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Voorwoord
Wanneer ik dit voorwoord schrijf, een week voor Pasen, is het al 3 weken doodstil in Nederland. Niet
dat er geen treinen of auto’s rijden, maar omdat er geen enkel cultureel evenement plaatsvindt.
Schouwburgen, concertzalen, musea, bioscopen, pop podia, etc. zijn stil en leeg. De stilte is
oorverdovend, geen meeslepende dialogen, geen vileine cabaretiers, geen prachtige liederen en dus
ook geen applaus. Acteurs, musici, alle uitvoerende kunstenaars zitten, daartoe gedwongen door een
dodelijk virus, verweesd thuis te knarsetanden. Ze willen zo graag hun publiek deelgenoot maken van
hun artistieke prestaties, waarvoor ze veel inspanningen hebben verricht. Te hopen is dat deze
cultuurloze periode niet al te lang gaat duren. Het gemis aan culturele manifestaties heeft mij doen
beseffen hoe armzalig ons bestaan is zonder een regelmatige “kunstinjectie” in welke vorm dan ook.
Gelukkig hebben we het afgelopen jaar onafgebroken van veel prachtige en spannende evenementen
(120) kunnen genieten, dankzij het vele werk verricht door de werkgroepleden en de vele vrijwilligers,
zoals u kunt lezen in dit overzichtelijk en mooi samengesteld jaarverslag. U kunt uit de kleurrijke
grafieken afleiden dat het aanbod muziek (nog steeds) de boventoon voert (53 %), tot uitdrukking
gebracht in de afbeelding op het voorblad en dat toneel nog steeds niet van de grond komt, helaas.
De werkgroep Jeugd en Cultuur, waarvan de familie Kleverwal de kartrekker was, is na elf jaar gestopt
met het jaarlijks organiseren van muzikale toneelvoorstellingen voor kinderen. CS zal zich meer dan
gemiddeld blijven inspannen om deze leemte op te vullen. Niet alleen van de familie Kleverwal hebben
we afscheid genomen, maar ook van Hennie Pauw (ruim twintig jaar steun en toeverlaat van de
werkgroep Kamermuziek) en van twee leden van het Algemeen bestuur, Rudie van den Berg (spil van
de werkgroep Theater Lokaal, maar zij blijft de Buitenbios in Brummen organiseren), en Marianne
Boesveld (als groot muziekliefhebber betrokken bij de organisatie van veel muziekuitvoeringen).
Toegetreden tot het Algemeen bestuur is Marguerite Tuijn (lid werkgroep Taalmarkt). In maart 2019
trad tot het Dagelijks Bestuur toe als penningmeester Wessel van Soest, de opvolger van Willem van
der Grinten die zijn maximale bestuurstermijn had vervuld.
Twee bijzondere projecten die CS met een substantieel bedrag heeft ondersteund wil ik onder de
aandacht brengen: de verfraaiing van het viaduct bij Cortenoever, tot stand gebracht door de vele
inspanningen van verschillende groepen uit de samenleving en de oprichting van de Stichting Jan
Mankes 100 jaar, noodzakelijk in verband met de vele te organiseren herdenkingsactiviteiten rond de
honderdste sterfdag van deze beroemde schilder, die op 23 april 1920 overleed in Eerbeek.
Niet onopgemerkt mag blijven dat Margriet Wartena, de wethouder van Cultuur, op 27 juni 2019 haar
werkzaamheden heeft neergelegd. Cultuur nam in haar portefeuille een belangrijke plaats in. Zij was
vaak aanwezig bij culturele evenementen en zeer betrokken bij de verschillende activiteiten, zoals die
op stapel staan rond de herdenking van Jan Mankes. Ook heeft zij ervoor gezorgd dat de brochure
Brummen Bruist in vernieuwde oplage van 1000 exemplaren werd uitgebracht. Eind 2019 werd Ingrid
Timmer als haar opvolgster benoemd. We weten dat ook zij cultuur een warm hart toedraagt.
Ik hoop dat u bij het lezen van dit jaarverslag net als ik een hunkering voelt naar de hervatting van het
culturele leven in Brummen en omstreken en dat u de uitvoerende artiesten, kunstenaars met een
lang en warm applaus zult belonen.
Marie-Thérèse Snelders
voorzitter
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Financieel overzicht
Het activiteitenjaar 2019 is naar onze volle tevredenheid verlopen. In maart 2019 nam de al vele jaren
actieve penningmeester Willem van der Grinten afscheid en droeg zijn taken over aan de nieuwkomer
Wessel van Soest. De Gemeentelijke subsidie van € 23.270,-- heeft het mogelijk gemaakt dat er weer
vele zinvolle activiteiten op cultureel gebied door de Stichting financieel konden worden gesteund.
Alle werkgroepen konden zich binnen hun financiële taakstelling redden. Bij de werkgroep
Kamermuziek bleken er nog na te betalen subsidies uit het verleden te vereffenen waardoor er dit jaar
een hoger bedrag dan gepland moest worden verrekend. Voor de werkgroep Taalmarkt is een eigen
geluidsinstallatie aangeschaft.
Financieel heeft de Stichting zich keurig aan de geraamde kosten en verstrekte subsidie kunnen
houden en er is zelfs een heel klein positief eindsaldo van € 54,94. Naast de verstrekte middelen uit de
Gemeentelijke Subsidie heeft de Culturele Stichting uit het private vermogen, verstrekt door Stichting
1200 en met een geoormerkt doel, twee mooie activiteiten gesteund.
-

-

Om de door de Dorpsraad Brummen georganiseerde, fantastische opluistering van het viaduct
Cortenoeverseweg mede mogelijk te maken, is uit dit fonds € 2000,-- verstrekt aan de Dorpsraad
Brummen.
Aan de Stichting 100 jaar Jan Mankes, opgericht vanwege het herdenkingsjaar waarin 100 jaar
geleden de schilder Jan Mankes in Eerbeek overleed, is er door de Culturele Stichting een gift
gedaan van € 1.500,-- waarvan een bronzen plaquette is gefinancierd ter herinnering aan de
schilder Jan Mankes. Deze is aangebracht op de voorgevel van het voormalige woonhuis van de
schilder en zijn echtgenote in Eerbeek.

Naast alle activiteiten van de eigen werkgroepen Taalmarkt, Kamermuziek, Brummense Buiten Bios,
Jeugd en Cultuur, Theater Lokaal, Kunst in de Hal en Culturele Prijs zijn de volgende activiteiten door
de Culturele Stichting financieel gesteund:
Verstrekte subsidie 2019
Activiteit
Dorpsdichter
Dameskoor “Zanglust” Empe, concert
Stichting MET Eerbeek, programma 2019
Brummense Buiten Bios, jubileumvoorstellingen
Stichting KIEMM, slotconcert
Leuvenheims Belang, Buiten Bios Leuvenheim
Tonden Theater Tour
Stichting Jan Mankes overige activiteiten
Bibliotheek Brummen/Voorst, Buiten het Boekje
Comité Dag van de Ouderen, ‘Familiair’
Harmonie Orkest Brummen, kerstconcert

