NIEUWSBRIEF - mei 2017

Zondag 21 mei 2017
De Theaterfabriek ________
In vervolg op het succes van Dansen
Zonder Bril spelen De Noorderlingen
Vooropleiding Theater zondag 21 mei
2017:

De onwaarschijnlijke doch
waargebeurde geschiedenis
van Pelle de Zwijger, Roze
Marie en Lange Hans
**** DVHN
Een voorstelling over klinkklare onzin,
historische feiten en magisch realisme
die dit voorjaar geschiedenis gaat
schrijven in de kleine theaters van het
Noorden, waaronder De Melkfabriek!
Een voorstelling over mensen van
langgeleden met sporen in het heden,
of andersom. Vreemde snuiters,
gelukzoekers en pech-hebbers.
Doorzetters, hoogvliegers en
verliezers. Verbonden door hetzelfde
bloed, het lot en het toeval.

Familiebanden en vriendschap. Heden en onvoltooid verleden. Over de tijd. Leven en
dood. Er gebeuren dingen die niet kunnen. En toch gebeuren ze..

“Ik heb geen behoefte aan het verleden, dacht ik als kind. Het kwam niet
bij me op dat het verleden behoefte aan mij zou kunnen hebben.”
(Uit: Extreem luid en ongelooflijk dichtbij van Jonathan Safran Foer)

Aanvang 16.00 uur Entree € 10,- t/m 18 jaar, anders € 13,50 Regie Lies van de Wiel
Spel Productiegroep 2017 Melanie Barelds, Jorn Jellema, Dora de Moor, Willem Klöpping,
Marte Leijdekkers, Anou Maarsingh, Jante Stekelenburg, Emma Vermeulen
Vormgeving en productie Herman van Keulen Kostuums Freja Roelofs Foto’s
Boris Stokman Meer info en reserveren www.vriendenmelkfabriekbunne.nl

Maandag 5 juni 2017
De Kunstfabriek ________

Kunstenaars aan het werk in De Melkfabriek

Traditioneel op Tweede Pinksterdag en voor de vierde keer in De Melkfabriek:
"Kunstenaars aan het werk". Met werk van eerder deelnemende én nieuwe
kunstenaars! Afgaand op voorgaande jaren belooft het weer een bruisende dag
te worden…

Tineke van Cranenburgh schilderijen Emmy Morren glaskralen
Arend Kok houten objecten Iris Groenewold schilderijen
Dorien van den Biggelaar schilderijen Ivan Slezak fotografie
Atelier Albertus abstracte schilderkunst Arlette Doucet iconen
Joan Strampel schilderijen Rudy Oosterhoff keramiek
Nel de Groot figuratieve schilderijen Atelier GB52 - Sjoukje
Hiemstra beeldhouwkunst Atelier GB52 - Anette Bloem
beeldhouwkunst Art Studio BAM beeldend - Brenda Hardijk
keramiek En meer…
Op onze website leest u binnenkort meer over de deelnemende kunstenaars!
En natuurlijk kunt u tussen het kunstkijken door weer genieten van bijvoorbeeld
huisgemaakte appeltaart of een heerlijke lunch, geserveerd door De Melkfabriek.
Aanvang 11.00 – 17.00 uur Entree gratis Locatie De Melkfabriek - Peizerweg 2 9496 PC Bunne

De Feestfabriek ________

Ons eerste jubileum!
Vijf jaar Vrienden van De Melkfabriek Bunne

Afbeelding links: © Mirthe Kolkman-van der Klip | Foto midden vlnr: Vivian Keulaars en Eelco Hidskes (De Melkfabriek) |
Foto rechts: Dijanne Italianer | Foto’s: Ed Molenaar - Vries.nu

