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Dijanne Italianer opent culturele seizoen
2017-2018

In vervolg op het smakelijke en
veelzijdige voorproefje dat ze tijdens
ons vijfjarig jubileumfeest in mei gaf,
serveert Dijanne Italianer zondag 17
september haar volledige
Shakespeare sonnettenmenu tijdens
de openingsact van Rondje Cultuur
2017. Rondje Cultuur, traditioneel in
september in De Melkfabriek, luidt de
start van het nieuwe culturele
seizoen in.
Dijanne Italianer | Foto: Ed Molenaar - Vries.nu

Ter ere van 400 jaar Shakespeare maakte Dijanne Italianer deze voorstelling voor
Festival Noorderzon. Wat staat er op de kaart? Een verfijnde amuse van schoonheid op
een bedje van vurig verlangen, gevolgd door de stevige en volle smaak van tragiek en
een dessert van liefde met een vleugje zomerdag!
Aanvang: 11.00 uur | Entree: gratis | Spel: Dijanne Italianer | Regie: Joris Smit
Concept: Maud Dolsma en Dijanne Italianer | Bekijk het volledige programma
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Vrijdag 13 oktober
De Cinemaplusfabriek ________

Martin Scorsese’s Mean Streets
Met Harvey Keitel en Robert De Niro
*****
VPRO Cinema
In vervolg op Il Conformista en On The
Waterfront vertonen we vrijdagavond
13 oktober opnieuw een rauw realistische
filmklassieker: Mean Streets (1973) van
Martin Scorsese.
Met maar liefst acht Academy Awardnominaties is Scorsese de meest
genomineerde filmmaker in de
geschiedenis van de Oscars.
Net als in Il Conformista en On The Waterfront
staat het dilemma tussen conformeren of het
maken van een individuele keuze tegen de
stroom in ook in Mean Streets centraal.
Mean Streets vertelt het verhaal van het uitzichtloze leven van twee jeugdvrienden:
Scorsese's alter ego Charlie (Harvey Keitel) - een gekwelde misdadiger in spe die in de
gunst van zijn maffia-oom probeert te komen - en Johnny Boy (Robert De Niro), een
opvliegend, zelfdestructief persoon die zijn schulden niet kan afbetalen. De film
betekende de grote doorbraak van zowel Scorsese als Keitel en De Niro, die enkele
jaren later opnieuw zouden samenwerken aan Taxi Driver (1976).
Cinemaplusbonus
Zoals u van ons gewend bent wordt er voorafgaand aan Cinemaplusfilms een inleiding
gegeven over de filmthematiek en de regisseur; dit keer door kunsthistoricus en
filmliefhebber David Stroband. Na afloop van de film trakteren wij u natuurlijk ook weer
op een toepasselijk hapje en/of drankje.
Aanvang: 20.00 uur | Entree: € 13,50 (incl. korte filminleiding, hapje en/of drankje) |
Gastprogrammeur: David Stroband | Filmcast: Robert De Niro, Harvey Keitel, Amy
Robinson, David Proval, Richard Romanus, Cesare Danova, Robert Carradine, David
Carradine | Speelduur: 112 minuten | Bijzonderheden: Donateurs van de Vrienden
van De Melkfabriek Bunne ontvangen € 2,50 korting op de entreeprijs |

Meer informatie en reserveren
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Zondag 12 november
De Muziekfabriek ________

Trio Merel Wentink: “Mag ik een A?”
Klassieke muziek in
een nieuw jasje
In vervolg op het naar meer
smakende voorproefje tijdens
ons vijfjarig jubileumfeest in
mei, brengt Trio Merel Wentink
zondagmiddag 12 november de
voorstelling “Mag ik een A?”
Tijdens dit muzikale en theatrale
matinee geeft conservatoriumstudente en mezzo-sopraan Merel
Wentink - samen met haar
muzikale collega’s Meike Wijma
(sopraan) en Julia Hoorman
(piano) - een kijkje in de wereld
van het klassieke lied.
Merel Wentink en Meike Wijma | Foto: Ed Molenaar - Vries.nu

