Het regende tijdens het eerste Torna | Cultura - café. En dit weer na lange tijd.
Om met Toon Hermans te spreken:
Regen:
eerst was het droog
de bomen hadden dorst
vandaag geeft moeder Aarde
ze weer volop de borst.
Of de regen aanleiding was voor een vol Café?
Zeker niet alleen, want ook het aangekondigde programma gaf velen die aanleiding.
Niemand zal spijt ervan hebben, dat hij aanwezig was bij de start van een nieuw Torna | Culturaseizoen. Een start vol vaart en variatie. Met boeiende presentaties en uitstekende voordrachten.
•
Truus Augustinus en Jan Vossen lieten zien waarom ze tot de top behoren van de
professionele onderwaterfotografen. Een zelden vertoond beeld van de Bosmolenplas!
•
Jan van den Ende bracht Toon Hermans als mens in beeld. Een betere gids door het leven van
Toon (Teun) vind je niet. Een Toon Hermans-stadswandeling onder zijn leiding in Sittard is een
aanrader.
•
Ronald en Carien lieten horen waarom dat Duo Difference anders is dan de anderen. De Toon
Hermans-medley was een aangename kennismaking met hun veelzijdige repertoire.
•
De top-10 lijstjes van de Sjoeanste Thoearder wuuerd en gezèkdjes, samengesteld door de
redactie van het Thoears Woeardebook, gaven een geslaagde interactie met de zaal. Het voelde
goed!
•
Jo Wijnen en Har Sniekers gingen door waar ze vorig seizoen waren gestopt: vertrouwde
literaire kwaliteit die zeer wordt gewaardeerd.
•
Eric Kempkens was een charmante gastheer die met veel verve door het programma leidde.
Een professionele wijze van presenteren. Klasse!
Als beeld en geluid dan ook nog uitstekend functioneren, zijn alle factoren ingevuld om er werkelijk
een fijne middag van te maken.
Als je na afloop enkel lovende reacties mag horen, geeft dat veel energie en vertrouwen om ook voor
zondag 20 november 2016 een mooi en uitnodigend programma te gaan samenstellen waarbij we op
en even grote opkomst rekenen.
U komt dan toch ook (weer)?
We houden u tijdig op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Peter Bokken, voorzitter Programmaraad.