Zaterdag 6 mei was het feest in De Melkfabriek: ons eerste jubileum! We trakteerden
de ruim zestig bezoekers op een proeverij van theater en muziek, met bijdragen van
Dijanne Italianer, sopraan Merel Wentink en theatermaker Sjoerd Meijer.
Dijanne Italianer serveerde het publiek een smakelijk en veelzijdig Shakespeare
Sonnetten Menu. Wat er zoal op de kaart stond verklappen we nu nog niet, want
Italianer speelt haar volledige voorstelling tijdens Rondje Cultuur 2017 op zondag
17 september a.s. in De Melkfabriek. Dat belooft wat! Na een korte pauze trad sopraan
Merel Wentink op, begeleid door zangeres Meike Wijma en Julia Hoorman (piano).
Tot slot speelde Sjoerd Meijer een verkorte versie van zijn voorstelling Aangepast.
En natuurlijk waren er ook gratis drankjes en hapjes, want wie jarig is trakteert!
Wij bedanken al onze (nieuwe) vrijwilligers, sponsors, donateurs, adviseurs,
Eelco Hidskes en Vivian Keulaars (De Melkfabriek), Annie Kok, gemeente Tynaarlo en
Vries.nu voor hun geweldige inzet en bijdrage aan de feestvreugde.
Wat was het een mooie en gezellige middag, op naar ons volgende jubileum!

De Cinemaplusfabriek ________

In Context
Architectuurdocumentaire en -excursie over
het werk van Kalfsbeek en Daan

Afbeelding links: Stichting Beeldlijn | Foto rechts: programmaleider en stadsgids Henk Bakker en Cor Kalfsbeek (rechts)
Foto: Ed Molenaar - Vries.nu

In de derde editie van De Cinemaplusfabriek vertoonden we zondag 19 maart 2017 de
veelgeprezen architectuurdocumentaire In Context. In deze roadmovie-achtige film staat
het werk van de noordelijke architecten Cor Kalfsbeek (1933) en Gunnar Daan (1939 2016) centraal. Zo’n vijftig belangstellenden waren op deze bijzondere middag
afgekomen.
Bijzonder, omdat Cor Kalfsbeek in De Melkfabriek aanwezig was. Na afloop van de film
konden de deelnemers mee met een excursie per bus langs een reeks bouwwerken van
zowel Kalfsbeek als Daan, samengesteld door programmaleider en stadsgids Henk
Bakker, i.s.m. Cor Kalfsbeek. Een bijzonder(e) geslaagde middag!

De Theaterfabriek ________

De Andersons
Hier Dooft Niets

Foto links: Anna Maria Ågren en Roel Dullaart | Foto rechts: Sacha Landkroon | Foto’s: Ed Molenaar – Vries.nu

Zondagmiddag 5 februari 2017 speelden De Andersons - Anna Maria Ågren, Roel Dullaart
en Mirek Walton – de voorstelling ‘Hier Dooft Niets’. Een programma over het leven,
tegen de onverschilligheid en met een liefdevolle oproep tot verwondering. Gastdichter
Sacha Landkroon – winnaar van het Hendrik de Vriesstipendium 2015 - droeg tijdens de
voorstelling een aantal gedichten voor uit zijn onlangs verschenen debuutbundel Terra
Incognita.
De ruim tachtig bezoekers vielen met regelmaat in verwondering en genoten zienderogen
van de humor, muziek, zang en gesproken woord van zowel De Andersons als
Landkroon. Kortom, een heerlijke en bijzonder geslaagde middag!
Tot en met juni 2017 reizen De Andersons met de voorstelling Hier Dooft Niets door het
hele land. Met name de kleinere theaters zoals De Melkfabriek zijn daarbij favoriet.
“Het is in deze theaters eigenlijk altijd zoiets als thuiskomen”, aldus zangeres Ågren.
Met dank aan Vries.nu

Vooruitblik
Opening culturele seizoen 2017-2018
Zoals ook staat aangekondigd in de
sfeerimpressie speelt Dijanne Italianer
haar volledige Shakespeare
voorstelling tijdens Rondje Cultuur
2017 op zondag 17 september a.s.
Rondje Cultuur, traditioneel in
september in De Melkfabriek, luidt
de start van het nieuwe culturele
seizoen 2017-2018 in.

Meer over Rondje Cultuur en ons
Cultureel Programma Najaar 2017
leest u in een speciale editie van
onze Nieuwsbrief die medio
augustus verschijnt.

