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MONOLOGENWEDSTRIJD ‘IN JE EENTJE’

DE STILLE INTIEME WENS VAN IEDERE TONEELSPELER

Sharon Hegt Toneelhuis LFA organiseerde begin maart 2015 de zesde editie van
het eenakterfestival ‘Brokstukken’.
Lenie Bosma Tijdens dit festival vond ook de monologenwedstrijd ‘In je Eentje’
Thorn plaats. Het publiek fungeerde als jury en verleende de publieksprijs
aan Sharon Hegt van ’Theater Ós Parkstad’ uit Heerlen. Sharon won
Polly Bouten deze prijs met haar monoloog ‘Mijn Keuken en ik’, geschreven en
Thorn
geregisseerd door Monique Selij.

winnaar monologenwedstrijd

Een nieuw stukje

Jo Wijnen Duizenden krantenstukjes heeft hij geschreven voor tal van kranten in
column Nederland. Voor Torna|Cultura-café schrijft hij elke keer weer een
nieuw stukje, dat door hemzelf wordt voorgelezen.

Miriam Lenarts

ontwerpster knitwear

Ron Buitenhuis
gitaar en zang

Renée Steenvoorden
viool en zang

Har Sniekers

stadsdichter Thorn

Het aloude brei- ambacht

‘Studio Myr’ is het jonge knitwear- label van ontwerpster Miriam
Lenarts Zij wil met haar hedendaagse ontwerpen een nieuwe
definitie geven aan het eeuwenoude brei-ambacht. Vanuit een
onstuitbare passie ontstaan unieke met de handvervaardigde
producten uit eersteklas materialen: verfijnd, elegant en met speelse
elementen. Miriam volgde een opleiding textiel en mode aan
de kunstacademie.

Leonard Cohen geit plat

Leonard Cohen is een Canadese dichter, folksinger-songwriter en
schrijver. Hij is vooral bekend door hits als Hallelujah, Suzanne en
Solong, Marianne.
Sinds ruim een jaar toert 'Leonard Cohen geit plat’ door de provincie.
Ze vertolken de mooiste liedjes van de inmiddels 80-jarige Canadese
bard, maar dan in het Limburgs dialect. Normaliter bestaat de band
uit vijf leden; vandaag treden Ron en Renée als duo op. Ron is in het
dagelijks leven journalist bij Dagblad De Limburger, Renée studeert
aan het conservatorium in Maastricht.

Gedicht

De stadsdichter van Thorn leest voor uit actueel, eigen, ‘Thoears’
dichtwerk.
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Café Restaurant Aod Thoear
Steegputstraat 2-4, Thorn
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