Gelukkig en
gezond 2018!
Maak alles vast met genietjes
Strooi vriendelijkheid rond als confetti
Wandel met je hart en je voeten zullen volgen
Wees lief voor jezelf
Lach & speel
Wij wensen jou gezondheid en geluk,
HEEL VEEL!
Namens alle medewerkers van
Kulturhus de Bijenkorf
van Borne.

MEER INFO
KULTURHUS
BORNE.NL
AMV 1 en 2 - start 17 januari
AMV is een veelzijdige muzikale start voor kinderen. Op pakkende wijze maakt uw kind
kennis met vele aspecten van de muziek. Er wordt iedere week gespeeld en gezongen
en zo wordt spelenderwijs het gehoor, en het maat- en ritmegevoel ontwikkeld. Eerste
gratis proefles is op 17 januari en vervolgens start er een reeks van 15 lessen.
Groep 1 & 2: 15.00 - 15.30 uur €41,00
Groep 3 & 4: 15.45 - 16.30 uur €51,00

Mindfulness basiscursus - start 23 januari
Bewust aanwezig zijn in het hier en nu. Monique Brok gaat weer van start met een
6-delige cursus.
Opgeven kan online. Meer info: monique@rivelare.nl
Tijd: 19.30 - 21.15 uur
Kosten: €125,00 incl. lesmateriaal

Podium
Gitaarcafé - 10 januari

Filmhuis
20th Century Women - 10 januari
Dorothea Fields is een alleenstaande moeder die haar tienerzoon Jamie alleen opvoedt
in een groot landelijk huis in Santa Barbara. Ze deelt het huis met een rondtrekkende
timmerman en een punk-kunstenares met een David Bowie-kapsel genaamd Abbie.
Samen verkennen zij de liefde en de vrijheid in het Californie van de jaren zeventig.

Laagdrempelig en gezellig gitaartreffen. Een klein, intiem podium, sfeervolle
verlichting, klein barretje en dit alles overgoten met een ongedwongen sausje.
Het gitaarcafé is bedoeld voor gitaarliefhebbers van allerlei niveaus, zowel voor
spelers als voor luisteraars.
Aanvang: 20.00 uur
Entree: gratis

V-Street in Muziekcafé Borne - 13 januari

Heerlijk kostuumdrama dat zich afspeelt in het Korea van 1930, tijdens de Japanse
kolonisatie. Een oplichter en een dievegge bedenken een list: de vrouw gaat werken als
persoonlijke dienstmeid bij een rijke familie en probeert de erfgename te verleiden.
Haar intenties zijn echter donkerder dan men had kunnen bedenken.

V-Street is een top 2000 - hobbyband, bestaande uit ervaren amateurs en oud-professionals. Zij spelen topnummers van oa de Eagles, Pink Floyd, Heart, U2, Ilse de Lange,
The Doobie Brothers, The Scene en Robbie Williams. Een feest van herkenning voor de
oudere jongeren met muziek uit vooral de 80-er en 90-er jaren.
Aanvang: 20.00 uur
Entree: gratis

A United Kingdom - 24 januari

Grenslandkapel: Egerländeravond - 20 januari

De film vertelt het waargebeurde verhaal van Seretse Khama, Koning van Bechuanaland (vandaag de dag Botswana), en Ruth Williams. Zij was een kantoor medewerkster
uit Londen met wie Seretse Khama in 1947 trouwde. Hun huwelijk kreeg veel weerstand van hun families en van de Britse en Zuid Afrikaanse overheden.

Virtuoze solistische optredens, show en zang, ondersteund door de fantastische Oberkrainergroep en een perfecte geluidskwaliteit, zorgen ervoor dat de Grenslandkapel
telkens weer op een grandioze wijze het publiek tijdens optredens weet te boeien.
Aanvang: 20.00 uur
Entree: €12,50

The handmaiden - 17 januari

Passengers - 31 januari
Op een routinereis door de ruimte naar een verre kolonie ontwaken twee passagiers
door een storing 90 jaar te vroeg uit hun hyperslaap. Jim en Aurora zullen de rest van
hun leven op het luxe ruimteschip moeten verblijven. Ze beginnen voor elkaar te vallen maar dan komen ze erachter dat de levens van de 5000 nog slapende mensen in
gevaar zijn.
Aanvang: 20.15 uur
Entree: € 8,00 (voor Vrienden van Filmhuis Borne € 5,00)

