’t Waas sjoean vandaag!
Aan vriendelijke woorden van hoe sjoean ’t waas geen gebrek. Het Torna | Cultura-café van
zondag 13 maart jl. was er inderdaad een om in te lijsten. Ook helemaal niet verwonderlijk, als
zulke voortreffelijke ambassadeurs van de Limburgse taal voor een volle zaal op het podium
verschijnen. Een vol programma rijk van klank en kleur!
De presentaties van Pierre Bakkes, Colla Bemelmans, Har Sniekers, Jo Wijnen en Sylvia Kersten waren
waarlijk hoogstaand. Hulde!
Het kwintet Itter Woods vormde de muzikale intermezzi met fraai samenspel in een licht-klassiek
repertoire. Carmen Nazarski was daarbij een stijlvolle en gezellige gastvrouw.
Het Café was een mooie afsluiting van een geslaagd seizoen. Het is denk ik hier op zijn plaats om ook
een veer te steken op de hoed van het Torna | Cultura-team, dat telkens weer, op een professionele
manier vorm en inhoud geeft aan het programma.
De positieve reacties van hoe sjoean ’t waas kunnen niets anders betekenen, dat Torna|Cultura in
het seizoen 2016-2017 op eenzelfde voet doorgaat. We rekenen dan ook weer graag op uw
belangstelling en steun.
Nu ik spreek over steun, denk ik aan de al-oude zegswijze: De cost gaet voor de baet uyt.
De penningmeester heeft het overzicht van het afgelopen jaar nog niet voorhanden, maar blij zal hij
er niet van worden. Om een goede start te maken, is een financiële buffer wel zo prettig.
Een donatie of gift zou ons zeer welkom zijn, want de kosten van een programma zijn steeds weer
aanzienlijk. Het banknummer van Stichting Torna is: NL50 RBRB 0827 7420 37. Voor elke 25 euro die
u naar ons overmaakt, ontvangt u een gratis toegangsbewijs voor het nieuwe seizoen.
’t Is efkes sjoean gewaes!
Geniet u de komende tijd van de (lente)zon en de fraaie natuur.
We zien elkaar esgodbleeftj in de herfst graag in goede gezondheid terug in het Torna | Cultura-café
in Aod Thoear.
Namens Torna | Cultura groet u hartelijk,
Peter Bokken.
Thorn, maart 2016.

