contact gezocht met de media. Plek en plaatsing werden
geregeld, er was contact en afstemming met de IJsselbiënnale.
Corrie van de Vendel, beeldend kunstenaar en werktuigbouwkundige,
heeft het wiel ontworpen. Met haar partner Jack de Groot werd het wiel
uitgevoerd. De heer Beker heeft geholpen bij de plaatsing.
Gezien de reacties die bij de werkgroep zijn binnengekomen is het wiel goed ontvangen. Er was
bewondering voor het geheel, voor de afzonderlijke figuren en de kleine grapjes: een ronddraaiende
stropdas en vlaggetje, vallende bomen, een instortende boerderij.
Vanaf het najaar 2017 gaat gewerkt worden aan de opzet en voorbereidingen voor de
silhouettenoptocht. Het is verheugend dat het Silhouettenwiel belangstelling hiervoor heeft
gegenereerd en dat vier nieuwe mensen zich hebben opgegeven voor de organisatie van de optocht.
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TheaterLokaal
TheaterLokaal daverend succes
De tweede editie van TheaterLokaal op zaterdagavond 3 juni van het Pinksterweekend Brummen was
een groot succes. De cirkel van theaterwagens die het hele weekend op het centrale Marktplein
stonden, waren de eerste avond meteen al goed gevuld, waarbij verschillende optredens compleet
waren uitverkocht en de wagens vaak tot de nok toe waren gevuld met enthousiast publiek.
TheaterLokaal werd zaterdagavond om 19:00 uur geopend door de
burgemeester. De opening werd overgenomen door een spetterend
optreden van Los Pajaritos: flamenco in dans en zang, waarbij de kleurige
enthousiaste dames op diverse plekken op het plein optraden, en later ook
nog twee voorstellingen gaven in de wagens.
Het was een mooie afwisseling van muziek, compacte bands, dichters, verhalenvertellers, theater en
cabaret, singer-songwriters en flamencomuziek en dans. Optredens waren er onder meer van
Barjoes (kleinkunst), jeugdtoneelgroep BRAVO, Calamity Caroline (cabaret), Copagrow met blues en
country muziek, Leontien van Geffen (fotografie), Paul&Bas (kleinkunst) en verhalen van De
Bosjuffrouw.
Elke theaterwagen had 6 voorstellingen, die dankzij de gastvrouwen en 1 gastheer in vlot tempo
elkaar afwisselden: het liep op rolletjes, op een enkele last-minute afzegging na.
In totaal zijn er 22 voorstellingen geweest en zijn er 515 kaarten verkocht, wat neerkomt op een
gemiddelde bezetting van de wagens van 23 personen, dus dat is 80%.
Diverse voorstellingen waren uitverkocht, andere wat minder, maar het enthousiasme van het
publiek was er niet minder om. Er zijn veel enthousiaste reacties ontvangen, van zowel publiek als
van artiesten. En niet te vergeten van de onvergetelijke gastvrouwen, gastheer en kassadames!
Nieuw dit jaar was het TheaterDiner: aan lange tafels kregen ca. 150 mensen een heerlijk
driegangendiner uitgeserveerd. Bij de prijs inbegrepen was 1 vrijkaartje voor een voorstelling naar
keuze.
Dit leverde twee opvallende zaken op: veel gezelligheid op het Marktplein én extra bezoekers voor
TheaterLokaal!
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Tonden Theater Tour
Was bij de vorige 'Toer' in 2015 ons doel om alle Tondenaren bij de TTT te betrekken door een
laatste gratis voorstelling te geven op het terrein van De Sterre (buurthuis), dit keer wilden we graag
het jonge publiek trekken. En tevens jonge artiesten de kans geven zich te presenteren. Ons thema
werd 'verstrengeling'.
Van de 4 voorstellingen werden er drie verzorgd door net startende of nog studerende artiesten.
Onze entreekaart werd ontworpen door een jonge kunstenares Esmee Groot Koerkamp. In de
voormalige School met de Bijbel hing op deze zondag werk van haar hand.
Bij een bestelling van een regulier kaartje boden we de mogelijkheid om 2 extra kaartjes voor
jongeren tot 30 jaar te kopen tegen gereduceerd tarief. Verder stelden we 10 kaarten à € 10,-beschikbaar voor jongeren in de leeftijd 15 tot 30 jaar, wanneer zij woonachtig waren in Tonden.
Door aanpassingen in de website door Eric Groot Kormelink kon deze ingewikkelde constructie van
kaartverkoop gerealiseerd worden; helaas is hier beperkt gebruik van gemaakt.
De kaartverkoop verliep zeer voorspoedig. De meeste kaarten waren al voor de grote vakantie
verkocht. In totaal waren er meer dan 130 bezoekers inclusief de vrijwilligers.
Het concept van de TTT was gelijk aan de voorgaande editie in 2015:
˗ Ontvangst op de school met koffie
˗ 2 voorstellingen op locatie
˗ Lunch op de school
˗ 2 voorstellingen op locatie
˗ Afsluiting met een borrel op de school.
De gasten verplaatsten zich per fiets, onder begeleiding van een groepsleider, van de ene locatie
naar de andere.
De eerste gasten meldden zich al voor tienen. Vrijwilligers zorgden ervoor dat de fietsen ( en auto's)
netjes geparkeerd werden en de gasten van een entreekaart en een kopje koffie voorzien werden.
Om half elf heette Bob Koster, onder een stralende zon, alle gasten welkom buiten op het
schoolplein. Hij gaf toelichting op het programma, vertelde over de bijzondere entreekaart, die ook
echt verstuurd kon worden (met een speciale TTT-2017 postzegel), en legde uit dat 'Verstrengeling'
het thema van de dag was.
