
PROGRAMMA SEIZOEN 2014 – 2015 
 

 

Zondag 14 september 2014 

RONDJE CULTUUR 

10.30 – 17.30 UUR; aanvang Lemferdinge 16.40 

Entree:  

 

De Melkfabriek, de Dorpskerk, Museum De Buitenplaats, de Bibliotheek, Museum 

Vosbergen en de Çulturele Raad Eelde openen het seizoen met een aanbod van 

diverse optredens, waarbij u zich met een postkoets kunt laten vervoeren van het ene 

adres naar het andere. Op Lemferdinge wordt deze dag afgesloten met een 

optreden van jazz zangeres Alice Altink and friends, waarbij u ondertussen kunt 

genieten van een drankje met een hapje. 

Voor het hele dagprogramma verwijzen we u naar onze website en de publicaties in 

de regionale pers. 

 

 
 

Zondag 12 oktober 2014 om 16.00 uur 

BEREND BOTJE 

Entree: € 9,50/ kinderen t/m 12 jaar € 6,50 incl. koffie/thee/limonade 

Locatie: Café Boelens, Hoofdweg 83, 9761 EC Eelde 

Voorverkoop: Café Boelens, tel. 050 3091323 / info@cafeboelens.nl  of 

                         www.stichtingmetafora.nl 

 

Heel Nederland kent het kinderliedje”Berend Botje”. Maar wie weet eigenlijk waar dit 

liedje op gebaseerd is? Eén van de meest plausibele verklaringen is het verhaal van 

misschien wel de grootste maar tegelijkertijd meest onbekende zeeheld van 

Nederland: Lodewijk van Heiden uit Zuidlaren. Op Wikipedia zie je bij deze rijk 

bekroonde zeeheld de bijnaam Berend Botje staan. Het vrijwel onbekende 

levensverhaal van Lodewijk van Heiden vormt de basis voor een  lichtvoetige en 

laagdrempelige theatervoorstelling voor iedereen van 9 tot 90, waarin cultuur en 

geschiedenis op een leuke manier samenkomen.   

 

mailto:info@cafeboelens.nl


 
 

 

Woensdag 15 oktober 2014 om 14.30 

KINDERTHEATER EN WORKSHOP “KRIE KRA KROKOSTREKEN” van 2 tot 6 jaar. 

Entree: €  2,00 incl. iets lekkers 

Locatie: Ons Dorspshuis, Bähler Boermalaan 4, 9765 AP Paterswolde 

Voorverkoop: ‘TIP’ in boetiek Micadeau, Hoofdweg 179, 9765 CC Paterswolde 

 

Gregor wil graag spelen, maar weet niet goed hoe hij vriendjes moet maken. Dan   

gaat hij maar doen wat hij het liefste doet: iedereen laten schrikken. De anderen 

worden boos en noemen hem een naarling. Zal Gregor ooit nog een vriendje krijgen? 

Krie-Kra-Krokostreken is een theatervoorstelling met handpoppen, muziek en mensen  

die op dieren lijken en is gebaseerd op het moek “Krrr…okodil” van Catherine Rayner. 

 

 
 

 

Donderdg 30 oktober 2014 om 20.00 uur 

HET PATERSWOLDSE MEER EN HET FRIESCHE VEEN 

Lezing door de heer Boele 

Entree: € 5,00 incl. koffie/thee 

Locatie:  Galerie Lemferdinge, Lemferdingelaan 2, 9765 AR Paterswolde 

Voorverkoop:  ‘TIP’ in boetiek Micadeau, Hoofdweg 

 

Met de presentatie "Paterswoldse Meer en Friese Veen, landjonkers en veenarbeiders" 

brengt de heer Boele een bijzonder verhaal rond het ontstaan van en de natuur in 

dat gebied. Met oude kaarten en historische beelden is de vervening van het gebied 

te volgen. Er verrijzen statige buitenplaatsen langs de rand van het veen en het 

gebied verandert van een moeras in een gevarieerd cultuurlandschap. De heer Boele 

is bioloog, de lezing wordt dan ook afgesloten met een fleurig boeket van bijzondere 

natuurverschijnselen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 14 november2014 20.00 uur 

CONCERT MET JOHANETTE ZOMER, sopraan en PAUL KOMEN, piano 

Entree: € 17,50 

Locatie: Dorpskerk Eelde, Hoofdweg 74, 9761 EK Eelde 

Voorverkoop: "Tip" in boetiek Micadeau, Hoofdweg 179, 9765 CC Paterswolde 

 

Het programma dat Johannette Zomer en Paul Komen brengen bestaat uit twee 

delen. Voor de pauze liederen van Schubert, afgewisseld met gedeelten uit een 

pianowerk van Schubert, getiteld "Moments Musiceaux". 

