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Programma 2019-2020 departement Noordbroek.
Di 29 oktober. Lezing Ineke Noordhoff 20.00 uur in de Mausel
In samenwerking met de Historische Kring Menterwolde
verzorgt de oud Noordbroekster landschapshistoricus, journalist
en econoom Ineke Noordhoff de lezing schaduwkust over haar
gelijknamige boek.

Vr. 1 November. Geert Teis Acrobuffos met de voorstelling Air Play € 25,00
Eens per jaar brengen Geert Teis een internationale parel.
Ditmaal is dat het gezelschap Acrobuffos uit New York City, dat
over de hele wereld toert met de bejubelde visuele
voorstelling Air Play.

Vr. 17 januari van Beresteyn Marcel Hensema.
Met voorafgaand theaterhap € 15,00

Alles in de hens € 21,00

Marcel Hensema (Hollands Hoop, Penoza) geeft het begrip conference
een nieuwe inhoud en tovert een universum tevoorschijn waarin hij
razendknap heen en weer schakelt tussen herkenbare types van wie je
onverbiddelijk gaat houden.

Wo. 12 februari lezing Notaris Kauffeld MFC de Noordsuythoeve 20.00 uur

Op deze avond wordt o.a. aandacht besteed aan
erfrecht waar de laatste tijd op dit gebied het een en
ander veranderd is. Kortom een inspirerende avond
die u niet mag missen en u veel kennis zal opleveren!
Na de lezing is gelegenheid om vragen te stellen.

Do. 5 Maart de Klinker Jon van Eerd

Herrie in de keuken € 29,50

De vetste komedie van het jaar van de Koning van de
Lach.Harrie Vermeulen is terug en dit keer wel op een
heel bijzondere manier! In de spiksplinternieuwe,
gierend absurde komedie HERRIE IN DE KEUKEN,
geschreven door Jon van Eerd, vliegen de petten,
snorren en pruiken door het theater. Krankzinnig en
dubbelzinnig spelen 6 acteurs meer dan 20 rollen!

Di. 17 maart. Algemene Leden vergadering. Aanvang 19.30 uur MFC
Daarna om 20.30 lezing over de Amsterdamse School Architectuur.
Deze lezing wordt verzorgd door Hans Stoelinga van de
stichting De Kerk Centrum Groningen. De stichting is het
Centrum voor de Groninger Amsterdamse school architectuur.
Tijdens de lezing wordt er in gegaan van het ontstaan van de
stroming voor een vernieuwende bouwstijl in Amsterdam en
vervolgens de Groningse variant van de Amsterdamse School
waarbij de invloed van de Groninger kunstkring de ploeg
zichtbaar is.
Aansluitend op de deze lezing is op zondag 5 april een wandel/fietsroute Langs
Amsterdamse schoolpanden in Noorbroek. Met als titel De Amsterdamse School in
Noordbroek.

Zo. 5 april 13.00 uur “De Amsterdamse School in Noordbroek “
Wandel / fietsroute langs panden van de Amsterdamse
School in Noordbroek. Ontvangst en de Start is bij Garage
van Leeuwen (ook een pand in stijl van de Amsterdamse
school) . Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.
Nadere informatie volgt.