Liederen uit een breed repertoire worden ten gehore gebracht, van Mozart tot Kurt Weill,
en zelfs Harry Bannink komt aan bod.
De conservatoriumstudentes hebben alle drie dezelfde passie voor het klassieke lied.
Ze zien het als hun missie om dit te delen met het publiek. Maar dan wel in een nieuw
jasje, zonder de stijfheid die vaak met klassieke concerten wordt geassocieerd. Met humor
en theater laat Trio Merel Wentink de eigen interpretaties vrijelijk los op de muziek en
zorgt voor interactie met het publiek.
Over Trio Merel Wentink
De drie zijn een trio gaan vormen tijdens het uitvoeren van studieopdrachten, waarbij
studenten in ensembles moeten spelen. Meike en Merel hebben allebei interesse in het
lied en de opera en vulden hun duo aan met de flexibele pianobegeleiding van Julia
Hoorman.
Aanvang: 15.30 uur | Entree: € 12,50 | Samenstelling en regie: Merel Wentink
(mezzo-sopraan), Meike Wijma (sopraan) en Julia Hoorman (piano) |

Meer informatie en reserveren
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Zondag 17 december
De Theaterfabriek ________

Angelino en de drie koningen
Familietheater 5+
Een verrassende versie van het
kerstverhaal door Peter van Dijk,
gezien door de ogen van een kleine
jongen, Angelino. Het aloude verhaal
is van alle tijden, ook van nu…
Een theatrale en muzikale bewerking van
het gelijknamige boek van Koos Meinderts
en Annette Fienieg uit de ‘Gouden
Boekjes’ reeks.
Drie koningen met een kameel, op weg
naar zijn dorp. Snel brengt Angelino
iedereen op de hoogte. De mensen zijn
blij verrast en willen graag opvallen bij
het drietal. Maar de koningen komen
helemaal niet voor de dorpelingen…
Voor wie dan wel?

Peter van Dijk vertelt op meeslepende wijze verhalen, maakt muziek en theater om de
fantasie van het jonge publiek te prikkelen. Al zingend neemt hij kinderen mee naar een
wereld waarin grenzen niet bestaan en alles mogelijk is.
Van Dijk trad eerder in De Melkfabriek op met de familietheatervoorstelling Zlateh de
Geit (december 2012).
Aanvang: 15.00 uur | Entree: € 7,50 (kinderen), anders € 10,00 | Leden van
VvV Bunne-Winde-Bunnerveen ontvangen € 2,50 korting | Tekst: Koos Meinderts
en Peter van Dijk | Spel: Peter van Dijk | Duur: ca. 45 minuten | Illustraties:
Annette Fienieg | Uitgever: serie Gouden Boekjes - Uitgeverij Rubinstein |

Meer informatie en reserveren

ONS CULTUREEL PROGRAMMA NAJAAR 2017
IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

En alle donateurs van

Ook sponsor of donateur worden?
Als sponsor of donateur bent u tevens Vriend van De Melkfabriek Bunne. Vrienden van
De Melkfabriek Bunne bieden wij tweemaal per jaar de mogelijkheid gebruik te maken
van een korting op de entreeprijs van vooraf door ons geselecteerde voorstellingen.
Sponsors, donateurs, adviseurs en vrijwilligers worden ieder jaar uitgenodigd voor een
speciale bijeenkomst voor het uitwisselen van informatie en vooral gezelligheid!
Wat vragen wij van u?
Aan donateurs vragen wij een bijdrage van € 25,- per kalenderjaar. Woont er nog iemand
op hetzelfde postadres dan betaalt diegene € 10,- extra. Voor twee personen betaalt u
dus € 35,-!
Aan sponsors vragen wij een bijdrage van tenminste € 150,- per kalenderjaar.
Uw naam wordt dan vermeld in ons Cultureel Voorjaars- en Najaarsprogramma, op onze
website en facebookpagina.