subsidiebedrag
€ 2.500,-150,-900,-Nihil
250,-200,-1.250,-1.000,-250,-250,-250,--

Voor het jaar 2020, waarin o.a. de herdenking ‘75 bevrijding’, zullen er ongetwijfeld weer vele culturele
activiteiten vanuit de bevolking worden georganiseerd waarbij de CSGB weer de mooie taak heeft om,
waar mogelijk en na beoordeling, de te verwachten aanvragen voor subsidie financieel te mogen
ondersteunen.
Wessel van Soest
Penningmeester
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Public Relations activiteiten
Ook dit jaar is de website van de Culturele Stichting intensief gebruikt om allerlei activiteiten op
cultureel gebied onder de aandacht te brengen, via de agenda en via nieuwsberichten.
Veel initiatiefnemers lieten concerten, exposities, voorstellingen, boekpresentaties etc. op de website
agenderen. In totaal werden 120 events geagendeerd.
Per categorie was de verdeling als volgt:

toneel
6%

alle
2%

cabaret
1%

culturele lezing
1%
film
7%

Palisium concerten
6%

kamermuziek
5%

kunst
11%

muziek
47%

literair
14%

CATEGORIEËN
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Onderstaande grafiek geeft weer op welke locaties de activiteiten plaatsvonden.
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Hoe vaak de website wordt geraadpleegd door belangstellenden blijkt uit onderstaande grafiek:

Toelichting:
4.590 gebruikers bezochten de website, waarvan 14,5 % meer dan 1 keer.
In totaal bekeken de gebruikers 20.885 pagina’s in 6.601 sessies.
Gemiddeld duurde het raadplegen van de site ruim 2 minuten per sessie.
Het aantal bezoeken is toegenomen. Ook via de wekelijkse nieuwsbrief van de gemeente Brummen
kan worden doorgeklikt naar de website van de Culturele Stichting.
Culturele Stichting
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Via de website kunnen voor culturele activiteiten een beamer en een projectiescherm worden
aangevraagd. In 2019 is de beamer 14 keer uitgeleend aan de volgende organisaties:
Organisatie

Aantal keer

Bibliotheek Brummen
BuitenBios Brummen
Leuvenheims Belang
De Boekensteun
Filmcafé Hall-Eerbeek
MET
Brummens Mannenkoor
Oudheidk. Ver. De Marke

3
3
1
4
2
1

Totaal

14

Incl. scherm

3
1

1
5

Teneinde de apparatuur in goede staat te kunnen houden en deze indien nodig in de toekomst te
kunnen vervangen, is besloten om met ingang van 1 januari 2020 een (bescheiden) huurprijs in
rekening te brengen bij aanvragers die geen werkgroeplid zijn en/of geen subsidie van ons ontvangen.
De afdichting van de muziekkoepel in Brummen, die in 2017 is aangeschaft en ook via de website kan
worden aangevraagd, is in 2019 vier keer gebruikt, namelijk voor het Pinksterfestival, voor het
eindeseizoensoptreden van het Brummens Mannenkoor, voor de Sinterklaasintocht en voor
livemuziek t.b.v. het Glazen Huis in Brummen.
Met het Brummens en Eerbeeks Weekblad is een afspraak gemaakt over een halfjaarlijkse publicatie,
waarin de Culturele Stichting aandacht besteedt aan activiteiten van de werkgroepen en ander actueel
nieuws op cultureel gebied. De eerste publicatie was op 13 september 2019.
Daarnaast heeft de Culturele Stichting in het Brummens weekblad in aparte artikelen aandacht
besteed aan het Cultureel Platform op 3 april en de eindejaarsbijeenkomst op 12 december. Ook de
werkgroepen publiceren regelmatig apart over hun activiteiten.
In juli heeft de Gemeente Brummen samen met de scholen en de Stichting Welzijn Brummen het
Convenant Cultuuronderwijs ondertekend. Tijdens die bijeenkomst is ook de nieuwe cultuurfolder
gepresenteerd, die door de gemeente, de Culturele Stichting en de SWB is geactualiseerd. Deze folder
wordt aan nieuwe inwoners verstrekt en is verkrijgbaar in het gemeentehuis en het servicepunt in
Eerbeek. Ook kan de folder worden gedownload via de website van de Culturele Stichting.
Marjo van Dam, PR
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Cultureel Platform
Op 3 april vond in de bibliotheek van Eerbeek het Culturele Platform plaats, dat jaarlijks door de
Culturele Stichting wordt georganiseerd. Deze bijeenkomst werd onder andere bezocht door de
wethouder voor cultuur, raadsleden, leden van de dorpsraad Brummen, kunstenaars en bestuurs- en
werkgroepleden van de Culturele Stichting. Tijdens deze bijeenkomst werden twee presentaties
gehouden.
De eerste presentatie werd verzorgd door Marguerite Tuijn en Gerd Renshof van de Stichting 100 jaar
Jan Mankes. In 2020 is het 100 jaar geleden dat de schilder Jan Mankes in Eerbeek overleed.
Marguerite Tuijn vertelde over het leven van Jan Mankes en zijn ontwikkeling als schilder. Gerd
Renshof lichtte daarna de plannen toe voor het Jan Mankes jaar. Na een herdenking bij het graf van
de schilder op 26 april, vinden tal van activiteiten plaats, zoals een expositie van landelijk bekende
kunstenaars (met werk geïnspireerd door Jan Mankes), een landelijke amateurwedstrijd met expositie,
lezingen over Jan Mankes, een film over Jan Mankes, een boek met schilderijen van Mankes en teksten
van bekende Nederlanders, een wandeling, een educatief programma voor basisscholen,
demonstraties en workshops.
Voor de uitwerking en organisatie van de activiteiten riepen Gerd en Marguerite geïnteresseerden op
om zich als vrijwilliger te melden.
De tweede presentatie betrof het kunstproject bij het viaduct aan de Cortenoeverseweg. De trekker
van dit project, Chris Frencken, lichtte de plannen toe, die nu vaste vorm gingen aannemen. Het was
de bedoeling om het viaduct aan de ene kant te verfraaien met een grandioze muurschildering en aan
de andere kant een gedicht van de dorpsdichter te projecteren.
Dorpsdichter Eva had reeds mogelijke gedichten aangedragen. Voor de muurschildering was street art
kunstenaar Roos benaderd, die opereert onder de naam ROOSART. Roos gaf het Cultureel Platform de
primeur van haar eerste ontwerp voor het viaduct, dat enthousiast werd ontvangen.
Inmiddels is het totale plan (muurschildering en gedicht) gerealiseerd. Op 15 december vond de
feestelijke opening plaats.
Marjo van Dam
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Werkgroepen Culturele Stichting

Werkgroep Brummense Buiten Bios

15 jaar Buiten Bios!
In de zomer van 2019 heeft de Brummense Buiten Bios voor het vijftiende 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 18 juli was de eerste voorstelling met de
prachtige film ‘Green Book’ en er waren ruim 90 bezoekers. Op
donderdag 29 augustus werd de film ‘Capharnaüm’ vertoond, waar 70 mensen op af kwamen.
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.
De Brummense Buiten Bios werd mede mogelijk gemaakt door lokale sponsoren en door de
garantstelling van de ‘Culturele Stichting Gemeente Brummen’.
Naast de reguliere voorstellingen hebben we in 2019 het eerste Brummense Filmfestival
georganiseerd, ter viering van ons derde lustrum.