Onder leiding van de 4 groepsbegeleiders gingen de gasten in groepen van ruim 30 personen op de
fiets op weg naar hun voorstellingen. Bij Saskia en Felix aan de Voortweg traden de "3 AL's" op.
A.L. Snijders, bekend van het zeer korte verhaal, las voor uit eigen werk afgewisseld met muzikale
intermezzo's van Alan Purves (percussionist) en Albert van Veenendaal (piano).
Bij Hanneke en Ferry aan de Haarweg speelden Anne en Lisa hun voorstelling
'Weltschmerz'. Op humoristische en muzikale wijze gaven zij een ode aan de
onvolmaaktheid van de wereld.
Bij Alice en Jaap aan de Tondensestraat werd een mini opera een zgn. salone dell
opera ten gehore gebracht door Ruth Fraser - sopraan, Rossarno Ghira countertenor en Ricardo Alves Pereira - gitarist. De musici kennen elkaar van het
conservatorium uit Den Haag.
Bij John en Gerda werd in hun stal aan de Hoevesteeg een interactieve dansvoorstelling opgevoerd
door dansstudenten van ArtEZ uit Arnhem.
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Vliegende Speeldoos
Musical in 1 dag voor alle kinderen in Brummen
Tijdens de inschrijvingen werden steeds meer kinderen enthousiast om mee te willen doen.
Uiteindelijk hadden we 107 kinderen. Voor Brummen is dat erg veel. Kinderen van groep 1 tot en met
groep 8 konden deelnemen. Bijna alle groepen zaten vol.
Om 08:30 uur begon de organisatie, na maandenlange voorbereiding, met het klaarzetten van de
laatste dingen. Het podium stond klaar en de mensen van de Vliegende Speeldoos kwamen! Daarna
ging alles in een sneltreinvaart. Spullen uitpakken, alles op het podium zetten en niet de techniek
vergeten. Intussen kwamen de vrijwilligers. Zij kregen instructie over de dag. In de kerk kregen de
kinderen hun welkom. Op een flitsende manier werd een stukje van de musical gepresenteerd. De
kinderen waren onder de indruk. Meteen moesten ze liedjes instuderen en meedoen met de
bewegingen.
Vervolgens gingen ze in leeftijdsgroepen uiteen. In de kerk en de Expeditie
(basisschool) werd druk geoefend. Zang, dans en toneel kwam in elke
groep voor. De kinderen hebben vervolgens allemaal zelf een soort kleding
gemaakt. Een cape versierd, een schortje, een nekhanger etc. Er was
nauwelijks tijd om te eten.
Toen kwam de volgende oefenronde waarna meteen de generale repetitie volgde. Deze verliep
prima. De kinderen zaten vol concentratie en wisten precies wat ze moesten doen.
Prachtig om te zien. Vervolgens moesten ze schminken, nog even naar de wc en daarna zat de zaal
vol met publiek.
De kinderen hebben een prachtige voorstelling gegeven!
Het is erg knap dat ze in een dag tijd zoveel kunnen leren. Zelfs de kleuters, die nog maar zo jong zijn
deden het erg goed. Na afloop waren vele handen weer beschikbaar om te helpen opruimen. Om
een dergelijke dag te organiseren zijn zeker 40 vrijwilligers in de weer geweest. Ieder deed dit
uiteraard belangeloos.
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Stichting Welzijn Brummen
Wereldverteldag , een bus vol vertellers
De Wereldverteldag met als thema “Transformatie” heeft vijf verhalenvertellers uit de regio
geïnspireerd, waaronder Gery Groot Zwaaftink, om scholen in de gemeente Brummen te bezoeken
op donderdag 16 maart (De Oecumenische school en de St. Pancratius uit Brummen) en vrijdag 17
maart (De Enk, Sterrenbeek, de Spr@nkel en de Triangel uit Eerbeek). Een flitsbezoek van ongeveer
een half uur. De vijf vertellers hebben hun verhalen tegelijkertijd verteld in alle groepen. Zo nodig
werden groepen samengevoegd.
Dit jaar kon een leerling of groep het flitsbezoek voor de school verdienen!
Hoe? Door een eenvoudige opdracht: Waar denk je aan bij transformatie of verandering? Verras de
vertellers met een tekening/gedicht/verhaal waarin je laat zien wat transformatie bij jou oproept of
wat het voor jou betekent. De scholen van de eerste zes inzenders kregen een flitsbezoek van de
vertellers op school cadeau! Er werden leuke tekeningen, schilderijen en gedichtjes ingeleverd.
De kinderen hingen aan hun lippen, het was een groot succes. De oudste kinderen hoorden een
verhaal over iemand die op zoek was naar geluk. Hij zocht zo hard dat hij elk gelukkig moment
afschermde door te zeggen dat hij geen tijd had, want hij was onderweg naar geluk…
De kleuters kregen van Ron Vernout een verhaal verteld over drie
broers. Ze gingen op zoek om het allermooiste cadeau voor prinses
Jasmina te kopen. Hassan kocht een tapijt. Heossein een toverspiegel.
Azis kon niets maar dan ook niets vinden…
Dan komt hij bij een groentewinkel. Daar koopt hij een citroen. Dat lijkt
iets saais. Maar het is niet wat het lijkt… Deze citroen blijkt genezende
krachten te hebben.
Als de prinses ziek wordt ruikt ze aan de citroen en wordt beter! Azis mag met de prinses trouwen en
ze leefden… nog lang en gelukkig!
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Statistieken Website Culturele Stichting
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