THORN
ZONDAG 8 MAART

SPRANKELEND TORNA | CULTURA-CAFÉ
De onlangs gestarte Torna | Cultura-cafés zijn bijzonder goed ontvangen. Telkens een grote
belangstelling en lovende kritieken over het gebodene. Dat belooft ook weer veel goeds voor zondag
8 maart a.s.
Gastheer Arno Walraven (Horn) presenteert die middag een sprankelend en boeiend CultureelCafé in Aod Thoear. De aanvang is om 14.30 uur en de entree bedraagt € 5.
Mét ‘ne Franse slaâg
Fons Heuvelmans heeft in diverse programma’s in het gehele land Franstalige liedjes gezongen. De
laatste jaren laat hij zich bijstaan door zijn vaste begeleidingsband. Het afgelopen jaar heeft Fons
vooral gewerkt aan het schrijven van nieuw repertoire in zijn eigen Stramproyer dialect. Hij zingt in
het Torna | Cultura-café een selectie uit zijn programma Mét ‘ne Franse slaâg waarin deze nieuwe
liedjes worden afgewisseld met bekend Franstalig repertoire. Hij wordt daarbij begeleid door zijn
zoon Casper op basgitaar en Yanick Douven op piano.
Noormannenschouwspel Het Pact van Asselt
Het Noormannenschouwspel is een unieke Limburgse openluchtmusical, gebaseerd op een historisch
verhaal, zoals zich dat in de Noormannentijd in Asselt heeft afgespeeld. Het is de geschiedenis van
het Pact van Asselt, dat in 882 gesloten werd tussen Godfried de Noorman en de Frankische keizer
Karel de Dikke. Het spel en de liederen vertellen over de bezetting, de relatie met de Limburgse
bevolking: de machtstrijd, de intriges, de liefde en romances. De teksten, muziek en zangnummers
zijn geschreven door Ton Custers. Samen met Maartje Heijckers, (zang) en Vic Mostart (producent)
geeft hij een voorproefje van de opvoering van dit spektakelstuk. Het wordt onder regie van Resi
Coumans, in juni 2015 aan de boorden van de Maas in Asselt opgevoerd.
Toon Hermans Huis Roermond
Over ruim een maand wordt aan de Willem II-singel 17 in Roermond het Toon Hermans Huis in
gebruik genomen. Toon Hermans Huizen zijn ontmoetingsplaatsen voor mensen met kanker en hun
naasten waar begeleiding en ondersteuning wordt geboden. Anita Janssen (Heel) is benoemd tot
directeur van het Toon Hermans Huis Roermond. Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers wil
ze iets moois neerzetten voor Roermond en omgeving. Zij laat het publiek graag kennismaken met
het nieuw te openen Toon Hermans Huis Roermond.
Vaste gasten
Uiteraard ontbreken de vasten podiumgasten, Jo Wijnen (columnist) en Har Sniekers, (stadsdichter)
niet op 8 maart. Naar hun voordrachten wordt telkens weer met veel Interesse uitgekeken.
(www.tornacultura.nl)

