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GRANDE HEROPENING

Iedereen van harte welkom!
Waar is het feestje? Hier is het feestje! Het Bornse Kulturhus bestaat 15 jaar én is verbouwd. 
Dát moet gevierd worden. 

Samen met het verenigingsleven, de lokale culturele ‘’activisten’’, onze Hûsgenoten en veel van 
onze kulturhusvrienden organiseren wij het tweedaagse Kulturhus Festival!

Op 7 en 8 december presenteren wij samen het best, gaafst en mooist mogelijke Kulturhus van Borne. 
De huiskamer van Borne barst dan uit zijn voegen door een dijk van een programma: het Kulturhus 
swingt de pan uit. Kom ook langs!

Zaterdag 7 december 
Muziekcafé in de Noaberhood
Something to remember, 7 bands op 7 december! Toegang gratis.

Krapbiekas 13.00 - 13.40 uur
Krapbiekas opent het programma in de Noaberhood. Zij spelen pop, folk, ballads 
van de jaren ’60 tot nu, in een akoestisch jasje.

She’s on Mars 14.00 - 14.40 uur
Bij een bandnaam als She’s on Mars verwacht je buitenaardse klanken. Als je dat weer interpreteert als 
‘eigenzinnig’, kom je al aardig in de buurt van de muziek van deze tweekoppige band. Akoestische wave met 
een punch noemen ze het zelf.

Singer-songwriters live 15.00 - 15.40 uur
Gepassioneerde amateurmuzikanten en getalenteerde zangers spelen en zingen recente songwritermuziek. 
Er worden hits en klassiekers gebracht van topartiesten als Ed Sheeran, Passenger, Bløf, Adèle, Sarah 
McLachlan, Tina Dico, Scrum, Laura en Venice. Ook Nederlandstalig! 

Custard Pie 16.00 - 16.40 uur
Een rock- en bluesband uit Borne. Zij spelen klassiekers van o.a. Pink Floyd, David Bowie, Lynyrd Skynyrd, 
Led Zeppelin, de Stones, maar ook nummers van recente bands als Triggerfi nger en Joe Bonamassa.

New Colours 17.00 - 17.40 uur
Een blues-rockband, die een eigen inkleuring geeft aan bekende nummers van de jaren ’60, ’70 en ’80. Door 
het herkenbare repertoire wordt de luisteraar meegenomen naar de beleving van “toen” en daagt uit om 
mee te zingen en te swingen. Saturday Night, Brown Sugar, Twilight Zone en Iedereen is van de wereld gaan 
zeker voorbijkomen.

The WOW Factor 18.00 - 18.40 uur
The WOW Factor werkt als trio, aangevuld met bijzondere gastmuzikanten. Krachtige, dynamische, 
cinematique popsongs met roots in de eighties, gecombineerd met traditionele en elektronische 
instrumenten.

LOFT 19.00 - 19.40 uur
Een 9-koppige sixties coverband. Zij spelen bekende hits van artiesten als de Rolling Stones, The Beatles, 
Creedence Clearwater Revival, The Who en de Bee Gee’s, maar ook Nederlands werk van o.a. de Sandy 
Coast, Earth and Fire en de Golden Earring.

The Fortunate Sons - CCR 50 jaar na Woodstock
Aanvang: 20.30 uur | Entree: € 12,00 voorverkoop - € 15,00 avondkassa

De eerste festivaldag wordt afgesloten met dampende swamprock van The Fortunate Sons. 
Ouderwets knappen met vette gitaren en stampende nummers van de legendarische band 
Creedence Clearwater Revival. Dit jaar is het 50 jaar geleden dat CCR een optreden gaf op het 
legendarische Woodstock Festival. Ter gelegenheid van dit jubileum brengt Europa’s nummer 
één CCR tributeband “The Fortunate Sons” deze show nu opnieuw integraal naar de bühne. 
Wanneer het intro van ‘Born On The Bayou’ wordt ingezet en de ritmesectie invalt, voel je een golf van 
opwinding door de zaal gaan. En wanneer de Twentse zanger/gitarist Toon Eppink de eerste woorden in de 
microfoon brult dan zie je de hoofden goedkeurend meedeinen op het ritme van de muziek.

Zondag 8 december 
Kulturhus Extravaganza
FIFA ’20 Toernooi 13.00-17.00 uur
9 schermen, 8 playstations en 16 controllers in een spiksplinternieuwe ruimte boven in het verbouwde 
Kulturhus: FIFA  ’20 toernooi voor maximaal 40 deelnemers vanaf 12 jaar. Wie is de beste gamer en 
voetballer van Borne? Deelname is gratis. Geef je gauw op via: remon.janssen@kulturhusborne.nl

4 swingende podia, een TADAAA-lokaal met o.a. een workshop Bier Brouwen, Play Inn en 
Muziekschool Bende bij de muziekschool, de Tent van de Toekomst met futuristische workshops, 
het Ont-moet Plein vol maatschappelijke partners, een pubquiz en exotische hapjes met Bornse 
nieuwkomers bij ‘’Noabers van Ver’’, Taalhuis taferelen, een gezellige speurtocht door de Bibliotheek, 
pop up expo’s en meer!

