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NANOBIOLOGIE

& GENEESKUNDE

Peter Peters

Peter Peters is als hoogleraar Nanobiologie verbonden aan de Universiteit
van Maastricht. Als internationaal bekende wetenschapper doet hij fundamenteel
onderzoek naar de menselijke cel, meer speciaal naar de eiwitten in de cel. Hij
behoort tot de wereldtop in zijn vakgebied. Vandaag zal hij op een boeiende en
voor iedereen begrijpelijke manier kennis laten maken met zijn uitdagingen in de
wetenschap. Hij hoopt, dat de resultaten van zijn onderzoek op termijn gaan
leiden tot betere behandelingsmethoden tegen o.a. kanker en tbc.

hoogleraar nanobiologie

Jo Wijnen
Har Sniekers

Een nieuw stukje en een nieuw gedicht

Speciaal voor Torna|Cultura- café schrijft Jo Wijnen een nieuwe column, die door
hemzelf wordt voorgelezen. De stadsdichter van Thorn, Har Sniekers, leest voor uit
eigen, actueel ‘Thoears’ dichtwerk.

Kijken in de ziel

Pierre Wilms

Neerlandicus Pierre Wilms was initiatiefnemer en medeoprichter van het ‘Literair
Café Helden’. In de literaire series ‘Spiegh’lingh ende Vermaeck’ en ‘Theater Thuis’
verzorgde hij meer dan 50 avondvullende uitvoeringen. Hij was ruim elf jaar
poëziedocent ‘Ars Poetica’ aan de Volksuniversiteit Venlo. Het resultaat van vele
jaren ervaring, inzet, enthousiasme en vakkennis heeft geleid tot zijn dichtbundel
Vulcano Ratio. De sfeer van zijn optreden kenmerkt zich door een afwisseling van
ernst en humor in gedichten in het dialect en het Nederlands.

voordrachtskunstenaar

Piet Lap

aquarellist

Southern Voices

Eline van den Broeke
Elmy Kremer
Aukje Pijper

Elke nieuwe aquarel is als opnieuw beginnen

Aquarellist Piet Lap is voor Thorn geen onbekende. Zijn allereerste expositie, was in
1974 in Galerie De Oude Molen in Thorn. Er zouden nog vele volgen, in binnen- en
buitenland. Als aquarellist wordt hij gezien als een virtuoos met een fabelachtige
techniek. Hij is een reizende schilder; al decennia bezig met zijn ‘Grand Tour’ die
hem voerde van de Schotse eilanden tot in de Oriënt. Nog steeds is hij geboeid
door de kleuren van een Marokkaanse soukh, tragische scheepskarkassen in
Bretagne of het theatrale licht boven de Schotse Hebriden. In Torna | Cultura blikt
hij terug in woord en beeld.

A capella vrouwenensemble

Drie getalenteerde dames met fabuleuze stemmen vormen samen het a capella
vrouwenensemble Southern Voices. Ze putten uit een veelzijdig en gevarieerd
repertoire: van licht klassiek tot pop. Omdat klassieke muziek een beperkt publiek
bereikt, willen zij de uitdaging aangaan om deze in combinatie met moderne
muziek over te brengen op een groot publiek.

Lokatie: Café Restaurant Aod Thoear - Steegputstraat 2-4, Thorn - entree: € 5,00 - aanvang: 14.30 uur