Na de pauze worden er liederen ten gehore gebracht van componisten die aan het 

front lagen tijdens de 1e wereldoorlog. Niet het brute oorlogsgeweld uit de 

loopgraven klinkt door in die liederen, maar de lieflijkheid van en vooral het verlangen 

naar het landschap van thuis en de kindertijd. 

 

                                               
 

 

 

Woensdag 24 december 2014 

KERSTZANG 

Entree: gratis 

Locatie: bij de Dorpskerk 

 

In samenwerking met de harmonie “Nieuw Leven” wordt ook dit jaar de traditionele 

Kerstsamenzang georganiseerd. Deze zal beginnen na afloop van de 

Kerstnachtdienst in de Dorpskerk. Dan zullen de tekstboekjes verkrijgbaar zijn en wordt 



er warme drank geschonken. Deze bijeenkomst wordt gesponsord door de stichting 

“Vrienden van de Dorpskerk Eelde”. 

 

 
 

 

 

Donderdag 15 januari 2015 om 20.00 uur 

DE KRACHT VAN DE PLEK – Architectuur lezing door Alex Jager 

Entree: € 5,00 incl. koffie/thee 

Locatie: Galerie Lemferdinge, Lemferdingelaan 2, 9765 AR Paterswolde 

Voorverkoop: ‘TIP’ in boetiek Micadeau, Hoofdweg 179, 9765 CC Paterswolde 

 

Het eerste waarin elke architectonische ontwerpopgave van elkaar verschilt is de 

locatie. Een locatie ontleent zijn identiteit aan zowel fysieke als niet-fysieke kenmerken 

zoals zon en wind, uitzicht, ligging, geschiedenis, buren, enzovoorts. Zij bepalen de 

Kracht Van De Plek waarop de architect met zijn ontwerp kan inspelen.  
Voormalig dorpsgenoot Alex Jager vertelt over zijn missie van het begrijpelijk maken  

van architectuur  en het daarbij streven naar eenvoud. 

 

 
 

 

 

 

Zaterdag 7 februari 2015 om 20.00 uur 

WINTERREISE – SCHUBERT - André Cats, zang en Erik Kamminga, vleugel 

Entree: € 15,00 incl. consumptie 

Locatie: Museum Vosbergen, Vosbergerlaan 35, 9761 TJ Eelde 

Voorverkoop: Museum Vosbergen, tel. 050 – 3081291 of info@museumvosbergen.nl 

 



Tenor André Cats brengt de complete cyclus van 24 liederen, alleen, zonder 

bladmuziek, met de vleugel als steun in de rug. Zijn streven is: “muziek en poëzie 

ervaren, doen ervaren, doen voelen.” Met een paar simpele attributen wordt de 

zeggingskracht van het verhaal versterkt en door zijn persoonlijke vertolking kan het 

publiek de reis van de ‘Wanderer’ als het ware meebeleven. 

 

 
 

 

 

Woensdag 11 maart 2015 om 20.00 uur 

JAN BROKKEN  spreekt over Mijn kleine waanzin. 

Entree: € 5,00 

Locatie: Bibliotheek, Wolfhorn 1, 9761 B Eelde 

Voorverkoop: Bibliotheek, tel. 050 3093353 

 

Op uitnodiging van de Bibliotheek en de CRE komt Jan Brokken vertellen over zijn  

boek  De kleine waanzin. Hij beschrijft hierin op een prachtige en vaak ook geestige  

manier zijn jongensjaren als domineeskind in een Zuid-Hollands dorp. De titel verwijst  

naar de grote waanzin van oorlog en godsdienstfanatisme, die Brokke zijn kleine  

waanzin bezorgde. 

 

 
 

 

 

Periode 11 april tot 6 mei 2015  

VIERING 70 JAAR BEVRIJDING 

Samen met Ol Eel, het Charmanty-koor, de Vereniging van Volksvermaken en het  

Herdenkingscommittee neemt de CRE deel aan een activiteitn-programma ter 

Viering van 70 jaar bevrijding. 

 

 



 

Pinkstermaandag 25 mei 2015 van 11.00 tot 17.00 uur 

KUNSTROUTE “KUNST THUIS” 

Plaatselijke kunstenaars stellen hun atelier/huis open voor belangstellenden. 

Een overzichts-expositie is te bezichtigen op zondag 24 en maandag 25 mei in 

Galerie Lemferdinge. 

 

 

 
 

 

                         GALERIE LEMFERDINGE 
Lemferdinglaan 2, 9765 AR Paterswolde. Openingstijden zat/zon 12.00 – 17.00 uur. 

 

27 sept – 23 nov  2014                  Humor in de Kunst 

Redmer Hoekstra, Janneke Hogerheide, Jasper Oostland, Ria Penthum, 

Trees Stegeman 

 

28 nov – 21 dec  2014                   Kunst Kado 

Verkoopexpositie van beeldende en toegepaste kunst met prijzen van € 2,50 tot € 250. 