Werkgroepen Culturele Stichting
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Bijzonder geslaagd Filmfestival Brummen
Het jubileum filmfestival van de Brummense Buiten Bios was een schot in de
roos. Ruim 300 bezoekers vonden in het eerste weekend van november hun weg
naar vijf bijzondere speelfilms op alledaagse locaties. Veel enthousiaste reacties
waren er voor de organisatie, voor de gekozen films en de bijpassende
binnenlocaties, waar de filmliefhebbers met open armen werden ontvangen.
De opening was op vrijdag in de Vroolijke Frans door dorpsdichter EVA “zie je ons
daar op het scherm, zie hoe mooi gewoon kan zijn, ons spel is binnenstebuiten”.
De speelfilm die vervolgens daar gedraaid werd, was ‘de Fanfare’ waar velen hun
nostalgische gevoelens konden botvieren.
De combinatie van film kijken en zwemmen bleek prima te kunnen in zwembad
Rhienderoord op zaterdag. Veel kinderen en hun ouders genoten dan ook al
poedelend van ‘de Kleine Zeemeermin’, onder water in de gaten gehouden door
vrijwilligers van de duikclub.
Groente en fruit aan de kant en zie daar…. de Jumbo was ineens omgetoverd tot
een bioscoop en de Japanse speelfilm ‘Shoplifters’ bleek een SUPER match. De
rondgedeelde chips en drinkpakjes verhoogden de opgewonden sfeer.
Op zondag was de Oude Kerk de perfecte ambiance voor
de film ‘As it is in Heaven’. Zeker met het prachtige
optreden van Hardkoor als voorprogramma, die onder
andere een lied vertolkten uit de film.
Het festival werd ten slotte zondagavond afgesloten met
de Nederlandse speelfilm ‘De Marathon’ in Garage Gert
Mulder. Geen betere plek denkbaar voor de vertoning van
deze Rotterdamse komedie, met de auto’s op de brug, de
oliegeur en een bekertje autodrop van de gastheer.
De organisatie kijkt terug op een geweldig weekend en dankt alle locaties, sponsoren, Culturele
Stichting en bezoekers voor het mogelijk maken van dit geslaagd jubileum van 15 jaar Brummense
Buiten Bios.
De werkgroep bestaat uit Rudie van den Berg, Theo van Enckevort en Theo Heldens
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Werkgroep Culturele Prijs
De Culturele Stichting kent in principe elke twee jaar de Culturele Prijs toe. De Werkgroep Culturele
Prijs organiseert de nominatie, de voordracht en de feestelijke uitreiking van de Culturele Prijs. Het
doel is om kandidaten die als individu of groep een belangrijke bijdrage hebben geleverd of nog steeds
leveren aan het culturele leven, te eren of in het zonnetje te zetten. Aankomend talent kan ook
voorgedragen worden als aanmoediging voor een mooie kunstzinnige carrière.
Via de lokale media en de website van de Culturele Stichting vindt een oproep plaats. Aanmeldingen
met een uitvoerige motivering kunnen worden ingediend bij de voorzitter van de werkgroep. De
werkgroep zal vervolgens een gefundeerde keuze maken en een voordracht doen bij de Gemeente. De
prijs – een bronzen beeldje van de Brummense kunstenaar Nicky Dijkstra – wordt uitgereikt door een
lid van het College van Burgemeester en Wethouders, bij voorkeur door de wethouder van Cultuur.
De laatste Culturele Prijs werd in 2018 toegekend aan Theo van Enckevort. In 2019 werd geen prijs
toegekend.
De werkgroep bestaat uit Marie-Thérèse Snelders (voorzitter Culturele Stichting), Marina Radius en
Otto Koedijk.

Werkgroepen Culturele Stichting
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Werkgroep Jeugd en Cultuur

Ronja de Roversdochter
Op zaterdag 16 maart presenteerde werkgroep Jeugd en Cultuur in Uitspanning De Vroolijke Frans in
Broek de resultaten van het kindermuziekproject. Dit jaar deden 19 kinderen uit de Gemeente
Brummen mee. In vijftien lessen hebben ze het muziektheaterstuk “Ronja de Roversdochter”
ingestudeerd.
’s Middags voerde de muziektheatergroep voor twee uitverkochte zalen de voorstellingen met veel
enthousiasme op. De leiding was in handen van Sandra Boogert, met assistentie van Meike Bleumink,
samen met harmonieorkest La Fraternité onder leiding van Andy Kievits. Sandra Boogert had een eigen
bewerking gemaakt van “Ronja de Roversdochter” en Nienke Kleverwal en Andy Kievits hebben de
bijpassende muziek uitgezocht en bewerkt.
In Ronja’s geboortenacht splijt een bliksemschicht de
roversburcht in tweeën. De rovers blijven er gewoon wonen,
maar op een dag ontdekt Ronja’s vader dat zijn aardsvijand
Borka met zijn roversbende in de andere helft van de burcht
is getrokken. Ronja sluit vriendschap met zijn zoon Birk, en als
hun vaders daar kwaad om zijn, lopen ze weg en gaan samen
in het bos wonen. Maar is hun vriendschap bestand tegen
vogelheksen, trollen, aardmannen en ander gevaar?
Muziekvereniging “La Fraternité” heeft dit jaar voor de 10de keer de voorstelling live begeleid en dat
was tevens de laatste keer. De toeschouwers reageerden enthousiast op de prestaties van de kinderen
en muzikanten.
Na 11 jaar met plezier vrijwilligerswerk voor de werkgroep Jeugd en Cultuur te hebben gedaan, hebben
we besloten om per 1 september met de werkgroep te stoppen.
De werkgroep bestond uit: Nienke, Harrie en Bertie Kleverwal, Nanneke Dorenbos (t.m. maart 2019)
en Hanneke Brouwer.

Werkgroepen Culturele Stichting

pagina 11

Werkgroep Kamermuziek

De werkgroep bestond uit Leonore Sonn - secretaris, Dolf Hofs
- penningmeester, Diederik Kuenen - programmeur, Bruno van
der Werff en Henny Pauw die in mei opgevolgd werd door
Geertje van Zanten. De werkgroep kwam 6 keer bij elkaar,
waarvan eenmaal samen met het Dagelijks Bestuur van de
Culturele Stichting.
Na overleg met het dagelijks bestuur van de Culturele Stichting
heeft de Werkgroep besloten, gezien de oplopende
exploitatietekorten, de tarieven te verhogen en het Concert Culinair te laten vervallen. Kostenreductie
zou verder gerealiseerd kunnen worden door vaker aankomende musici te contracteren. Extra energie
is dit jaar gestoken in intensievere reclame, vooral d.m.v. posters in de hele omgeving en via onze zich
uitbreidende mailinglijst. Dolf Hofs en Diederik Kuenen waren te horen op Radio Gelderland over het
concert van Lucie Horsch.

