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Terugblik: Kunstexpositie in de Hervormde Kerk van Haastrecht
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Workshop Column
schrijven
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Wij kunnen met voldoening terugkijken op een zeer geslaagde kunstexpositie. De opening, verricht door wethouder Lavinia Sleeuwenhoek, op donderdagavond 10 september trok al veel belangstellenden. De dagen erna bleven de kijkers toestromen.
Alle kunstwerken waren uniek in hun verscheidenheid en vormden
een spraakmakende tentoonstelling. Toch waren de werken mild geprijsd zodat een aantal bezoekers na afloop van de tentoonstelling
met een blijde lach en een kunstwerk onder de arm de kerk verlieten.

Agenda 2015/2016

Terugblik: Die Schöne Müllerin
Het was een prachtige middag. Met de muziek van Schubert en na
afloop buiten een heerlijke high tea. Bezoekers werden uitgebreid
Haastrechtse Kring
rondgeleid en geïnformeerd door de molenaar die daarvoor speciaal gekomen was. Alleen tijdens de muziek stonden de wieken stil,
www.haastrechtsekring.nl
maar verder kon men ze in actie zien en horen zoeven.
De muziek werd zeer gewaardeerd! Alle bezoekers waren enthousiast over het initiatief en vonden dat het vaker moest plaatsvinden.
“Onze” Boezemmolen stond letterlijk en figuurlijk in het zonnetje.
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Workshop Column schrijven—nog enkele plaatsen beschikbaar
Wanneer:

31 oktober 2015

Waar:

Zaal van de Gereformeerde Kerk, Hoogstraat 136, Haastrecht

Aanvang:

13.30 uur, inloop vanaf 13.15 uur; de workshop duurt tot 16.30 uur

Kosten:

€ 15, -, € 12,50 voor donateurs van de Haastrechtse Kring
Inclusief koffie/thee en materialen

Voor de workshop ‘Column schrijven’ met schrijfdocent en columnist Els Ackerman zijn
nog enkele plaatsen beschikbaar. In de workshop oefenen de deelnemers met onderwerpen, beginzinnen en vooral met het bepalen van de rode draad: wat wil de schrijver met zijn column zeggen? En hoe kan een mening kort en bondig op papier gezet
worden? Speels en luchtig, humoristisch, scherp of met mededogen? Iedereen die plezier heeft in schrijven en bereid is om in een beperkt aantal woorden zichtbaar te maken wat hij of zij denkt kan aan de workshop meedoen. Het resultaat is een tekst die je
met plezier leest.
Els Ackerman (www.elsackerman.nl) geeft al jarenlang de cursussen 'Column schrijven'
en 'Levensverhalen schrijven'.
“Ik kreeg duidelijke en praktische tips van docent Els Ackerman. Wat ik vervolgens schreef, was gelijk beter”.
“Extra leuk was om te horen wat anderen geschreven hadden en om van elkaar te leren”.
“Ik heb een leerzame en erg leuke middag gehad, smaakt naar meer!”

Dit zijn reacties van enkele enthousiaste deelnemers aan de workshop ‘Levensverhalen
schrijven’ die de Haastrechtse Kring eind 2013 organiseerde.
Aanmelden kan bij Alice van Kluyve: 0182 503062 of per e-mail via reserveren@haastrechtsekring.nl . De deelnemersbijdrage dient vervolgens overgemaakt te
worden naar rekeningnummer: NL14 RABO 0118 5644 55 t.n.v. Penningmeester Haastrechtse Kring.

31 oktober

Workshop Column schrijven

28 november

Stadswandeling Haastrecht

2016
16 januari

Nieuwjaarsconcert

6 maart

Kloosterconcert

10 maart

Literaire avond met Rosita Steenbeek

23 april

Afrikaanse muziek uitgevoerd door Baoema ism CC
Concordia
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Stadswandeling door Haastrecht
Wanneer:

zaterdag 28 november 2015

Startplaats:

Poldermuseum Gemaal De Hooge Boezem, Hoogstraat 31, Haastrecht

Aanvang:

14.00 uur

Kosten:

€ 5, - (bij binnenkomst in het Gemaal te voldoen)

Vanwege het grote succes van onze eerste stadswandeling in augustus dit jaar organiseert de Haastrechtse Kring in samenwerking met de Historische Vereniging Haastrecht dit jaar wederom een stadswandeling door Haastrecht.
Programma:
14.00 uur Poldermuseum Gemaal De Hooge Boezem, Hoogstraat 31. Hier wordt u
een kop koffie aangeboden.
14.10 uur Welkom door Huug Barendrecht (Haastrechtse Kring)
14.30 uur Start wandeling o.l.v. gidsen van de Historische Vereniging Haastrecht
+ 15.45 uur Afsluiting met een drankje in Café Huis Den Hoek. De eerste consumptie
wordt u aangeboden.
Aanmelden: reserveren@haastrechtsekring.nl

Oproep
De Haastrechtse Kring is op zoek naar nieuwe bestuursleden en projectmedewerkers. Heeft u affiniteit met kunst
en cultuur en wilt u meewerken aan de organisatie van
culturele activiteiten? Neem dan contact op met Alice
van Kluyve: 0182 503062

