Er viel heel wat te genieten zondag 12 maart jl.: een zonnige lentedag en
een nieuw Torna | Culltura – café. Wat een aangename dag werd het!
Het grote verschil is echter, dat het lenteseizoen voor de deur staat en
Torna|Cultura de deur van het winterseizoen 2016-2017 dicht doet.
Niet alleen hebben we afscheid genomen van de serie Cafés, maar ook van stadsdichter Har Sniekers. Gedurende bijna 10 jaar presenteerde Har elk cultureel café
een speciaal geschreven actueel gedicht. «Met plezier en voldoening heb ik die
inspirerende culturele zondagmiddagen bijgewoond. Op dichterlijke wijze er een
invulling aan te mogen geven was mij tot eer en een persoonlijke verrijking. Dat ik
jullie vertrouwen genoot deed mij goed en stimuleerde mij steeds weer goed voor
de dag te komen. In de overtuiging dit vertrouwen nooit te hebben beschaamd,
kan ik nu met een gerust hart zeggen: het is goed geweest.»
Wij respecteren uiteraard zijn beslissing en spreken onze dank en bewondering
uit voor zijn jarenlange trouwe dichterlijke bijdrage aan onze Cafés. Ik weet
zeker, dat ik namens velen spreek als ik zeg: Harrie, bedankt!
Ook veel dank aan de podiumgasten die hun gewaardeerde medewerking aan het
Café van 12 maart 2017 leverden:
• Auke Andriesse (Felix Weber), auteur van ‘Tot Stof’,
• Renée Steenvoorden, zangeres,
• May Rooijakkers, verhalenverteller, uit ‘Vrouwenmantel’,
• Ton Custers, singer-songwriter, over ‘De Nuuk Baedeleers’
• Chris Trines, gastheer.
Wij hebben u de voorbije maanden vier genoeglijke en interessante middagen
mogen aanbieden. Uw belangstelling en steun betekenen veel voor ons.
Graag doen we in het najaar de deuren weer open voor een nieuw seizoen.
De nieuwe data hoort u tijdig van ons.
Rest ons, u een fleurige lente en een zonnige zomer toe te wensen.
En uiteraard graag tot het volgende seizoen.
Namens de programmaraad van Torna|Cultura,
Peter Bokken.