13 januari 2019
Ludgerus Kerk Hall
Lenneke Ruiten, sopraan en Jorge Gimenez, piano
Haar glanzende carrière als operazangeres heeft Lenneke Ruiten dit jaar onderbroken voor een reeks
recitals. Zij bracht voor de pauze Franse liederen ten gehore van Fauré, Chausson en Debussy. Na de
pauze weerklonken Brahms, Liszt en Rachmaninov.
24 februari 2019
Ludgerus Kerk Hall
Hannes Minnaar, piano
Als voorbereiding op optredens in de grote Nederlandse concertzalen speelde Hannes Minnaar, op
eigen verzoek, in de door hem geroemde intieme sfeer en prachtige akoestiek van de Hallse kerk de
complete Goldberg Variaties van Johann Sebastian Bach.
31 maart 2019
Ludgerus Kerk Hall
Syrène Saxofoon kwartet
Het kwartet bestaat uit Femke IJlstra, Femke Steketee, Annelies Vrieswijk en Aukelien Kleinpenning.
Naast eigen bewerkingen van (delen van) kwartetten van Scarlatti, Haydn en Beethoven, speelde het
Syrène Saxofoonkwartet ook werken speciaal voor saxofoonkwartet geschreven. Het eerste was van
de hand van de Belgische componist Singelée, een tijdgenoot van Alphonse Sax, de uitvinder van de
saxofoon. Daarna volgde een stuk voor saxofoonkwartet van Robert Heppener. Het concert werd
afgesloten met de wereldpremière van Block Attack, geschreven door Douwe Eisenga.
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20 oktober 2019
Ludgerus Kerk Hall
Lucie Horsch, blokfluit en Alexandra Nepomnaschaya, klavecimbel
Lucie Horsch is ondanks haar jonge leeftijd al een veelgevraagd solist in binnen- en buitenland. Naast
een aantal werken voor blokfluit solo (Telemann, de Boismortier) speelde zij, met begeleiding van
klavecimbel, stukken van Bach, Händel, Hotteterre en Rebel. Daarnaast liet Alexandra Nepomnaschaya
nog solo een Fantasia van Telemann horen.
17 november 2019 Ludgerus Kerk Hall
Lumaka Ensemble
Het Lumaka Ensemble, dit keer bestaande uit Miriam Overlach - harp, Jana Machalett - fluit, Saskia
Viersen - viool en Charles Watt, brengt voornamelijk muziek uit de eerste helft van de 20e eeuw. Onder
het motto ‘Grand Tour door Europa’ klonken in wisselende bezetting naast werken van bekendere
componisten als Jacques Ibert, Henriette Bosmans, Maurice Ravel, Bohuslav Martinu en Belá Bartók,
ook stukken van Ernst Stahl, Johan Halvorsen, Reinhold Glière en René de Boisdeffre.

Bezoekersaantallen 2019
13-01-19
24-02-19
31-03-19
20-10-19
17-11-19

Lenneke Ruiten
Hannes Minnaar
Syrène Saxofoonkwartet
Lucie Horsch
Lumaka Ensemble

85
190
101
88
44

Totaal

508
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Werkgroep Kunst in de Hal
Net als voorgaande jaren zijn er in 2019 weer mooie exposities geweest in de hal van het gemeentehuis
van Brummen.
De vele werken van de volgende exposanten sierden de hal:
Keramiek
Foto’s
Sieraden
Schilderijen

Magda Snijders; Joop van Ulden; Anneke van der Meer en Rob Kuulkers. De laatste liet
ook beeldhouwwerk zien.
Greetje van der Veer en Aad van den Bosch (foto en glas art)
Anke Mosselman.
Thijs Hanekamp en Hanni Enserink.
Het was een mooie mengeling van gevarieerde kunst, zowel modern als
traditioneel. Veel bezoekers hebben hier weer van kunnen genieten, net
als de ambtenaren, het college en de gemeenteraad. Het brengt wat extra
kleur aan in hun werkomgeving. Kunst geeft kleur aan ons leven, er is niets
persoonlijker dan kunst. Een uniek stuk in je huis of in je werkomgeving is
prachtig.

De exposities in de hal van het gemeentehuis van Brummen bieden een
podium aan beeldend kunstenaars uit Brummen en omliggende
gemeenten om hun werk te tonen. Het laat ook zien hoeveel er op dit gebied leeft en gebeurt. Zowel
door de bezoekers van het gemeentehuis als door de medewerkers worden de exposities zeer op prijs
gesteld.
Door de leden van de Werkgroep Kunst in de Hal werd gekeken naar zowel de
kwaliteit als naar 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. Kunstenaars uit de gemeente
Brummen en de omliggende gemeenten genieten dan de voorkeur.
De duur van deze exposities was bijna 3 maanden. Opgeven kan via
annie@elissen.com met de vermelding ”Kunst in de Hal” als onderwerp.
Momenteel bestaat de werkgroep uit Analies Martin, Annie Elissen en Marja Poldermans.
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Werkgroep Taalmarkt

Wat doet de werkgroep Taalmarkt
Vaste ingrediënten van ons culturele jaar zijn: twee keer een Literair Café met open podium, in het
voorjaar indien mogelijk een extra activiteit en in november het Groot Brummens Dictee. Daarnaast
wordt de dorpsdichter ondersteund. De muzikale omlijsting wordt bij onze activiteiten steeds verzorgd
door Bas Witteveen uit Oeken.
Niet iedereen in Brummen ziet meteen verschil tussen Taalmarkt, Boekensteun en andere literaire
activiteiten, zoals bijvoorbeeld georganiseerd door de bibliotheek, boekhandel Bosman Primera of De
GeitenPers. De werkgroep Taalmarkt onderscheidt zich vooral van de andere organisaties doordat ze
mensen zelf actief met taal aan de slag laten gaan. We benadrukken met onze bezigheden
interactiviteit, waarbij de kwaliteit belangrijk is.
Door de regionale pers werd trouw aandacht aan ons besteed. Ook via de website van de Culturele
Stichting, via Buurtkanaal en via Facebook vroegen we aandacht voor de activiteiten van de werkgroep
Taalmarkt.
Literair Café
Op woensdag 6 februari 2019 vond het eerste van twee Literaire Cafés plaats met Marjoleine de Vos.
Het optreden werd - voor wie wilde - voorafgegaan door een maaltijd in het restaurant van De Vroolijke
Frans waarbij men een literaire daghap kon verkrijgen: Vis, zwemmend in roomsaus, naar de titel van
een van de boeken van Marjoleine de Vos. De zaal van De Kleine Frans zat daarna lekker vol en de sfeer
was uitstekend. Het thema “Smakelijk eten” zorgde voor genoeg inspiratie voor onze plaatselijke
talenten. Monique Bosch won de Kleinegeit. Er waren ca. 50 bezoekers aanwezig.
Op woensdag 25 september was het tweede Literair Café van het jaar, opnieuw bij De Vroolijke Frans
met dit keer de schrijfster Manon Uphoff. We nodigden haar uit vanwege de verschijning van haar
indrukwekkende boek Vallen is als vliegen. De grote zaal van de Vroolijke Frans zat vol met een
enthousiast en betrokken publiek. Voor het Open Podium diezelfde avond was dit keer het
inspirerende thema “Familie” uitgekozen. Winnaar van de Kleinegeit werd Inge Schouten met een
aantal innemende gedichten. Er waren 75 bezoekers aanwezig.
Christine Bosman van Boekhandel Bosman Primera zorgt er steeds voor dat tijdens de literaire cafés
boeken van de betreffende schrijver te koop zijn.
Dorpsdichter
De werkgroep ondersteunde in 2019 met veel plezier de tweede dorpsdichter.
Elly van Agtmaal (EVA) heeft in mei 2018 de ganzenveer overgenomen van
Laurens Hoevenaren. De samenwerking tussen alle partijen verloopt erg goed.
Alle vinden de dorpsdichter een grote aanwinst voor onze gemeente.
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Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente op 2 januari 2019 presenteerde EVA een interactief
gedicht waarbij het publiek kon meebewegen, passend bij het thema van de receptie:
Startschot

jan. 2019

"Gedoe" voor nieuwjaarsreceptie gemeente

EVA schreef in 2019 verder nog in het kader van haar dorpsdichterschap:
Stadspoort voor een dorp
Quatro stagioni
Cultuur is een vork in een bos
Het nest
Route, een gedicht langs vele wegen
Oeverloos
Een acteur in zijn spiegel
Kerstboom

mei 2019
juni 2019
juli 2019
sept. 2019
okt. 2019
okt. 2019
nov. 2019
dec. 2019

gedicht viaduct Cortenoever, muurschildering
opening Theater Lokaal bij Theaterdiner
ondertekening cultuurconvenant
gedicht schoolfeest de Rietgors Leuvenheim
Tondense Theater Tour
IJsseldag, voorgelezen op het pontje
Filmfestival Brummense Binnenste Buiten Bios
Virtuele kerstboom in de krantjes

