LIMMEN
CULTUUR

Limmen Cultuur organiseert sinds 1974
voorstellingen, concerten, lezingen en
exposities op verschillende locaties in
Limmen, o.a. in de sfeervolle Protestantse
Kerk en het Cultureel Centrum Vredeburg
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EEN MUZIKAAL FEESTJE Voor de 45e keer
gaat een nieuw seizoen van Limmen Cultuur
van start. Reden voor een korte terugblik door
leden van het eerste uur Will Kroone en Jan
Admiraal en een muzikaal feestje onder leiding
van het Ampzing Genootschap. Het Ampzing Genootschap schrijft, illustreert en zingt in feilloos
ABN zodat iedereen het begrijpen ken….
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Vrijdag 27 september 2019
Locatie: Cultureel Centrum Vredeburg
Zaal open: 19:15 uur Aanvang: 20.00 uur
Prijs: € 12,00 incl. koffie of thee voor aanvang
www.ampzing.nl

LIDEWIJDE PARIS Lidewijde Paris is oprichter
en ambassadeur van De Lees!ambassade, die
het literaire lezen op een toegankelijke en onderhoudende manier promoot. Ze is recensent
van MAX Nieuwsweekend, reist door het land
met lees!workshops, geeft les en interviewt
schrijvers. Op inspirerende, informatieve en geestige wijze ontdekken: “Hoe lees ik eigenlijk?”
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Vrijdag 1 november 2019
Locatie: Cultureel Centrum Vredeburg
Zaal open: 19:15 uur Aanvang: 20.00 uur
Prijs: € 12,00 incl. koffie of thee voor aanvang
https://twitter.com/lidewijdeparis
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DE MEISJES MET DE WIJSJES Dé vocalpopgroep die sinds 2015 de harten van het publiek
verwarmt met de heerlijke nostalgie van het
Nederlandstalige lied. Nederlandse klassiekers
van toen tot nu worden, met een theatrale en
voor deze gelegenheid ‘kerstige’ knipoog, nieuw
leven ingeblazen door er een unieke, vierstemmige draai aan te geven.
Vrijdag 13 december 2019
Locatie: Protestantse Kerk Limmen
Zaal open: 19.15 uur. Aanvang: 20.00 uur
Prijs: € 12,00 incl. gluhwein in de pauze
www.demeisjesmetdewijsjes.nl
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NOA EYL EN TRIO BACHTALOH Noa Eyl is
niet alleen een virtuoos violist, maar door zijn
levendige performance vooral een feest om
naar te kijken. Vanavond speelt hij met vrienden
een Balkan Gypsy programma. Bachtaloh betekent in het Romanes ‘geluk’. Maar het heeft
ook Bach in zijn naam met een knipoog naar de
klassieke achtergrond van de heren musici.
Vrijdag 17 januari 2020
Locatie: Cultureel Centrum Vredeburg
Zaal open: 19.15 uur. Aanvang: 20.00 uur
Prijs: € 12,00 incl. koffie of thee voor aanvang
www.noaeyl.com

Nelleke Noordervliet Nelleke Noordervliet studeerde Nederlands en is schrijfster
van o.a. (historische) romans, verhalen en
toneelstukken. Ze is zeer geïnteresseerd in
geschiedenis en politiek en kijkt vanuit die kant
naar gebeurtenissen in het leven. Nelleke komt
een lezing houden in het kader van 75 jaar
bevrijding. Zij kan als geen ander de turbulente
recente geschiedenis in perspectief zetten.
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Vrijdag 28 februari 2020
Locatie: Cultureel Centrum Vredeburg
Zaal open: 19:15 uur Aanvang: 20.00 uur
Prijs: € 12,00 incl. koffie of thee voor aanvang

CORA BURGGRAAF Samen met pianist Hans
Eijsackers geeft mezzosopraan Cora Burggraaf
een try-out van haar voorstelling ELSA. Hierin
vertelt Koosje, de dienstmeid die bij Elsa
Diepenbrock (1868-1939) inwoonde, over het
turbulente leven van haar werkgeefster. Een
bijzonder concert waarin Cora Burggraaf haar
theatrale kant op onderhoudende wijze laat zien!
Vrijdag 17 april 2020
Locatie: Protestantse Kerk Limmen
Zaal open: 19:15 uur Aanvang: 20.00 uur
Prijs: € 12,00 incl. koffie of thee in de pauze
www.coraburggraaf.com
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de jaarlijkse evenementen:
SINTERKLAASVOORSTELLING
Alle kinderen van 3 t/m 9 jaar zijn weer welkom!
Zaterdag 23 november om 15.00 uur
Locatie: Heeren van Limmen (zaal open 14.30 uur)
Entreeprijs: 3 euro per persoon, dus voor kinderen
én volwassenen. Kijk op: www.limmencultuur.nl

EXPOSITIE Limmen artistiek & creatief
Hét evenement voor kunst en creativiteit.
Zaterdag 7 en Zondag 8 maart 2020
Locatie: Cultureel Centrum Vredeburg
Beide dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur
Toegang: gratis

dodenherdenking
Om 18.30 uur in de Corneliuskerk of Cultureel
Centrum Vredeburg. Vervolgens de stille tocht
naar het oorlogsmonument in Castricum.
Maandag 4 mei 2020
Meer informatie t.z.t. op: www.limmencultuur.nl

RESERVEREN VAN KAARTEN:
Via de site: www.limmencultuur.nl/reserveren-contact
Via e-mail: info@limmencultuur.nl
Gereserveerde kaarten dienen uiterlijk 15 minuten voor
aanvang bij de kassa in de locatie te worden afgehaald.
Er zijn géén gereserveerde plaatsen.
Locaties: Protestantse Kerk, Zuidkerkenlaan 25,
1906 AC Limmen en Cultureel Centrum Vredeburg,
Dusseldorperweg 64, 1906 AL Limmen.
Limmen Cultuur is de werknaam van:
Stichting Culturele Raad Limmen.
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