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VLUCHTELINGENWERK LIMBURG

WAT KUNNEN WIJ DOEN VOOR VLUCHTELINGEN
Chris Baltussen

directeur VluchtelingenWerk Limburg

Chris Baltussen, directeur van VluchtelingenWerk Limburg, vertelt aan de
hand van persoonlijke ervaringen over het lot van vluchtelingen en de
niet-aflatende inzet van vrijwilligers in onze provincie. VluchtelingenWerk
Nederland wil hen zich welkom laten voelen in onze provincie door ze
actief te helpen.

Een nieuw stukje

Jo Wijnen Speciaal voor Torna|Cultura- café schrijft Jo Wijnen een nieuwe column,
column die door hemzelf wordt voorgelezen .

De Drammertjes Beegden

zang en spel

Maja van ’t Oever

regisseur

Nina Verbruggen

fotograaf

Har Sniekers

stadsdichter Thorn

Albin sr. en Fenna Ograjensek

initiatiefnemers stg. Muziek Jong voor Oud

Duo La Vita

viool en accordeon

Torn a | Cu ltu ra
Lokatie:

Café Restaurant Aod Thoear
Steegputstraat 2-4, Thorn
Entree: € 5,00
TC2015-5

Alice in Wonderland

De Drammertjes uit Beegden voeren i.s.m. Maja van ’t Oever, sopraan
en regisseur, in december een aantal malen de musical Alice in
Wonderland uit in Beegden. Een musical met veel dans, zang, spanning
en humor. 40 kinderen en 20 volwassenen staan nu al te popelen om
een voorstelling te brengen met als gedachte: Alice zit in iedereen, jong
of oud. Een selectie van koor en solisten geeft een voorproefje van de
musical.

De emotionele herinnering van geur

Nina Verbruggen, studeert aan de kunstacademie AKV|St.Joost Breda.
Fotografie is voor haar een middel om dichter bij de ander te komen. Op
dit moment verricht ze in het project “De emotionele herinnering van
geur” onderzoek d.m.v. fotografie, geluid en verhalen naar wat de
werking is van geuren bij mensen die op de vlucht zijn. Geuren hebben
een grote invloed op onze emoties. Ze brengen herinneringen naar
boven die we nauwelijks kunnen beschrijven, je moet ze ervaren.
Wanneer voel je je thuis en welke rol speelt geur daarbij?

Gedicht

De stadsdichter van Thorn leest voor uit eigen, actueel ‘Thoears’
dichtwerk.

Muziek Jong voor Oud

Stichting Muziek Jong voor Oud organiseert niet alleen concerten in
zorginstellingen maar begeleidt en ondersteunt ook jonge musici om hun
artistieke talenten te helpen ontwikkelen. De oprichters, Albin en Fenna
Ograjensek, brengen ’Muziek Jong voor Oud’ voor het voetlicht met een
optreden van het muziekduo La Vita; Rauf Berman Guseinov en Vasileios
Mantoudis. Rauf Berman Guseinov, geboren in Baku, startte op zijn
zestiende een studie viool aan het Tchaikovsky Conservatorium in
Moskou. In Nederland studeerde hij aan het Noord-Nederlands
Conservatorium en aan het Conservatorium in Maastricht. Vasileios
Mantoudis (accordeon) is geboren in Volos, Griekenland. Al op zijn
zevende begon hij met zijn eerste accordeonlessen. Hij sloot zijn studie
aan het Atheense Nationaal Conservatorium af met het predicaat
‘Excellent’.
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