Groot Brummens Dictee
Op vrijdag 22 november 2019 was het 20ste
Groot Brummens Dictee in de Bibliotheek
Eerbeek. Het dictee werd voorgelezen door
Selma Rooseboom. De tekst over het thema
"100 jaar vrouwenkiesrecht" was ook door
haar geschreven. 30 mensen deden aan het
dictee mee. Deze avond was de tweede keer
voor een nieuwe methode van nakijken
gekozen, waarbij de deelnemers anoniem
elkaars dictee corrigeerden. Met hulp van
René Hoevenaren werden de best gemaakte dictees nogmaals nagekeken en vervolgens werden de
winnaars uitgeroepen. Dit beviel redelijk, we beraden ons op een methode die nog wat minder van
het geduld van de deelnemers vergt.
Achter de schermen
In 2019 blijft onze vaste prijs – uitgereikt aan de winnaars van onze activiteiten – een "Kleinegeit", een
ingelijste afbeelding van het Geitje van Jan Mankes. Bij het Dictee zijn er daarnaast prijzen voor de
spelkampioenen, beschikbaar gesteld door onze sponsoren. De banner van de Culturele Stichting
wordt steeds opgesteld. Voor Literair Café en Groot Dictee zijn draaiboeken in gebruik.
De goed functionerende set van twee microfoons die is aangeschaft begin 2019 is met plezier gebruikt.
De samenstelling van de werkgroep is ook dit jaar niet veranderd. De werkgroep bestaat uit Mieke van
Nieuwstadt, Hannie Elfrink, Oliver Gee en Marguerite Tuijn.
Het jaar 2019 eindigde voor onze werkgroep met de voorbereidingen voor een Literair Café met
Elsbeth Etty op 12 februari. Thema voor het open podium is Het kind in jezelf.
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Werkgroep Theater Lokaal
Geweldige lokale acts tijdens Pinksterfestival
Het Pinksterfestival Brummen is niet zomaar een festival, het kent vele schakeringen: van Theater tot
Diner, tot Pinkstermarkt. De Theaterwagens van Theaterdirecteur Pieter Schipmölder, op het
Marktplein, vormen het kloppend hart van het Pinksterfestival. Zaterdagavond 8 juni en
zondagochtend 9 juni liet het lokaal talent van Brummen en omgeving zich in vele gedaanten zien op
het Marktplein.
Nadat daar op donderdag en vrijdag 1000 (duizend!!)
basisschoolleerlingen theatervoorstellingen hadden, werden de
wagens op zaterdagavond en zondagmorgen met lokaal talent
gevuld. Burgemeester Alex van Hedel opende; daarna volgde een
zeer interactief gedicht van onze dorpsdichteres EVA, die het
publiek zover kreeg om haar gedicht ‘mee-te-scanderen’. De
voorstellingen vervolgens, varieerden van een dichtende
conducteur, buikdanseres, mystieke singer-songwriter tot aan
bands, improvisatietheater en kleine cabareteske cadeaus.
Chansons, jazz, pop, rock en roll, alles kwam voorbij in de wagens.
Ook dit jaar was er tegelijkertijd op zaterdagavond het TheaterDiner, een combinatie van heerlijk eten
én genieten van minimaal één voorstelling. Beide onderdelen versterken elkaar: gezelligheid en lekker
eten op het Marktplein en cultureel voedsel en vermaak in de Theaterwagens. De DJ van de Platenbus
maakte het geheel af: tot in de kleine uurtjes klonk er prettige muziek waarop het goed dansen was!
Zondagochtend om 11 uur wederom lokaal talent, maar nu
meer op de klassieke toer. Opdracht was om één van de Vier
Jaargetijden van Vivaldi te vertolken: de lente begon klassiek,
met Papillon Boddeke op viool, begeleid door zijn vader op
gitaar. De Zomer werd overgenomen door het Brummense
bekende duo Para Eterno, dit keer aangevuld met zoon Bienò
op gitaar. De Herfst werd vertolkt door Annemarie Visser,
Karianne Brouwer en Eke Mannink: zij maakten van de Herfst
een zoekplaatje. Bart Helmantel liet de bezoekers ‘naar
binnen keren’ met de Winter. Tijdens de pauze deed iedereen
zich te goed aan koffie mét gebak van Jolink.
Het aantal bezoekers was dubbel zoveel als vorig jaar, hetgeen bewijst dat Lokaal Talent trekt!!
De werkgroep bestond uit Rudie van den Berg, Willem van der Grinten en Bob Koster.
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Gesubsidieerden

