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Kijk op de website
kulturhusborne.nl

neem contact op
074 - 265 72 00

of kom langs
Marktstraat 23, Borne

Workshop/cursus
Spaans voor beginners - start 4 april
Een laagdrempelige 10-delige cursus waarin je op een ontspannen, maar effi  ciënte 
manier, jezelf leert redden in het Spaans. 
Tijd: 19.00 – 20.30 uur
Prijs: € 140,00 voor 10 lessen, incl. lesmateriaal
Opgeven: via www.talencentrumtalkandtravel.nl 

Kennismakingsworkshop Talentenspel - 5 april
‘’Op zoek naar het geluk? Wil jij meer fl ow in je leven? Stop met zoeken! Als je blijft 
zoeken vind je het nooit. Maak kennis met het Talentenspel.’’ Aldus workshopbegeleider 
Herman Veltmaat (trainer en coach van het Talentenspel, gecertifi ceerd opsteller en 
energetisch therapeut). 
Tijd: 20.00 - 21.30 uur
Prijs: € 7,50 online aanmelden t/m 4 april 

Workshop Afrikaans koken - 11 april
Wil je de tips, tricks en fi jne kneepjes van het Afrikaanse kokkerellen onder de knie 
krijgen? Met traditionele recepten en instructies van Odilia Wentzel ga je de maaltijd 
maken. En dan, genieten van je eigen klaargemaakte Afrikaanse eten!  
Tijd: 17.00 uur 
Prijs: € 30,00 opgeven via odilia@afrikaanseschool.nl 

Pimp je boek! Boekvouwen - 12 & 26 april
Recycle kunst: blaas een oud boek nieuw leven in! Maak jij graag persoonlijke, originele 
en creatieve cadeaus? Dan is dit echt iets voor jou! Mirna Limon, beeldend kunstenaar, 
geeft deze 2-delige cursus, waarbij afgeschreven boeken een tweede leven krijgen door 
er iets moois van te vouwen.
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Prijs: € 50,00 online aanmelden t/m 10 april 

Schilder & Graffi  ti workshop - 15 april
Vind jij het leuk om te schilderen of graffi  ti te spuiten? Of vind je het leuk om zorgeloos 
los te gaan en alles onder te kliederen? Wil jij uitleg over schilderen en graffi  ti spuiten 
en dit daarna ook in de praktijk brengen? Kom dan naar de open air workshop van 
kunstschilder Chris Veldhof. 
Tijd: 14.00-17.00 uur
Prijs: € 25,00 (incl. materiaal) online aanmelden t/m 12 april

Surinaamse kookworkshop - 25 april
“Madame Jeanette, koken met een dame uit Suriname” is een leuke workshop om bij te 
wonen als u gek bent op (Surinaams) eten, maar ook als u meer zou willen leren over 
Surinaams koken en de eetcultuur. 
Tijd: 17.00 - 21.00 uur 
Prijs: € 30,00 opgeven via indra_janki@hotmail.com 

 Meer informatie: kulturhusborne.nl

Podium
Die Neuen Oberkrainer - 6 april
Die Neuen Oberkrainer bestaan 15 jaar en vieren dit met een jubileumconcert. Een 
combinatie van vrolijke Oberkrainer volksmuziek in originele bezetting en een unieke 
presentatie van Jan Riesewijk.
Aanvang: 20.30 uur Zaal open: 20.00 uur
Entree: voorverkoop € 13,50 (aan de kassa €15,00)

Gitaarcafé - 11 april
Laagdrempelig en gezellig gitaartreffen. Het gitaarcafé is bedoeld voor 
gitaarliefhebbers van allerlei niveaus, zowel voor spelers als voor luisteraars. 
Aanvang: 20.00 uur
Entree: gratis 

Tribute to the Eagles - 14 april
The Eagles Tribute is een muzikale vriendenclub die hun eigen twist geven aan elk 
Eagles-nummer. Alles wordt live gespeeld en (in close harmonie) gezongen, geen or-
kestbanden dus. 
Aanvang: 20.15 uur
Entree: € 7,50

LOS Muziektheater met ‘VAST’ - 20 april
Hou je VAST voor de vierde voorstelling van LOS. VASTigheid is voor de meiden van LOS 
een droom en nachtmerrie tegelijk. Terwijl ze zich staande proberen te houden op hun 
hoge hakken, vallen ze van de ene in de andere komische en herkenbare situatie.
Aanvang: 20.30 uur
Entree: € 15,00 (incl. consumptie)

On-Track in Muziekcafé Borne - 21 april
Deze 7-koppige coverband neemt het publiek mee op muzikale reis door de afgelopen 
decennia, met zowel Engels- als Nederlandstalige muziek, plugged en unplugged. 
On-Track staat garant voor een heerlijk avondje herkenbare muziek.
Aanvang: 20.00 uur
Entree: gratis

