ZONDAG 13 MAART CULTUREEL CAFÉ TORNA | CULTURA
2016 is uitgeroepen tot Het jaar van de Limburgse dialecten. Binnen dit thema
organiseert Torna | Cultura op zondag 13 maart een bijzonder Cultureel Café in
zaal-restaurant Aod Thoear in Thorn. Ambassadeurs van het Limburgs Plat zijn
er te gast. De presentatie is in handen van gastvrouw Carmen Nazarski. De
entree is 5 euro.
Pierre Bakkes studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en promoveerde aan de
Katholieke Universiteit in Nijmegen op de variatie en klankveranderingen in het
Montforts in drie generaties. Hij was werkzaam in het basis-, voortgezet en hoger
onderwijs en sloot zijn actieve loopbaan af als eerste
provinciale streektaalfunctionaris. Hij publiceerde diverse artikelen over het Limburgs
en is auteur van het Mofers Waordebook. Pierre Bakkes gaat in gesprek over de
betekenis en rol van Het jaar van de dialecten.
Colla Bemelmans studeerde theologie aan de Universiteit Bonn, was leraar
godsdienst en maatschappijleer aan een middelbare school. Van zijn hand
verschenen boeken in het dialect, gedichten, verhalen, toneelstukken. Hij is een
veelgevraagd causeur over tal van onderwerpen die gerelateerd zijn aan het spreken
en schrijven van de streektaal.
Verder zullen Jo Wijnen, columnist en Har Sniekers, stadsdichter, hun bijdrage in
het dialect aan het programma geven.
Het Ontwaken, monoloog van Dario Fo. Voor het eerst gespeeld in het dialect.
Dario Fo (1926) is een Italiaans toneelschrijver; in 1997 onderscheiden met de
Nobelprijs voor de Literatuur. Samen met zijn vrouw Franca Rame schreef hij een
aantal monologen voor vrouwen. Ze gaan over de verhouding met mannen en over
het leven in een door mannen gestructureerde wereld. Bij Torna | Cultura gaat de
monoloog Het Ontwaken (Il risveglio) – in het Limburgs – in première. Het stuk,
hilarisch en komisch, wordt gespeeld door Sylvia Kersten, verbonden
aan Speelgroep Gelre uit Roermond. De regie is in handen van Bert Kop.
Deze vrouwenmonoloog van Dario Fo past binnen het kader van de Internationale
Vrouwendag van 8 maart 2016. Dit is de dag waarop de eerste staking van vrouwen
wordt herdacht (8 maart 1908, New York). Deze staking vormde het begin van de
emancipatie van vrouwen en de strijd tegen vrouwendiscriminatie.
In Het Ontwaken beleeft een jonge echtgenote een hectische ochtend: ze moet haar
baby klaarmaken voor de crèche, ze moet naar de fabriek, ze moet alles klaarzetten
voor haar man, ze moet de sleutel zoeken. Alles schreeuwt tegelijkertijd om haar
aandacht, en steeds meer en meer, tot het onhoudbaar wordt.
De muzikale invulling van het programma gebeurt door Itter Woods.
Itter Woods (houtkwintet) is gevormd in 2015 en bestaat uit vijf geëngageerde
muzikanten die in ensembleverband hun muzikale mogelijkheden willen verbreden
en verdiepen. Het repertoire bestaat uit (licht)klassieke muziek. De bezetting is: Jac
Sniekers, Patricia van Pol-Spronk, Bianca Schroijen-Munnecom, Yvonne Delissen en
Hans van den Heuvel.