Buitenbios Leuvenheim
De buitenbios vond voor de derde keer plaats op
20 september 2019 in het amfitheater bij de Rietgors.
Gelukkig waren de weergoden ons dit jaar gunstig
gezind. Het was de hele dag stralend weer en het zou
droog blijven, maar wel snel afkoelen.
Om half acht kwamen de eerste bezoekers al
binnenstromen. De jeugd installeerde zich achter het
amfitheater op dekens, kleedjes e.d. met de nodige versnaperingen die ze ’s middags hadden
ingeslagen. Leuk om te zien. We mochten ook dit jaar weer ruim 40 bezoekers verwelkomen. Op
20 september 2019 bestond het Leuvenheims Belang 65 jaar. De buitenbios was op dezelfde dag
gepland, dus een combinatie lag voor de hand. Voorafgaand aan de film werd het eerste exemplaar
van het boekje "Hugo verhalen" overhandigd door Mark Donatz en Nicole Regelink aan wethouder
Jolanda Pierik en aan de wijkfunctionaris Hans de Geest.
Na het uitreiken van het jubileumboekje startte de film ‘Le Grand
Bain’. Een Franse film, met Nederlandse ondertiteling, waarin een
groep gedeprimeerde veertigers besluit het eerste lokale
mannenteam synchroon zwemmers te vormen. Samen vormen ze
een hecht team en zijn ze er voor elkaar. Ondanks sceptische
reacties van familie en vrienden besluiten ze als team voor
Frankrijk uit te komen op het WK synchroonzwemmen. En zoals
we nu inmiddels weten winnen ze deze.
Het was erg gezellig en leuk om al genietend van zelf meegebrachte snacks en drankjes met z’n allen
naar een film te kijken. Het koelde inderdaad heel snel af en de meegenomen dekentjes waren echt
nodig. Na afloop ging ook iedereen snel naar huis om weer lekker warm te worden.
Wij kijken met veel plezier terug op deze avond en hopen volgend jaar weer een groot publiek bij de
Buiten Bios in Leuvenheim te mogen ontvangen. Rest ons nog te bedanken: Leuvenheims belang en
de Culturele Stichting Brummen voor de sponsoring, het scherm en de beamer, de Rietgors voor het
gebruik van plein en de geluidsinstallatie en Bert, Chris, Hans en Merijn voor de hulp bij het geluid en
de techniek.
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Buiten ‘t Boekje
28 juni
Deze editie Buiten ’t Boekje begon met de jeugdvoorstelling.
Het was een prachtige dag en onder de schaduw van de boom werd
er genoten van de voorstelling “Ik wil een ridder zijn” Prinses
Eleonora en prinses Salomé hebben een gemoedelijk leventje op
het kasteel. Thee drinken, keuvelen en picknicken in het bos
behoort tot de dagelijkse activiteiten. Op een dag wil Salomé geen
prinses meer zijn. Ze wil stoere dingen doen, net als een ridder. Om
een ridderdiploma te halen moest er een draak worden verslagen
om de prinses in de toren te kunnen redden. Dankzij de hulp en
aanmoediging van de kinderen is dit allemaal gelukt en eindigt de
middag met een trotse ridder en een blije prinses!
28 juni
Tijd voor cabaret met theatergroep “mooi weer”.
Het was ook weer mooi weer!! Heerlijk buiten genieten van de voorstelling “op het terras”. Café
eigenaar Gerrit en zijn kersverse serveerster Vivi zorgden voor het nodige vermaak! Muzikale dranken
zoals een glaasje Madeira, een Pikketanissie of een lekker bakkie koffie werden geserveerd. Hulp werd
ingeroepen van het publiek bij de ingrediënten van Hollandse gerechten zoals balkenbrij. De
toeschouwer met de meeste goede antwoorden werd op het terras onthaald en muzikaal getrakteerd.
Kortom een geslaagde avond!
5 juli
En vrijdagavond sloot Idris Buiten ’t Boekje af.
Idris is een pop-folk band en de muzikanten brengen diverse invloeden
mee. Al deze invloeden vermengen zich in Idris tot een sfeer en klank die
moeilijk in woorden is te omschrijven. Die kun je alleen maar ervaren,
voelen, horen en zien. En dat was ook zeker aan de orde op deze (weer)
mooie avond in Brummen. Een muzikale rondreis via IJsland naar
Engeland, Griekenland, Portugal en weer terug naar Wales plus een
uitstapje naar de Balkan. Deze mooie avond eindigde met de voetjes van
de vloer mede door de warme stemmen van de zangeressen en de
sfeervolle klanken van o.a. viool en didge.
We kunnen terugkijken op een geslaagd Buiten ’t Boekje 2019.
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Dag van de ouderen
4 oktober jl. werd door lokaal comité Dag van de Ouderen en
verschillende regionale ouderenbonden zoals: Ouderenbelang
Eerbeek en KBO, ondersteund door Stichting Welzijn Brummen,
de Dag van de Ouderen georganiseerd. Van 10.30-16.00 uur een
gevarieerd programma met gezellig samen eten, drinken, een
vraaggesprek met de burgemeester, een spannende verloting en
een geweldig optreden van de Apeldoornse vrouwen
cabaretgroep Pandora met hun voorstelling: Familiair. De
Culturele Stichting heeft dit laatste onderdeel gesubsidieerd.
Het was een erg gezellige dag. Ondanks de regen kwamen er
150 bezoekers! Ze hebben genoten. Er werd veel gelachen
onderling. Ondanks de onverwachte drukte was de sfeer ronduit
goed te noemen en heeft iedereen een plekje in de grote zaal van
het Tjark Riks Centrum weten te bemachtigen. De voorstelling van
Pandora was geweldig. Veel herkenbare sketches. Over de zorg,
oppassen op je kleinkinderen, afvallen, de stress van
tegenwoordig, onze verslaafdheid aan mobiele telefoons. Alles
passeerde de revue. Het was ronduit grappig te noemen en de hele
zaal had schik. Ook werden er vele bekende en bewerkte liedjes gezongen. Op een gegeven moment
deed iedereen mee met het welbekende: ‘Hoofd, schouder, knie en teen’ lied. Dankzij de bijdrage van
de Culturele Stichting konden we dit voor elkaar krijgen. Onze hartelijke dank hiervoor!
Vriendelijke groeten namens iedereen die mee heeft geholpen met de organisatie van deze zeer
geslaagde dag en graag tot volgend jaar!
Ruth Frederiks
Coördinator van het sociaal cultureel werk
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Dameskoor Zanglust Empe
Koffieconcert
Het concert werd geopend door Dameskoor Zanglust Empe, onder leiding van Jettie Ouwehand. In dit
blok hebben we gezellige liederen gezongen, onder andere I like the flowers; dit werd eerst
gezamenlijk en daarna in kanon gezongen.
Daarna was het de beurt aan AMADY. Zij hebben een
aantal mooie liederen op de accordeon gespeeld,
waaronder een medley van Hazes en Bohemien
Rhapsody van Queen; ook een mooi licht klassiek stuk
mocht niet ontbreken. In de pauze werden er loten
verkocht. Na de pauze heeft AMADY het publiek
nogmaals vermaakt en heeft Zanglust ook wat liederen
gezongen.
Als afsluiting heeft het koor samen met AMADY nog een 3-tal nummers gezongen; het lied Sailin' Home
van Piet Veerman was wel de klapper. Hierna volgde de trekking van de loterij en is het concert
afgesloten door onze voorzitter.
We hebben vele positieve reacties van het publiek gekregen. Wij hopen dat er zich na het concert
nieuwe leden zullen aanmelden. Het was een gezellige morgen. Dameskoor Zanglust Empe is een
enthousiast koor dat vorig jaar haar 65-jarig bestaan heeft gevierd. Enkele leden zijn al 63 jaar lid van
het koor.
Elke donderdagavond repeteren wij in 't Oortveld te Empe, we beginnen met stemoefeningen en
daarna een inzing lied. Het repertoire wat wij zoal zingen is hedendaags en licht klassiek. Met name
muziek van John Rutter vinden wij erg mooi.
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Gemengde zangvereniging De Eendracht1
De zonovergoten en door koorleden prachtig versierde Ludgeruskerk was op zondagmiddag 3 februari
2019 al ver voor half drie bomvol! Ter gelegenheid van het Jubileum- en Slotconcert verwelkomde
voorzitter Bert Mooibroek o.a. Burgemeester Alex van Hedel en Wethouder Margriet Wartena, consul
Ignatius van de KBZON, afgevaardigden van vele Hallse organisaties en verenigingen en van
zusterkoren uit de regio. En natuurlijk waren er de donateurs, sponsoren en vele anderen die zich op
enigerlei wijze verbonden voelden met het koor. De voorzitter deelde de gemengde gevoelens die er
waren: blijdschap vanwege het honderdjarig bestaan en droefheid vanwege het einde van het koor.
Ook memoreerde hij de geweldige samenwerking met dirigent Wim Riefel, die het koor gedurende de
35 afgelopen jaren op uitstekende wijze leidde. En ook de aangename 30 jaren samenwerking met
pianiste Judy Riefel werd genoemd.
Het concert verliep uitstekend; het koor zong de sterren van de
hemel in een afwisselend repertoire, van o.a. Attwood en Martini.
Ook konden de vele toehoorders genieten van instrumentale
intermezzi door musici met een bijzondere binding met Hall en
met het koor. Jacqueline van Brink - fluitiste en Geerten Kooi violist voerden samen met Judy Riefel op de piano muziek uit van
o.a. Bach en Massenet. Bijzonder was de première van het
nummer Senza Tempi van de hedendaagse Nederlandse
componiste en fluitiste Caroline Ansink.
Het koor kreeg na het verklinken van het slotnummer een langdurige staande ovatie! Na de diverse
dankwoorden met attenties en bloemen kon men terugkijken op een bijzondere ‘eendrachtige’
afsluiting van 100 jaar koorhistorie in Hall.
Het koor verdwijnt, de mooie herinneringen blijven!