Mirjam Spitholt met ‘’Het Succes van Geluk’’ - 23 januari
Succesvol zijn, wie wil dit nu niet? Hoe mooi zou het zijn als je dit zou kunnen leren?
Maar dan moet je wel weten wat succes eigenlijk is voor jou en word je van succes
gelukkig of zit dat anders? Tijdens deze sessie van de Twentse gelukskundige Mirjam
Spitholt ga je nadenken over het fenomeen succes en krijg je hier meer inzicht in.
Aanvang: 20.00 uur
Entree: €15,00

Borne doet Poezie - 25 januari
Meer informatie: kulturhusborne.nl

Met o.a. Lieke Marsman, Cees Brekelmans en muziek van Bert Reerink en Frank
Droste. Tevens presentatie van de 5e bundel ‘’Borne doet Poezie’’.
Aanvang: 20.00 uur
Entree: €5,00

Workshop/cursus
Latino Folklore Danslab - start 5 januari
Een danslab waar u kennismaakt met muziek en dans uit Latijns-Amerika zoals folklore
uit Colombia, Venezuela, Brazil en hedendaagse dansen zoals de bachata, de salsa.
Iedereen kan eraan meedoen en iedereen danst individueel o.l.v. Dansstudio
Marabina. Op de vrijdagavond.
Tijd: 19.30 - 20.30 uur
Kosten: €80,00 opgeven kan online

Dansles voor duo’s Merengue, Bachata - start 5 januari
Partners kunnen samen Merengue en Bachata in 10 lessen leren dansen. Men hoeft
niet een danser te zijn. Dansstudio Marabina geeft dansles op de vrijdagavond.
Tijd: 20.45 - 21.45 uur
Kosten: €80,00 opgeven kan online

Qi Gong met Jacqueline - start 10 januari
Qi Gong (spreek uit: “tsjie ghong”) is een eeuwenoude Chinese bewegingsleer om de
lichamelijke en geestelijke gezondheid te behouden en te verbeteren. Op de woensdag
Meer weten? Mail docent Jacqueline Droste: info@jacquelinedroste.nl
Tijd: 19.30 - 20.30 uur
Kosten: 18 lessen voor €165,00 incl. gratis proefles

Diverse cursussen Gigakids van start
Op 15, 16 en 17 januari gaan er weer diverse Gigakids cursussen van start, voor kids
van 9 t/m 13 jaar. En er is ook nog keus uit tijdstippen, hoe fijn is dat! Op 8 februari
start Gigakids Xtra, speciaal voor kinderen met dyslexie. Spelenderwijze leren typen en
na 13 lessen met het typediploma op zak naar huis.
Kijk voor meer informatie en online aanmelding op onze website.

Kijk op de website
kulturhusborne.nl

En verder...
Juridisch Inloopspreekuur - 8 januari
Dit gratis, laagdrempelige spreekuur wordt verzorgd door advocatenkantoor Rechtdoor. Het spreekuur is voor iedereen toegankelijk, zowel particulieren als ondernemers. Mocht u gebruik willen maken van het spreekuur dan is het van belang dat u alle
relevante stukken (bijv. facturen, overeenkomsten, correspondentie) meeneemt.
Tijd: 16.00 - 20.00 uur

Body-Mind-Spirit Markt - 12 januari
Op de eerste dag van de landelijke Maand van de Spiritualiteit. Op onze
Body-Mind-Spirit markt kan men zich laten informeren en adviseren, men kan ervaren
en beleven. Van yoga tot preventie, van massage tot healing, van spirituele consulten
tot edelstenen en oliën. De markt is toegankelijk voor iedereen met interesse in
spiritualiteit in de breedste zin van het woord. Met 30 stands en gratis workshops.
Tijd: 16.00 - 20.00 uur (met eetpauze tussen 17.30 - 18.00 uur)
Entree: gratis

Digitaal Café - 16 januari
Heb je een computer of mobiel apparaat, zoals een tablet, loop je ergens tegenaan en
denk je ‘’hé, wat moet ik ermee’’? Kom dan langs in het Digitaal Café! Elke 3e dinsdag
van de maand, in de bieb. Iedereen is welkom en kan gewoon komen binnenlopen.
Deelname is gratis. Vrijwilligers van Bibliotheek Borne staan samen met mensen van
SeniorWeb klaar om alle vragen te beantwoorden.
Tijd: 09.00 - 11.30 uur

neem contact op
074 - 265 72 00

of kom langs
Marktstraat 23, Borne

