NIEUWSBRIEF – februari 2016

Zondag 14 februari 2016
De Cinemaplusfabriek ________

Een primeur van de Vrienden van De Melkfabriek
Bunne: De Cinemaplusfabriek!
Een primeur van de Vrienden van
De Melkfabriek Bunne:
De Cinemaplusfabriek!
Een matinee of avond met in de
hoofdrol een echte filmklassieker.
Zondagmiddag 14 februari 2016
vertonen we onze eerste
klassieker: ‘Il Conformista’.
Geniet na afloop van de film na
met heerlijke Italiaanse hapjes!
Donateurs van de Vrienden van
De Melkfabriek Bunne ontvangen
€ 2,50 korting.
Il Conformista is een waar visueel
meesterwerk, waarin op adembenemende wijze wordt gespeeld met
licht en schaduw. Stijlvol en tijdloos
verfilmd door de vermaarde Italiaanse
filmmaker Bernardo Bertolucci, naar
de gelijknamige roman uit 1951 van
de befaamde Italiaanse schrijver
Alberto Moravia.
Voorafgaand aan de film zal Mireille de Jong een inleiding over deze bijzondere film
geven. Zij werkt als freelance projectleider en beleidsadviseur cultuur en studeerde
theater- en filmwetenschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Daarna was zij in
verschillende functies werkzaam in de cultuur- en mediasector. Als liefhebber van
film- en podiumkunsten adviseert zij met haar twee collega-programmeurs de
Stichting Vrienden van De Melkfabriek Bunne over het culturele programma van
De Melkfabriek.
Aanvang: 15.00 uur | Entree: € 13,50 (incl. inleiding en Italiaanse hapjes)
Meer informatie en reserveren: www.vriendenmelkfabriekbunne.nl
Bijzonderheden: Donateurs van de Vrienden van De Melkfabriek Bunne ontvangen
€ 2,50 korting.

Zondag 6 maart 2016
De Theaterfabriek ________

De Noorderlingen – vooropleiding theater

Dansen zonder bril
Zondag 6 maart 2016 speelt
De Noorderlingen vooropleiding
theater de dansante
theatervoorstelling Dansen
zonder bril. O.a. geïnspireerd
op het boek “De kleine
ballerina” van Patrick Modiano.
Of u nu wel of geen bril draagt,
deze opzienbarende
theatervoorstelling mag u niet
missen!

Foto: Bijvrijdag.nl

Voor mensen die geen bril dragen is alles eenvoudig. Als je een bril draagt, leef je in
twee verschillende werelden. Zonder bril heeft de wereld geen scherpe kantjes,
wordt hij zacht en vaag. Met bril krijgt alles zijn gewone hardheid en scherpte terug
en zie je de wereld zoals hij is. Hoe scherp is de werkelijkheid? Hoe zacht zijn je
dromen? Is de dans van de werkelijkheid te ontspringen?
Regie: Lies van de Wiel - Spelers: Pam Blankert, Kevin Cusiël, Robin van Dijken,
Raven Ferguson, Monica Hofman, Marte Leijdekkers en Thomas Winter
Aanvang: 16.00 uur | Entree: € 10,- tot 18 jaar, anders € 13,50 |
Meer informatie en reserveren: www.vriendenmelkfabriekbunne.nl

Zondag 24 april 2016
De Muziekfabriek ________

Vocaal Ensemble Serena

Dufay en tijdgenoten op de Engelse toer
In de vijftiende eeuw had de
Engelse muziek een grote
invloed op de continentale
muziekstijl. Er ontstond een
geheel nieuwe stijl: de
Contenance Angloise (Engelse
stijl). Deze muziek was zo
anders, dat vele schrijvers en
componisten beweerden dat
álle voorafgaande muziek het
uitvoeren niet meer waard
was…
Vocaal Ensemble Serena laat u horen hoe de Contenance Angloise zich ontwikkelde.
De grote meester van deze stijl was Guillaume Dufay (1400-1474), wiens werken in
dit concert dan ook ruim vertegenwoordigd zullen zijn.
Maar Vocaal Ensemble Serena speelt en zingt tijdens dit bijzondere concert ook
muziek van zijn tijdgenoten en navolgers, instrumentaal begeleid op oude
instrumenten. Ook zal Serena een eigen variatie op het strijdlied “L'Homme Armé”
ten gehore brengen. Kortom: een middag om niet te missen!
Aanvang: 16.00 uur | Entree: € 12,50 |
Meer informatie en reserveren: www.vriendenmelkfabriekbunne.nl