1

Subsidie toegekend in 2018, uitvoering in 2019
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Harmonie Orkest Brummen
Kerst Sing along
Zondag 22 december jl. vond het Kerst Sing along concert plaats in de Oude Kerk in Brummen. Buiten
werden de bezoekers verwelkomd door het speciale kerstensemble waar men onder het genot van
een glaasje glühwein of warme chocomel alvast in de stemming kon komen. Binnen kon men genieten
van kerstliederen, gespeeld door het opleidingsorkest onder leiding van Erik van Hierden. De kerk was
sfeervol aangekleed, helemaal in kerststemming en was goed gevuld met enthousiaste bezoekers.
Op het programma stonden zowel bekende als onbekende
kerstliederen zoals ‘Stille Nacht’ en ‘Grown up Christmas List’.
Deze werden vol overgave door het publiek meegezongen.
Tijdens het nummer ‘I saw mummy kissing santa’ verschenen er
3 kerstmannen in de gangpaden. Zij kregen een aantal moeders
aan het dansen. Bij het nummer ‘Romantic Mood’ soleerde Imre
op de hoorn. Het programma werd op ludieke wijze aan elkaar
gepraat door Maartje waarbij er zeker ook interactie was met
het publiek.
Na de pauze werd onder andere het overbekende klassieke lied ‘Gloria in Excelsis Deo’ gespeeld. Dit
leidde tot hilarische taferelen, omdat alle mannen en vrouwen in het publiek afwisselend moesten
gaan staan en zingen. Het nummer ‘Mag ik dan bij jou’ werd prachtig vertolkt door Kelly. Rutger zong
‘Have yourself a merry little christmas’.
Onder leiding van Römanö Mediati werd een prachtige sfeervolle avond neergezet die zeker voor
herhaling vatbaar is.
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Kinderen in Eerbeek maken muziek (KIEMM)
Op 14 juni sloten we het achtste seizoen KIEMM af met een spetterend optreden van
de kinderen in Sporthal De Bhoele.
In de 20 weken voorafgaand aan de eindafsluiting hebben alle kinderen van groep 6
(dit jaar 90 leerlingen) van de Eerbeekse basisscholen een blaasinstrument leren
bespelen én hebben zij eigen composities gemaakt.
Op de dag zelf repeteerden de kinderen in groepsverband met een band hun
zelfgemaakte nummers. De band bestaat uit een professionele toetsenist en bassist.
Daarnaast hebben we tieners van muziekverenging Eendracht ingeschakeld als drummer, gitarist en
trompettist. Mooi om te zien hoe dit samenwerkt en ook fijn dat middelbare scholieren hier van hun
scholen vrij voor krijgen. De composities die geoefend werden, hebben de kinderen zelf in elkaar gezet
tijdens de muzieklessen. Er kwamen veel verschillende optredens uit.
’s Avonds traden de kinderen met hun klas op voor zo’n
300 ouders, broers, zusjes, opa’s en oma’s in een sfeervol
verlichte Bhoele. Ook het leerlingenorkest van de
Eendracht speelde mee. Dit jaar hebben we ook weer een
vervolg op KIEMM aangeboden. Dit leverde ongeveer
8 geïnteresseerde kinderen op.
Presentatrice Thea Lebbink bedankte aan het eind van de avond alle donateurs van KIEMM en in het
bijzonder Drukkerij Willems voor al het drukwerk en de Culturele Stichting Gemeente Brummen voor
het mede mogelijk maken van de avond.
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Stichting Muziek en Theater (MET)
Ondanks de hete zomer van 2019 moesten we toch dit jaar driemaal uitwijken naar de Schuure. Mooi
dat het kan natuurlijk maar het blijft een noodoplossing. Doel is ‘Muziek-in-de-Tent!!!’
Het programma startte op zondag 5 mei met Shantykoor IJsselboei dat vanwege dreigende regen
moest uitwijken naar de Schuure. De dirigent was verhinderd en het koor gehalveerd, dus meer ruimte
voor het publiek. Maar alsnog ‘volle bak’ en dus zeer geslaagd.
Zondag 12 mei was een gezamenlijk optreden van Vox-jongerenkoor en Ritme-op-Maat van Coen van
Vollenhove. Evenals vorig jaar weer een schot in de roos; helemaal verschillend maar een fantastische
show. Het (veel te weinige maar zeer enthousiaste) publiek werd er vakkundig en intensief bij
betrokken.
Het koffieconcert van Eendracht Fanfare, zondag 19 mei, is
inmiddels een traditie en kan rekenen op een trouwe aanhang.
Hun programma was deze keer verrassend gevarieerd en
toegankelijk met diverse prachtige solo’s.
Zoals elk jaar was de Muziekkoepel, nu op donderdag 23 mei, weer
het muzikale startpunt van de Eerbeekse avond4daagse. Onze
geluidsman, Lukas, blies de wandelaars a.h.w. op weg!
Het optreden van Chez ReneZ op zondag 2 juni moest helaas weer binnen, in de Schuure. Het publiek
was er niet minder om en werd getrakteerd op een zeer veelzijdig programma van folk, blues uit de
jaren ’60, ’70 ’80 en recentere muziek.
Zondag 30 juni was het jubileumoptreden van 100-jarig gemengd koor Herleving en als laatste voor de
vakantie op zondag 7 juli ook een gemengd koor ‘In Between’ uit Brummen met een vrolijk zomers
repertoire en, gelukkig, bijpassend zomerweer.
Na de vakantie en inmiddels ook traditie de Old Iezer Jazzband op zondag 18 augustus. Ons bijnahuisorkest dat er telkens weer in slaagt met een verrassend nieuw repertoire hun trouwe aanhang te
boeien en belonen. Het was wel passen en meten want ook nu weer moest het ‘binnen’.
Zondag 1 september was het gelukkig wél mooi weer, want
‘Padaboem’ de slagwerkgroep van Cadenza uit Twello hadden
samen met ‘Mondolia’ uit Oosterhuizen e.o. de volledige ruimte
van muziektent en dansplateau ervoor heel hard nodig.
Padaboem, meervoudig wereldkampioen slagwerken, verraste
opnieuw met een geheel ander programma dan vorig jaar. Publiek
was ademloos! Na de pauze kwam Mondolia met een gezellige mix
van bekende en hippe songs met diverse solo’s, enthousiast
gepresenteerd door hun dirigente, die ook nog als soliste uitblonk.
En dan is het 15 september en een mooie nazomermiddag. Trio ‘Sweet Silver’ met hun eigen combo
sluiten het MET-seizoen af met prachtige driestemmige songs van vroeger en nu, afgewisseld met
bijzondere solo’s van zangeressen en muzikanten. Een muzikale middag die je weer doet uitzien naar
MET-programma 2020.
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Theater Toer Tonden
Voor de 3e keer alweer werd de TondenTheaterToer georganiseerd op 15 september. Dit keer hadden
we ons gericht op jonge theatermakers en op interactie met het publiek. Zo konden we 3 acts
presenteren die recent finalist dan wel winnaar waren van een Nederlands festival: Hassan el Rhahaui,
Senne Guns en De King sisters. De 4e voorstelling werd verzorgd door theater Gajus, die het publiek
letterlijk bij het toneelstuk betrok door ze een rol te geven in de voorstelling.
Onze website, verzorgd door Eric Groot Kormelink, zag er weer prima uit. De kaartverkoop verliep
stormachtig. Ruim voor de vakantieperiode
waren we uitverkocht en moesten we zelfs
met een wachtlijst gaan werken.
Uiteindelijk hebben we 140 gasten
ontvangen. Het concept was onveranderd:
Start bij de school met de bijbel met
koffie/thee en een TTT-gebakje verzorgd
door Inge ten Kate van taartnatuurlijk.nl.
Bob Koster opende de tour en heette de gasten welkom. Er was een flink aantal nieuwelingen en niet
alleen uit Tonden! Het leek ons leuk om de dorpsdichter van Brummen, Eva bij dit evenement te
betrekken en zij had voor ons een gedicht gemaakt. Dit hebben we gebruikt op de entreekaart, die net
als de vorige in 2017 van een postzegel was voorzien en dus opgestuurd kon worden naar
belangstellenden voor dit tweejaarlijks cultureel evenement. Tevens las zij het gedicht in zijn diverse
vormen voor.
Daarna werd de fiets gepakt om naar de diverse locaties af te reizen. Iedere groep bestond uit
35 mensen onder begeleiding van een groepsleider.
Locaties
- Bij Silvia en Wim ter Beek aan de Voortweg zat Senne Guns , finalist van het Leids cabaret festival
2019 achter de piano en zong en speelde zijn voorstelling "Opus 3".
- Bij Ruud Loth op de Bluistert speelde Hassan el Rhahaui, finalist Camaretten festival 2018, zijn
stand up comedian act " Reset".
- Bij Stef Hemmink op de Haarweg werd op het erf in samenwerking tussen bezoekers en acteurs
een echte Shakespeare voorstelling neergezet. Onder leiding van Joyce van Esch en haar collega
van theater Gajes.
- Bij Peter van Laatum aan de Voorsterweg speelden de zusjes Koning, de KingSisters, hun zusterlijke
voorstelling. Zij waren dit jaar de winnaars van het Amsterdam Fringe festival.
Lunch
Door het mooie weer konden de tafels en stoelen naar buiten voor
de school neergezet worden en kon iedereen genieten van een
heerlijke lunch. De lunch werd verzorgd door Catering Zutphen uit
Brummen.
Slot wederom bij de school. Onder genot van een glaasje werd de
dag afgesloten door Bob. Hij bedankte alle bezoekers voor hun
aanwezigheid en gaf het woord nogmaals aan de dorpsdichter Eva
die op deze dag een slotgedicht maakte met teksten die door de
bezoekers werden aangedragen. En aanstormend talent uit Tonden Ashwin Evers (met band!!)
trakteerde de gasten op een zelfgemaakte song.
Gesubsidieerden Culturele Stichting