Mirjam Spitholt met “Het Succes van Geluk” - 24 april
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 is voor jou en word je van succes gelukkig of zit 
dat anders? Het 1e boek van Twentse gelukskundige Mirjam Spitholt is deze avond ook 
verkrijgbaar.
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 15,00

 Meer informatie: kulturhusborne.nl

Filmhuis
Poesía sin fi n (Endless Poetry) - 4 april
In Chili’s zinderende hoofdstad, in de jaren ‘40/’50 besluit de jonge Jodorowsky om 
dichter te worden. Hij wordt geïntroduceerd in de artistieke kringen en ontmoet andere 
jonge, veelbelovende artiesten. Ze zijn op zoek naar schoonheid in de wereld, in de 
ander en in henzelf. Met muziek vooraf.

120 BPM - 11 april
Eind jaren ’80 zien overheid en de farmaceutische industrie aids nog uitsluitend als 
homoziekte en daarmee niet van nationaal belang. Aids-actiegroep Act Up probeert een 
einde te maken aan die onverschilligheid en zoekt de confrontatie. 

Lady Macbeth - 18 april 
De jonge Katherine wordt uitgehuwelijkt aan de zoon van een lompe fabriekseigenaar. 
Al snel blijkt dat het huwelijk is gebaseerd op een liefdeloze overeenkomst. Katherine 
neemt het heft in eigen hand en begint een affaire met de stalknecht. Vanaf dat mo-
ment gaat het snel richting een Shakespeareaanse tragedie. 

Sami Blood - 25 april
De veertienjarige Elle-Marja wordt blootgesteld aan de discriminatie tegen haar volk, 
de Sami. Ze begint te dromen over een ander leven, maar om deze dromen na te jagen 
moet ze afstand doen van haar cultuur en de banden met haar familie doorbreken. 

Aanvang: 20.15 uur
Entree: € 8,00 (voor Vrienden van Filmhuis Borne € 5,00)

 Meer informatie: kulturhusborne.nl

En verder...
Tweedehands Kinderkledingbeurs - 8 april
Consuminderen én leuk voor de portemonnee! De tweedehands kinderkledingbeurs 
staat op 8 april in het teken van lente- en zomerkleding. Kom jij ook tussen de spullen 
snuffelen?
Tijd: 11.00 - 12.00 uur
Prijs: gratis

Inloopspreekuur over Afscheid - 9 april 
In uw leven is vaak al alles tot in de puntjes geregeld, maar hoe zit dat met uw afscheid? 
Wat kunt u vooraf al bepalen? Hoe ontlast u uw nabestaanden in die verdrietige tijd? 
Kunt u uw eigen uitvaartbegeleider kiezen? Wat kost een gemiddelde uitvaart eigenlijk? 
Natasja Kroese zit klaar om uw vragen te beantwoorden.
Tijd: 15.00 - 20.00 uur op de benedenverdieping van de bibliotheek 
Prijs: gratis

Kinderplein vol vertier - 15 april
Tijdens Borne op z’n Best wordt het terrein vóór het Kulturhus ingericht als jeugdplein 
vol leuke dansoptredens, springkussens, beautysalon, rondlopende clowns, creatieve 
workshops én kinderfoodtrucks! Inclusief gezellige ‘’uitrustzone’’ voor de (groot)ouders.  
Tijd: 12.00 - 17.00 uur
Entree: gratis

Inloopspreekuur fi nancieel advies - 16 april
Een laagdrempelig spreekuur voor gratis fi nancieel advies over onderwerpen als: 
hypotheken, verzekeringen, leningen, pensioenen, echtscheidingen, vermogen en tran-
sitievergoedingen. Elke derde maandag van de maand door Zandstra Financieel Advies.
Tijd: 16.00 - 20.00 uur op de benedenverdieping van de bibliotheek
Entree: gratis

Digitaal Café - 17 april
Vrijwilligers van Bibliotheek Borne staan samen met mensen van SeniorWeb klaar om 
alle vragen te beantwoorden. Je kunt terecht voor diverse zaken zoals bijvoorbeeld het 
installeren van apps, het koppelen van een emailadres aan je tablet, het updaten van 
het systeem, en nog veel meer. 
Tijd: 9.30 - 11.30 uur op de benedenverdieping van de bibliotheek
Entree: gratis

Inloopspreekuur OV - 19 april
Voor senioren. Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40% samenreiskorting, 
welk abonnement past het beste bij mij? De OV-ambassadeurs geven graag advies op 
maat. Ook kunnen ze stap voor stap op de computer laten zien waar en hoe je een reis 
kunt plannen. 
Tijd: 14.00 - 15.30 uur in de foyer
Entree: gratis
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