ZONDAG 22 NOVEMBER
TORNA | CULTURA-CAFÉ MET VERRASSENDE OPTREDENS
Zondag 22 november presenteert Torna | Cultura om 14.30 uur in zaal-restaurant Aod
Thoear een cultureel-literair Café met boeiende gasten en verrassende optredens.
Chris Baltussen, directeur van VluchtelingenWerk Limburg, vertelt aan de hand van
persoonlijke ervaringen over het lot van vluchtelingen en de niet-aflatende inzet van de
vrijwilligers in onze provincie. VluchtelingenWerk Nederland wil hen zich welkom laten
voelen in onze provincie door ze actief te helpen.
Stichting Muziek Jong voor Oud organiseert concerten in zorginstellingen én begeleidt en
ondersteunt jonge musici om hun artistieke talenten te helpen ontwikkelen. De oprichters,
Albin Ograjensek en Fenna Ograjensek, brengen Muziek Jong voor Oud voor het voetlicht
met een optreden van het muziekduo La Vita, bestaande uit 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 vier jaar aan het
Noord-Nederlands Conservatorium en vervolgens aan het Conservatorium in Maastricht. Hij
heeft met verschillende ensembles en orkesten concerten gegeven in binnen- en buitenland.
Sinds enige jaren werkt Rauf ook samen met André Rieu.
Vasileios Mantoudis (accordeon) is geboren in Volos, Griekenland. Al op zijn zevende begon
hij met zijn eerste accordeonlessen. Tot zijn 16e deed hij mee aan verschillende wedstrijden
voor jonge musici. Hij sloot zijn studie aan het Atheense Nationaal Conservatorium af met
het predicaat “Excellent”. Ook is er een optreden van sopraan Fenna Ograjensek.
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 ’t Leuke 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.
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?
De vaste podiumgasten van Torna | Cultura, Jo Wijnen, columnist, en Har Sniekers,
stadsdichter, completeren het geheel.
Het programma wordt gepresenteerd door gastheer Dennis Cockx. De toegangsprijs voor
het Café is € 5,00.

