Zondag 20 november werden we gejaagd door de wind. Binnen in Aod Thoear was het
evenwel ook niet windstil, want het Torna | Cultura – Café verliep die middag in een
prettige turbulentie. Het spetterde en wervelde dat het een lust was. De podiumgasten
hadden er echt zin is. En dat was te merken. Ze straalden en gaven het beste.
• Jort Sonntag liet horen, dat hij de titel van Provinciaal Voorleeskampioen waard was.
• Emma Keuven kwam niet uitgepraat over haar leven als YouTuber met 2,5 miljoen
viewers.
• Gé Titulair zong met passie een selectie Franse chansons. Wat een verrukkelijke stem!
• Het geluksgevoel straalde af van Huub Timmermans, die Gé met bezieling op de
vleugel begeleidde.
• Dennis Cockx ‘ droom komt uit. Hij gaat solo als cabaretier. We mochten een gedeelte
van zijn show Puur Geluk als een soort try-out meemaken. Wat is die jonge jongen
gelukkig!
• Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen. Andrea Stultiens was daarvan een
sprekend voorbeeld. Als ze haar woorden dan ook nog illustreert met prachtige foto’s
wordt het echt een overtuigende presentatie. Er was een vakvrouw als fotograaf,
onderzoekster en kunstenaar aan het woord.
• Angelique Keuven straalde als gastvrouw warmte en vriendelijkheid uit en stemde zo
de podiumgasten op een charmante manier op hun gemak en onderhield daarbij een
aangenaam contact met het publiek.
• Jo Wijnen en Har Sniekers vertolken elk Café weer literaire hoogstandjes, de ene keer
serieus, dan weer cynisch of kolderiek, maar steeds boeiend. Wat goed is, verveelt
nooit!
‘Hoe krijgen jullie dat telkens weer voor elkaar?’, wilden diverse bezoekers na afloop
weten. De Programmaraad vat de vraag op als een groot compliment. Hoe we dat
doen, willen we graag nog eens vertellen, maar we vinden het eindresultaat
belangrijker.
We presenteren ons nieuwe programma op zondag 15 januari 2017 om 14.30 uur in
Aod Thoear. Bij dezen alvast vriendelijk uitgenodigd. We hopen dat u erbij kunt zijn.
Als u nu al de datum in uw nieuwe agenda noteert, gaat dat zeker lukken.
Maar voordat het zo ver is, wensen we u een gezellige feestmaand toe.
Met vriendelijke groet,
Peter Bokken,
voorzitter Programmaraad Torna | Cultura.

