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Podium
Gitaarcafé Borne - 10 april
Het Bornse gitaarcafé heeft een open podium en is bedoeld voor gitaarliefhebbers 
van allerlei niveaus, zowel voor spelers als voor luisteraars. 
Tijd: 20.00 uur | Entree: Gratis

Singer-songwriters live 2019 - 13 april
Na de succesvolle Singer-songwriters live in 2018, kunt u ook in 2019 genieten van 
een avond vol singer-songwritermuziek. Zowel covers als eigengeschreven composities, 
allemaal met één gemeenschappelijk thema: thuis
Tijd: 20.00 uur | Entree: €7,50

Kidsplein tijdens Borne op z’n Best - 14 april
Tijdens Borne op z’n Best gaan we met ons allen een supergezellig feestje bouwen op het terrein voor 
het Kulturhus! Wat er allemaal is/wat je kan doen: Mini-kermisje, een knuffelhoek met échte dieren, 
VoorleesTipi, stoepkrijtparadise, kunst maken, zaadbommen maken, schminken, theedoekpimpen, 
gratis workshops en nog véél meer. Ook zijn er twee podia vol leuke, live dans- en muziekoptredens. 
Meer weten? Kijk op www.kulturhusborne.nl/agenda
Tijd: 12.00 - 17.00 uur

Emilio Guzman “Kom dan!’’ - 19 april
Het einde van de wereld nadert. Als het allemaal toch niet meer uitmaakt, kun je net zo goed vrolijk 
doen waar je zin in hebt. Toch? 
Tijd: 20.30 uur | Entree: €15,00, inclusief pauzedrankje

Les Moustaches @Muziekcafé Borne - 20 april
Deze zes-koppige band brengt popmuziek van de jaren 60 tot nu. Ook Nederlandstalig.
Tijd: 20.00 uur, vrije inloop, muziek en gezelligheid | Entree: Gratis

 Meer informatie en kaartverkoop: kulturhusborne.nl

Meivakantie
YoungBios! Jumanji: Welcome to 
the Jungle (12 - 18 jaar) - 23 april
Aanvang: 19.00 uur | Entree: €3,00
kaartverkoop: kulturhusborne.nl

Versier je eigen T-shirt met 
stipwerk - 30 april
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
Locatie: Bibliotheek Borne 
Aanmelden: info@bibliotheekborne.nl 
Tijd: 14.00 - 15.30 uur | Gratis

YoungBios! Avengers: Infi nity 
War (12 - 18 jaar) - 30 april
Aanvang: 19.00 uur | Entree: €3,00 
kaartverkoop: kulturhusborne.nl

KidsBios! Superjuffi  e (6+) - 1 mei
Aanvang: 14.00 uur | Entree: €3,00
kaartverkoop: kulturhusborne.nl

Borne Sport Instuif - 2 mei
Locatie: Sporthal ‘t Wooldrik
Tijd: 10.15 - 12.15 uur | Prijs: € 2,00

Kom spelen met OZOBOT - 2 mei
Leeftijd: 5 t/m 12 jaar
Locatie: Bibliotheek Borne
Aanmelden: info@bibliotheekborne.nl
Tijd: 14.00 - 15.30 uur | Gratis

Workshop/cursus
Seniorweb: iPad basiscursus - Start 2 april
Geschikt voor mensen die totaal geen of zeer weinig ervaring hebben met het bedienen van de iPad. 
Meer info of aanmelden via kulturhusborne.nl of kom even langs
Tijd: 14.00 - 16.00 uur | Prijs: €40,00 voor 4 lessen

Leren Kunstijken - Start 3 april
Deze korte, interactieve cursus kunstgeschiedenis leert je op een andere manier naar moderne en 
hedendaagse kunst kijken. Bij een volgende museumbezoek zul je meer zien dan ooit tevoren. 
Meer info of aanmelden via kulturhusborne.nl
Tijd: 19.00 - 21.30 uur | Prijs: €75,00/€85,00, voor 4 lessen

Verder komen door los te laten - Start 4 april
Alle facetten rondom het thema ‘loslaten’ worden behandeld. Je krijgt tools waarmee je 
je oude patronen kunt doorbreken en op nieuwe manieren kunt omgaan met de dingen die in 
je leven spelen. 
Meer info of aanmelden: kulturhusborne.nl
Tijd: 19.00 - 21.00 uur | Prijs: €80,00 voor 4 lessen

Badkamerkoor Borne - 5 april
Elke 1e vrijdag van de maand een avond lekker zingen zoals je dat ook onder de douche 
-doet! Je hoeft je niet op te geven of lid te worden. Als je zin hebt kun je gewoon zonder 
aanmelden binnenlopen!
Tijd: 19.30 - 21.30 uur | Prijs: €5,00 per keer

Seniorweb: Dagelijks gebruik PC, laptop of tablet - Start 12 april
Heeft u een computer, laptop of tablet, maar gebruikt u die zelden of nooit? Wilt u uw kennis 
en vaardigheden weer opfrissen of wilt u uw computervrees verminderen? Dat kan! 
Meer info of aanmelden: kulturhusborne.nl of kom langs bij de receptie
Tijd: 14.00 - 16.00 uur | Prijs: €50,00 voor 6 lessen