 

3 jan – 1 mrt  2015                          In de stad 

Ger Eikendal, Jan ernst Douma, Greet Dijkstra, Annemiek Vos, Sophia de Vries 

 

7 mrt – 26 apr  2015                       Wit en …….. 

Sonja Andela, Suzan Bosch, Cis Koetse, Mirjam Kerstholt, Annet Vroom 

 

29 apr – 20 sept  2015                    Foto expositie Gijs Wouters 

Te bezichtigen als Lemferdinge voor het publiek toegankelijk is. 

 

24 en 25 mei  2015                         Kunstroute 

Overzichtsexpositie van de 12de Kunstroute 



   FILMHUIS “DE FILMFABRIEK”   

   De Melkfabriek, Peizerweg 2, 9496 PC Bunne 

 

Zondag 26 oktober 2014 15.00 uur:  Elle s’en va 
Bettie (Catherine Deneuve) is begin 60 en werkt elke dag in een restaurant waar ze steeds 

dezelfde gerechten uit serveert. Als ze beseft dat haar liefdesleven en carrière anders zijn 

gelopen dan ze had gehoopt stapt ze in de auto voor een roadtrip door Frankrijk. Ze brengt 

veel tijd door met haar kleinzoon en ontdekt wat er ontbrak in haar leven. 

 

Zondag 23 november 2014 15.00 uur:  Wadjda 
Wadjda (10) woont met haar ouders in een buitenwijk van Riyad, de hoofdstad van Saoedi-

Arabië. Ondanks haar conservatieve omgeving is Wadjda een speels kind dat regelmatig 

grenzen opzoekt. Wanneer het meisje een mooie groene fiets wil hebben, is haar moeder 

daar op tegen: wat zou de gemeenschap ervan denken? Fietsen is immers niet gepast voor 

een meisje. Wadjda geeft niet op en besluit het geld zelf bij elkaar te sparen.  

 

Zondag 25 jan 2015 15.00 uur: Boven is het stil 
Helmer is een alleenstaande boer van vijftig jaar oud. Hij brengt zijn bedlegerige vader naar 

zolder zodat hij niet meer naar zijn pijpen hoeft te dansen. Als hij de 18-jarige Henk als knecht 

aanneemt lijkt zijn leven eindelijk beweging te krijgen.De film is gebaseerd op het boek van 

Gerbrand Bakker. De hoofdrol wordt gespeeld door de onlangs overleden Jeroen Willems. 

Zondag 22 feb 2015 15.00 uur:  Mandela: long walk to freedom 
´Mandela: long walk to freedom´, gebaseerd op de gelijknamige autobiografie, neemt je 

mee op de indrukwekkende levensreis van Nelson ‘Madiba’ Mandela en biedt een unieke en 

eerlijke visie op de ontstaansgeschiedenis van een modern icoon. Vanaf zijn jeugd in een klein 

plattelandsdorp tot en met zijn presidentschap van Zuid-Afrika in de jaren ’90. De film schetst 

een eerlijk portret van Mandela als jonge man met een voorkeur voor boksen, snelle auto’s en 

mooie vrouwen, maar ook als een getalenteerd advocaat 

en vrijheidsstrijder die wapengeweld niet uit de weg ging om zijn politieke boodschap over te 

brengen. 

 

Zondag 29 mrt 2015 15.00 uur: Philomena 
‘Philomena’ vertelt het waargebeurde verhaal van Philomena Lee (Judi Dench), die als tiener 

haar buitenechtelijke zoontje ter adoptie moest afstaan op aandringen van de Iers-Katholieke 

gemeenschap waar ze woonde. Wanneer ze vijftig jaar later tracht haar kind terug te vinden 

en daarbij op veel verzet stuit vanuit de kerkelijke organisatie, krijgt ze hulp van BBC journalist 

Martin Sixsmith (Steve Coogan), die in het verhaal een mooie comeback ziet voor zijn onlangs 

geruïneerde carrière.  

Zondag 26 apr 2015 15.00 uur: Oorlogswinter 
Winter 1944-1945. De Tweede Wereldoorlog is nog in volle gang. De veertienjarige Michiel kan 

niet kan wachten tot hij iets kan betekenen voor het verzet. Als zijn buurjongen hem vraagt 

een brief te bezorgen in verband met een overval op het munitiedepot is het eindelijk zo ver. 

Wanneer de overval wordt verraden moet Michiel uitgaan van zijn eigen kracht. Hij leert al 

snel dat goed en kwaad dicht bij elkaar liggen. Dat oorlog misschien spannend lijkt, maar 

vooral ook gruwelijk is. De film is gebaseerd op het boek van Jan Terlouw. 

 

Informatie/reserveren  

www.CultureleRaadEelde.nl, klik op De Filmfabriek – reserveren. 

 

 
Ontwerp: Marieke Voormolen 

Druk: Printprofs Eelde 

http://www.cultureleraadeelde.nl/

