ZONDAG 24 JANUARI TORNA | CULTURA-CAFÉ
Het programma waarmee Torna | Cultura zich op zondag 24 januari om 14.30 uur in zaalrestaurant Aod Thoear presenteert, is zowel aantrekkelijk als uitnodigend. De gasten die
gaan optreden zullen de bezoekers een genoeglijke middag bezorgen. Entree € 5,00.
De gasten worden geïntroduceerd door gastvrouw Marieke Klauwers.
Jean Gouders (Roermond) tekende al vanaf jonge leeftijd en hield van cartoons sinds de
eerste die hij zag. Hij wist meteen wat hij wilde worden als hij ‘groot’ zou zijn: cartoonist.
Hij zegt van zichzelf, dat hij allergisch is voor religies, ideologieën of bewegingen die
beweren dat ze alle antwoorden en waarheden kennen. Mensenrechten hebben altijd zijn
sympathie gehad. Cartoons van zijn hand verschenen in de tijdschriften van Amnesty
International. Hij is als cartoonist verbonden aan Dagblad De Limburger. In 2015 ontving hij
een door Press Cartoon Europe toegekende prijs.
Frans (Frenske) Adriaens (Weert) presenteert het publiek in Thorn zijn nieuwe boek ‘Lache
van Kaft tot Kaft’. De verhalen in het boek zijn ‘simpel, maar herkenbaar’. Hij wil de mensen
blij maken met vrolijke en het liefst humoristische verhalen uit het alledaagse leven. Hij
noemt ze dan ook treffend ‘knipuigskes’. In het boek worden de verhalen (100) aangevuld
met (s)limericks, gedichten en spreuken. De opbrengst van zijn boek gaat naar het Weerter
hospice. Zijn schrijverstalent werd in 2013 bekroond met de nominatie voor de Veldeke
Literatuur Pries. ‘De humor ligktj oppe straot’ is het motto van zijn optreden.
Fer Naus, (Linne) won twee keer de Groot Limburgse Buuttekampioenschappen. In 2011 met
De Postcodekanjer en met Wáát ’n jaor in 2013. Ook met zijn creatie van de Pizzakoerier
oogstte hij veel lof. Fer Naus behoort tot de top van de Limburgse buuttereedners. Naast
zijn grote verbale gave onderscheidt hij zich door een groot acteertalent. Hij vertelt deze
middag over zijn hobby, maar hij gaat ook in de buut.
Jos Hol, singer-songwriter (Horn), schrijft zijn liedjes zowel in het Nederlands als het
Limburgs. De melodieën komen als vanzelf, alsof ze jaren gewacht hebben om gehoord te
mogen worden. Ook de teksten lijken ineens tot hem te komen.
Nadat zijn vorige CD’s zeer positief zijn ontvangen, louter 4-sterren recensies, staat CD
nummer 3 op het punt om uigegeven te worden. Dit keer geheel Nederlandstalig. Er zitten
vele maanden van noeste arbeid en ongelooflijk veel liefde in.
Jos Hol zingt in het Café van Torna | Cultura een kleine selectie van de nieuwe CD, getiteld
Windvogel.
Ook in het nieuwe jaar leveren columnist Jo Wijnen en stadsdichter Har Sniekers hun
gewaardeerde bijdragen.
Het professionele fluitduet Flute Anima,( Beate Matvejeva (Letland/Horn) en Kris de Roeck
(België/Vilvoorde), verzorgt de muzikale intermezzo’s.

