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AGENDA
Geef je op voor de
poeziedag in Sonsbeek
ARNHEM - Welke sfeer roept

een landschap op? Welk
verhaal vertellen de heuvels,
dalen, waterstromingen en
boomgroepen? Hoe spiegelt
dat jouw verhaal? Op de Poezie Dag ‘Schrijven in Sonsbeek’ leer je landschap tot
gedicht maken. Wil je meer
met taal, je eigen stem ontdekken en de connectie tussen landschap en verhaal
onderzoeken, doe dan mee.
We gaan bezig met gedicht
of verhaal en nemen de eigen ervaring als uitgangspunt. We komen nog binnen
de dag tot resultaat dat we

aan elkaar presenteren. Heb
je schrijfervaring? Ben je
(semi-)professioneel of is het
allemaal nog nieuw voor je?
Je krijgt in alle gevallen op
jouw niveau de juiste aandacht, input en individuele
schrijftips. Petra Else Jekel,
de professioneel auteur van
gedichten en verhalen die
deze dag geeft, gaat uit van
jouw mogelijkheden. Zondag 28 april van 10.00 tot
17.00 uur in Villa Sonsbeek,
Arnhem. Kun je dan niet?
De dag wordt herhaald op
9 juni: http://tinyurl.com/
schrijveninsonsbeek.

LethDansant danst ‘This
quotidian beauty’
ARNHEM - Danstheater Le-

thDansant danst vrijdag
26 april onder begeleiding
van de band Aderlating
de dansvoorstelling This
quotidian beauty. De
muziek die Aderlating
speelt is geïnspireerd op
deze donkere theatrale
dansvoorstelling. In This
quotidian beauty zien we
de gefrustreerde Adam
die viel. Zijn zoektocht
naar de bedoeling van
Eva blijkt verwarrend. Hij
neemt haar zijn verlies
van het paradijs kwalijk,
maar is zij werkelijk zo

misleidend en slecht als
dat hij geleerd heeft? Of
is Eva juist zijn begeleider
in de weg van het aardse
naar het hemelse? Beiden
reageren instinctief op
elkaar. En wie viel er eigenlijk voor wie..? Vrijdag
26 april, zaal open 19.30
uur. Locatie: Willemeen,
Willemsplein 1 in Arnhem Entree: 10 euro, met
kortingsbon 5 euro, af
te halen bij Willemeen.
Muziek: live begeleid
door Aderlating. Duur:
55 minuten Choreografie:
Steffie van Leth.

Wat maakt jouw mama
nou de allerliefste?
ARNHEM - Elf Arnhemse jon-

geren hebben vijftien avonden lang gewerkt aan een
voorstelling over ‘Mama’s’.
Eigen ervaringen, improvisaties en zelf geschreven
teksten vormden de basis voor deze voorstelling.
Een stuk vol dans, muziek
en film over verschillende
soorten mama’s: wat vindt
jouw mama belangrijk in de
opvoeding? En wat maakt
jouw mama de allerliefste?
Bijzonder aan het project is
dat ook de mama’s zelf een
kleine rol voor of achter de
schermen hebben gehad.
Speeldata: zaterdag 27 april
20.00, zondag 28 april 14.30
(aansluitend eten*) en zondag 28 april 20.00 in Huis
van Puck. Zaterdag 22 juni
AMZAF Festival.
*Op zondagmiddag 28 april

Elf Arnhemse jongeren hebben vijftien avonden lang gewerkt
aan een voorstelling over ‘Mama’s’.

is er voor het publiek een
klein hapje te eten gemaakt
door verschillende moeders.
Je kunt hier na afloop aan
deelnemen bij bezoek aan
de middagvoorstelling.
Meer informatie is te vinden op www.theatergroep-

cactus.nl. Reserveren: carolijn@theatergroepcactus.
nl of via een van de spelers.
Huis van Puck (Coehoornkazerne), Klarendalseweg
193 in Arnhem. Entree:
Gratis. (Reserveren verplicht!).

The Reunion
ARNHEM - Op zaterdag 27

april gaat Luxor Live terug
naar de jaren ‘80 en ‘90 met
‘The Reunion’. Artiesten als
Montell Jordan, Robin S,
Keith Sweat, Bobby Brown
en niet te vergeten artiesten
van eigen bodem Arnhems
Gewijs (foto), Replay en
King B. waren toen dé artiesten. Aanvang: 22.00 uur.
Luxor Live, Willemsplein 10
in Arnhem. Entree: 15 euro.

Appartementen Beekenoord Westervoort

KORT NIEUWS
Theatersport
ARNHEM - Op vrijdag 26
april is er weer een spannende Theatersportwedstrijd bij Huis van Puck te
zien. Tijdens de theatersportwedstrijden van
Kunst & Vliegwerk dagen
twee teams van vier spelers elkaar uit tot het spelen van geïmproviseerde
scènes. Een presentator
leidt de wedstrijd en legt
het publiek uit hoe zij actief kunnen deelnemen.
Elke wedstrijd is weer
anders en zorgt voor een
spannende avond theater.
Voor meer informatie:
www.huisvanpuck.nl.

Moving On
ARNHEM - Op donderdag 25 april lanceert de
Arnhemse singer/songwriter Aniek Maren
haar debuut-cd Moving
On. Locatie: Willemeen,
Willemsplein 1, Arnhem.
Aanvang: 20.00 uur.
Aniek Maren treedt
op met eigen band. Na
de presentatie van de
debuut-cd is er een afterparty met dj Vinq. In het
voorprogramma staat Jürgen Rijkers. Al twee jaar
is Aniek Maren succesvol
met haar optredens als
singer/songwriter.
Solo of samen met haar
band speelt en zingt zij
zelf geschreven nummers.

Verkoop 2e woontoren!

• 16 Royale 3-kamer appartementen
• 2 Penthouses
• Koopsom (incl. subsidie)
vanaf € 136.500,- v.o.n.
• Centrum/N.S.-station op ± 400 m
• Bel direkt voor een afspraak

Verkoop:
www.planbeekenoord.nl
Hamersestraat 19
6931 EV Westervoort
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W www.gaba.nl