De Muziekfabriek ________

“Een onalledaags gevarieerd dubbelconcert”

Hartshoop & Wantocht

Foto’s: Ed Molenaar, Vries.nu

Zaterdagavond 21 november 2015 gaven het Filofonisch Orkest en het Filosonisch
Octet een onalledaags gevarieerd dubbelconcert in een volle Melkfabriek.
Zowel klassiek als licht repertoire passeerden de revue.
Zoals het “Magnificat Quarti Toni” van Aquilera, in een arrangement van Wilfred
Reneman; “My Heart is in the Highlands” van Arvo Pärt; “A Fistfull of Dollars”,
één van de vele arrangementen van dirigent Libbe Oosterman, een aantal a
capellastukken door het octet en de gezamenlijke afsluiter “Ain’t no Mountain high
Enough” in een arrangement van Sjoerd Visser.
Er werd door zangers en orkestleden handig gebruik gemaakt van de mogelijkheid
op hoogte te gaan staan op de aanwezige trappen en bordessen voor een zo mooi
mogelijk geluidseffect. “Wat was het weer mooi, daar in Bunne."
Met dank aan alle orkestleden van het Filofonisch Orkest, het Filosonisch Octet en
Vries.nu

De Theaterfabriek ________

Muzikaal poppentheater Reismuis
Zondag 13 december 2015
speelde Theaterensemble Garage
TDI de poppentheatervoorstelling
Reismuis. Een muzikale en
avontuurlijke ontdekkingstocht
naar vreemde talen, andere
culturen en grappige gewoontes
voor kinderen van 4-7 jaar en
hun (groot)ouders. Een muisstille
zaal genoot ademloos van deze
sprankelende voorstelling over
de avonturen van Muis Dingeman
en zijn gezin, papegaaiduiker
Alky, de Antilliaanse Jan-van-gent Wesley, de Marokkaanse kameel Fátima,
de Turkse ezel Gelan en van nog vele andere bijzondere dieren.
__________________________________________________________________

De Muziekfabriek ________

Kerstconcert Gaudete
Zondag 20 december 2015
bracht Focus Vocaal De Melkfabriek in hemelse sferen met
het kerstconcert Gaudete (Latijn
voor Verheugt u). Begeleid door
Alina Rozeboom (sopraan),
Lennart Smidt (piano), Simon
Haakmeester en Edwin van der
Wolf (percussie). De uitverkochte
zaal kreeg een gevarieerd
muziekprogramma
voorgeschoteld met nummers als
Foto: Ed Molenaar, Vries.nu

"Blow Blow thou Winterwind”, “Hail Christmas Day” en meer. Bij verschillende
nummers werd het publiek uitgenodigd om mee te zingen, een oproep waar
massaal gehoor aan werd gegeven. Na afloop van het concert werd een heerlijke
kerstbrunch geserveerd. Links en rechts waren de positieve geluiden niet van de
lucht; het was nog lang en gezellig natafelen.

Vier jaar geleden…
Vier jaar geleden… januari 2012. Een nieuwe stichting, Vrienden van De Melkfabriek
Bunne, meldt zich bij de Kamer van Koophandel in Groningen.
Inmiddels zijn we vier jaar verder en heeft onze stichting ruim veertig
voorstellingen georganiseerd. Van concert tot theater, van cabaret tot film.
Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de hulp en inzet van al onze vrijwilligers,
donateurs en sponsoren. Zij vormen de drijvende kracht achter onze stichting en
zijn van grote waarde!
Ook vrijwilliger, donateur of sponsor worden? Of kent u mensen of bedrijven die
mogelijk geïnteresseerd zijn? Geef het ons door via het Contactformulier
Vrijwilligers/Donateurs.

Vacatures
Aan het einde van dit culturele seizoen 2015-2016 komen er, volgens het rooster
van aftreden, twee functies binnen ons bestuur vrij. Daarom zijn wij per september
2016 op zoek naar een nieuw(e):
Voorzitter
en
Bestuurslid
dat bereid is om de externe contacten te coördineren en voorstellingen te
begeleiden, samen met één van onze overige bestuursleden.
Interesse, of wilt u graag eerst meer informatie ontvangen? Mail ons!
Tot ziens in De Melkfabriek!
Peter Vermeulen
Voorzitter