pagina 26

Viaduct Cortenoeverseweg2
Op zondag 15 december opende burgemeester Alex van Hedel samen met leerlingen van Expeditie
24/7 het kunstproject bij het viaduct aan de Cortenoeverseweg in Brummen. Daarbij waren meer dan
100 Brummenaren aanwezig. Een mooie opkomst waarmee we erg tevreden waren. En voor ons als
werkgroep tevens een afsluiting van 2 jaar hard werken.
Het viaduct is nu elke dag een feestje, een kleurrijk geheel van en
voor Brummen. Het begin van een mooie route tussen de
Veluwezoom en het Brummense Marktplein enerzijds en de
IJsselvallei, de veerpont naar Bronkhorst en de Achterhoek
anderzijds. We zijn hartstikke trots op het resultaat. Niet alleen
omdat we een voorheen grauwe plek hebben kunnen omtoveren,
maar ook vanwege het proces, waarin we verschillende mensen bij
elkaar hebben gebracht en een podium hebben gegeven.
Het kunstproject kwam in de afgelopen twee jaar tot stand met inzet vanuit de Brummense
gemeenschap. Na het maken van afspraken met de provincie Gelderland en de gemeente Brummen,
werd het benodigde geld ingezameld. Dit ging via een succesvolle crowdfundingcampagne onder de
inwoners en bijdragen van verschillende fondsen, organisaties en (lokale) ondernemers. Daarbij waren
we ook heel dankbaar voor de mooie bijdrage van de Culturele Stichting gemeente Brummen.
Street-art kunstenares Rosalie de Graaf maakte een kunstwerk op
één zijde. Dorpsdichter EVA schreef een toepasselijk gedicht voor
de andere kant. De afgelopen maanden hielpen onder andere
enthousiaste dorpsbewoners, leerlingen van 2 basisscholen
(Expeditie 24/7 en Kindcentrum Het P@rk) en mensen van de
zorgboerderij Cortenoever bij het mooier maken van de plek. Tot
slot werd er ook een informatieve trappaal geplaatst, waarop het
gedicht van de dorpsdichter ook is te beluisteren (EVA heeft het
zelf ingesproken).
Een deel van de oorspronkelijke werkgroep gaat begin 2020 de mogelijkheden bekijken om het
kunstwerk ook mooi uit te lichten.

2

Schenking uit het fonds Stichting Brummen 1200
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Zangkoor Herleving Eerbeek3
Herleving en Martin Hurkens trakteren publiek op een geweldig concert
Tijdens het jubileumconcert op 14 april, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van zangvereniging
Herleving, hebben het koor en de solist het publiek een geweldige mooie muzikale middag bezorgd.
Een goed gevulde Kruiskerk in Eerbeek was getuige van een
zeer gevarieerd programma met mooie liederen gezongen
door het koor en de solist. Het was een schot in de roos om
Martin Hurkens, winnaar van Holland's Got Talent, bij ons te
laten optreden. Wat deze man met zijn stem kan was zeer
indrukwekkend.
Herleving trad eerst op met mooie en gevarieerde liederen,
welke met enthousiasme werden ontvangen door het publiek.
Hierna was het de beurt aan Martin Hurkens die zijn programma bracht en het publiek zelfs wist te
ontroeren.
Na de pauze vervolgde Martin Hurkens zijn programma met mooie en ook bekende melodieën en
kreeg hij na zijn optreden een staande ovatie van het publiek. Herleving sloot deze middag af met een
aantal mooie en bekende melodieën, zoals die Lorelei en Westenwind. Ook het koor mocht een
staande ovatie ontvangen van een enthousiast publiek.
Nadat de voorzitter de bekende bedankjes had uitgedeeld, zongen het koor en Martin Hurkens als
toegift nog het lied Funiculli Funicola, wat enthousiast door het publiek werd meegezongen.
Herleving kan terugzien op een zeer geslaagd en een zeer mooi jubileumconcert.

3

Subsidie toegekend in 2018, uitvoering in 2019
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