Goede dag,
Het Torna | Cultura-Café van zondag 24 januari jl. verdient een *****-recensie:

*

voor de presentatie

*
*
*
*

voor de programmering
voor de podiumgasten
voor het publiek
voor de algehele sfeer

Dat wil dus zeggen, dat het een van de betere Cafés was.
Het was inderdaad een van die keren, dat alles op zijn plaats viel en dat de wisselwerking
tussen de diverse actoren perfect was.
Het was vooral de variatie die de middag tot een succes maakte. De afwisseling van ernst en
luim, van klassiek tot pop, van literatuur tot buut, van scherpe cartoon tot spitse humor.
Onze podiumgasten waren in hun element en gaven het beste van hun kunnen.
Het was daarbij lekker druk. “Je komt bij Torna | Cultura nooit voor niks. Er is altijd veel te
genieten en voor elk wat wils”, was dit keer een veel gehoorde reactie. En ook: “Fijn
gevarieerd, het was geweldig.”
Een bijzondere vermelding verdient de gastvrouw van de middag: Marieke Klauwers. Met
haar jeugdige charme, uitstraling en flux de bouche leidde ze de bezoekers op een vlotte en
aangename manier door het programma. Met haar getoonde talenten wacht haar een
mooie carrière.
De aankleding van podium en inrichting van de zaal, het functionele licht, het voortreffelijke
geluid, de vriendelijke bediening, de gezellige drukte zorgde voor een fijne en ontspannende
sfeer. Het was zondagmiddag goed toeven in Aod Thoear. Buiten druilerig en naargeestig,
binnen klaarde het op met vijf sterren.
Met een fijn gevoel kijken we terug op het gebodene en houden ons oog alvast gericht op
het Café van zondag 13 maart a.s. Het zou ons plezieren u wederom tot onze gasten te
mogen rekenen. Wat het Café van 13 maart bijzonder maakt, is dat het het laatste is in de
reeks van het seizoen 2015-2016.
Ik zeg graag tot dan.
Met vriendelijke groet,
Peter Bokken, voorzitter Programmaraad Torna | Cultura.