Meer informatie en/of aanmelden

De Kunstfabriek ________

Kunstroute 2017

Kunstenaars aan het werk in De Melkfabriek

Sjoukje Hiemstra en Anette Bloem - Atelier GB52 | Foto: Ed Molenaar - Vries.nu

De 2017-editie van Kunstenaars aan het Werk in De Melkfabriek – Pinkstermaandag
5 juni - was er weer eentje om trots op te zijn. Zo’n driehonderd bezoekers bezochten
deze inspirerende dag. Het niveau van het getoonde werk lag tijdens deze editie weer
iets hoger dan voorgaande jaren.
Met dank aan alle deelnemende kunsttalenten: Emmy Morren (glaskralen), Arend Kok
(vormgeving in hout), 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 en Anette Bloem
(beeldhouwkunst - zie foto) en Art Studio BAM beeldend - Brenda Hardijk (keramiek).
Gemist? Noteer de 2018-editie alvast in uw agenda: Pinkstermaandag 21 mei 2018!

De Theaterfabriek ________

De onwaarschijnlijke doch waargebeurde
geschiedenis…
De Noorderlingen - Vooropleiding Theater

Foto: Ed Molenaar - Vries.nu

Onder regie van Lies van de Wiel zetten de acht spelers van de productiegroep 2017 van
De Noorderlingen – Vooropleiding Theater een vanaf het begin tot het eind boeiend en
verrassend toneelstuk neer. Een stuk met de tot nu toe langste titel uit onze
theatergeschiedenis: De onwaarschijnlijke doch waargebeurde geschiedenis van
Pelle de Zwijger, Roze Marie en Lange Hans. Lovend ontvangen door publiek en
pers; Dagblad van het Noorden waardeerde de voorstelling met vier sterren.
Een stuk dat ging over mensen van lang geleden, met sporen in het heden, of andersom.
Vreemde snuiters, gelukzoekers en pechhebbers, hoogvliegers en verliezers. Heden en
onvoltooid verleden. Over de tijd, leven en dood. Er gebeurden dingen die niet kunnen en
toch gebeurden ze. Een opeenstapeling van klinkklare onzin, historische feiten en
magisch realisme.
We kijken uit naar het volgende spektakelstuk!
Met dank aan De Noorderlingen – Vooropleiding Theater en Vries.nu

Welkom nieuwe vrienden!
Goed dat jullie er ook weer zijn, trouwe
vrienden!
‘Voor de overlevenden’, dat prachtige
album van Boudewijn de Groot, kwam uit in
1966. Allemachtig: dat is 51 (éénenvijftig!)
jaar geleden. Dat wil ik niet weten…
Eén van zijn mooiste nummers vind ik nog
steeds ‘Zonder vrienden kan ik niet’.
En dat willen wij van de Vrienden van
De Melkfabriek Bunne juist wél weten.
Tijdens en na de feestelijke viering van ons
vijfjarig jubileum op zaterdag 6 mei hebben
zich veel nieuwe Vrienden aangemeld.
We zijn blij met jullie. Sterker nog: erg blij!
Zonder Vrienden kunnen wij niet overleven!
Boudewijn de Groot: ‘Niet over rozen gaat
de reis, maar zonder vrienden kan ik niet’.
Bartho Smit | Foto: Ed Molenaar – Vries.nu

Met ons Cultureel Programma najaar 2017 hopen we jullie ook dit seizoen weer
aangenaam te verrassen. Tijdens ons jubileumfeest boden we al een voorproefje, de
komende maanden kunnen jullie volop genieten van de complete voorstelling van
Dijanne Italianer en Trio Merel Wentink. En meer…
Boudewijn de Groot: ‘Ik wankel, prevel vals een lied, omdat ik me toch gelukkig voel.
Want zonder vrienden kan ik niet’.
Dus Vrienden, nieuw en trouw, we kijken er naar uit om jullie te ontmoeten!
Namens het bestuur van de Vrienden van De Melkfabriek Bunne,
Bartho Smit
voorzitter

“Penningmeester tapt uit ander vaatje”

Harry Visser – penningmeester Vrienden van De Melkfabriek Bunne | Foto: Ed Molenaar – Vries.nu