Surinaamse Kookworkshop - 25 april
Een leuke workshop om bij te wonen als je gek bent op (Surinaams) eten, maar ook als je meer zou 
willen leren over Surinaams koken en de eetcultuur. 
Opgeven: indra_janki@hotmail.com | Tijd: 18.00 - 22.30 uur | Prijs: €35,00

 Meer informatie: kulturhusborne.nl

Met raad en daad
Juridisch advies - 1 april 
Tijd: 16.00 - 20.00 uur | Gratis

Eerste hulp bij belastingaangifte - 
3 & 17 april
Tijd: 10.00 - 12.00 uur | Gratis, aanmelden 
verplicht: info@bibliotheekborne.nl of bel 
met 074 265 72 00

MantelZorgCafé - 4 april
Tijd: 13.30 - 15.30 uur | Gratis

Het laatste afscheid - 8 april
Tijd: 16.00 - 20.00 uur | Gratis

Personal Organising 
(opruim-coaching) - 15 april
Tijd: 16.00 - 19.00 uur | Gratis

Digitaal Café - 16 april
Tijd: 9.30 - 11.30 uur | Gratis

OV-advies - 18 april
Tijd: 14.00 - 15.30 uur | Gratis

Alles over opvoeding - 23 april
Tijd: 18.00 - 20.00 uur | Gratis

 Meer informatie: kulturhusborne.nl 

Film
Der Hauptmann - 3 april
De laatste dagen van WO2. Een 19-jarige Duitse soldaat vindt het uniform van een 
luchtmachtkapitein, verzamelt volgelingen om een denkbeeldige opdracht uit voeren, die hij 
persoonlijk van Hitler gekregen zou hebben. Met inleiding vooraf om 19.30 uur door Kees 
Schaepman.

Mirrewinter the Movie - 6 april
Een verfi lming van het boek ‘Mirrewinter op het Platteland’ van Gert-Jan Oplaat. Over een gezin uit 
Markelo in oorlogstijd. Een streekproductie met ruim 140 Twentse spelers en vrijwilligers. 
(Geen Vrienden korting).

Land of Mine - 10 april
Kort na WO2 moeten Duitse krijgsgevangenen, kindsoldaten, in Denemarken achterblijven om 
landmijnen op te ruimen. Deens sergeant Rasmussen wordt heen en weer geslingerd tussen haat 
en compassie.

Darkest Hour - 17 april
Terwijl de Nazi-troepen West-Europa binnenvallen, heeft Winston Churchill te maken met 
een onvoorbereid volk, een sceptische koning en het wantrouwen in zijn eigen politieke partij. 
Hij moet een natie achter zich zien te krijgen op een cruciaal punt in de wereldgeschiedenis.

Bankier van het Verzet - 24 april
Als bankier Walraven van Hall in WO2 wordt gevraagd of hij zijn fi nanciële contacten voor het 
verzet wil inzetten, aarzelt hij niet lang. Waargebeurd verhaal van twee van Nederlands grootste 
verzetshelden. 

Aanvang: 20.15 uur | Entree: € 8,00 (voor Vrienden van Filmhuis Borne € 5,00)
 Meer informatie en kaartverkoop: kulturhusborne.nl

En verder...
Bingo avond (12 - 18 jaar) - 1 april
Er worden 5 rondes gespeeld in het Jongerencentrum bij het Kulturhus. Een bingo kaartje kost €0,20. 
Tijd: 19.00 - 21.00 uur

Voorlezen in de bieb - 2 april
Uw kleintjes kunnen terecht in de knusse kinderhoek op de begane grond van de bieb. 
Voor de kinderen is er drinken met wat lekkers, voor u koffi  e en thee.
Tijd: 10.00 - 11.00 uur | Gratis

Pop up Vrijwilligerswinkel - 3, 10, 17 en 24 april
Zin in vrijwilligerswerk? Kom dan even ‘shoppen’ in de pop up vrijwilligerswinkel bij 
ijssalon Mistral aan de Bakkersteeg. Bureau Vrijwilligerswerk trakteert op een ijsje!
Tijd: 16.00 - 17.30 uur

Taalcafé “Samen Nederlands oefenen” - 3, 10, 17 en 24 april
In het Taalcafé kunnen mensen op gezellige en ontspannen manier oefenen met de 
Nederlandse taal. Deelname is vrijblijvend, je kunt zo binnenlopen. 
Tijd: 9.30 - 11.30 uur

Toevallige ontmoetingen - 3, 10, 17 en 24 april
Vrijwilligers van het Bornse burgerinitiatief Zelfregieteam Borne organiseren wekelijks 
‘Toevallige ontmoetingen’ in de foyer van het Kulturhus. Iedereen is welkom!
Tijd: 9.30 - 11.30 uur

Creatief Café Borne - 3, 10, 17 en 24 april
Een laagdrempelige plek voor iedereen die wel eens creatief bezig wil zijn, gezellig 
samen met anderen. Zie kulturhusborne.nl voor meer informatie of aanmelden. 
Tijd: 10.00 - 12.00 uur | Entree: Gratis, €2,50/€5,00 materiaalkosten

 Meer informatie: kulturhusborne.nl