Play Inn Muziekschool 10.30 - 11.30 uur
Kinderen, kom ook binnenlopen bij Muziekschool Borne en maak kennis met docenten én instrumenten. 
Samen oefenen jullie twee liedjes en zo ontstaat spontaan de Muziekschool Bende, een pop up orkestje, 
dat om 11.30 uur samen met de docenten het spits afbijt in de theaterzaal. En daarna: Partytime! Na 
dit optreden barst van 12.00 - 16.00 uur beneden in de muziekschool het Muziekschoolfeest los, en kun 
je de hele middag nog alle instrumenten (en docenten) uitproberen. Ook spelen 4 toffe bandjes van de 
muziekschool maar liefst 2 keer:
13.00 & 15.00 uur Difference
13.30 & 15.30 uur The Five Coronas
14.00 & 16.00 uur Aicha’s Angels
14.30 & 16.30 uur Marlijne Jans band

Tadaaa Lokaal 12.00 - 17.00 uur
Hier wordt een fantastische mix met de meest uiteenlopende workshops en presentaties 
aangeboden. Gratis en zonder aanmelding vooraf. Gewoon lekker spontaan komen opdagen: 
tadaaa! (lokaal V1 op de 1e etage)
12.00 - 12.45 uur Workshop Hartchakra door Ivonne Wopereis 
13.00 - 13.30 uur Workshop Mindfulness voor ouder & kind door Wilma ‘t Hooft 
13.45 - 14.00 uur Museum Bussemakerhuis in 2020
14.15 - 14.45 uur Lichter leven, weg met die ballast! door Anne Lodewijkx  
15.00 - 15.30 uur Heb je een vraag over het Kulturhus? Stel ‘m aan Frank Droste!
15.45 - 16.00 uur Museum Bussemakerhuis in 2020
16.00 - 17.00 uur Workshop Bier Brouwen met Bergboer, door Marcel Bergboer

Ont-moet Plein 12.00 - 17.00 uur
Het gezellige Ont-moet Plein kun je vinden in het hart van de bibliotheek. Kom even langs en maak kennis 
met diverse maatschappelijke partners, hûsgenoten en culturele activisten. Ze staan klaar voor spontane en 
vrijblijvende ontmoetingen met iedereen! Onder meer de volgende organisaties zijn van de partij: Museum 
Bussemakerhuis, Bornse Synagoge, Aveleijn, Unicef Borne, Fotoclub Borne, Nova Holos, Stichting Mantelzorg  
Borne, Zilvereik Kindercoaching, Zelfregieteam Borne, Sanquidao Taiji Tao, RTV Borne, Wijkracht, Schaakclub 
Borne, Internationale Koffi  e Ochtend.

Tent van de Toekomst; het Maak Lab in! 12.00 - 17.00 uur
Treed binnen in de wondere wereld van nieuwe technologieën! Kom ook spelen en experimenteren 
met allerlei apparaten in het mobiele Maak-lab van Tetem, met o.a. 3D printers, 3D pennen, 3D scanner, 
foam- en lasersnijder, snijplotter voor maken van stickers en stencils, borduurmachine, etc. Geschikt voor 
jongeren vanaf 10 jaar en voor volwassen. Onze ‘’laboranten’’ staan voor je klaar,  beneden in het activiteiten/
jongerencentrum.

Daarnaast kan men ook nog deelnemen aan  2 futuristische Tetem-workshops: 
13.00 - 14.00 uur 3D pennen: tekenen
16.00 - 17.00 uur Ozobot: robotje programmeren

Noabers van Ver
Maak kennis met vrienden, vrijwilligers en ‘noabers van ver’ via Vluchtelingenwerk Borne! De mini-tribune 
rechts achterin de bibliotheek is de noabers’ speelplaats:
14.00 & 15.00 uur Safwan Diab live op de Oet
14.10 & 15.10 uur Bijzonder fi lmpje
14.15 & 15.15 uur Pubquiz 
14.30 & 15.30 uur Harmke’s Voorleesexpress

Waan je ook even in exotische oorden, want verspreid door de bieb zijn er 3 cultuurhoekjes ingericht, waar 
iedereen ‘’een kijkje kan nemen’’: in Eritrea, Afghanistan en Syrie. Er zijn heerlijke hapjes te proeven, je kunt in 
gesprek met mensen uit deze landen, en de traditionele kleding bewonderen.

Live op podium Geluksfabriek - de theaterzaal
11.30 - 12.00 uur de Muziekschool Bende 
12.15 - 12.45 uur Euregio Brassband
12.50 - 13.20 uur Koor Cantabile
13.30 - 14.00 uur Theaterschool Luna 
14.00 uur Gedeputeerde van de provincie Overijssel Roy de Witte
14.40 - 15.40 uur Big Band Eighty-Nine
16.20 - 16.50 uur Double6 
16.50 - 17.20 uur The Flying Birds & Cliëntenkoor Aveleijn 
17.20 - 17.50 uur Malletband St. Gregorius Hertme

Live op podium Sterrenstof - 1e etage boven de bibliotheek
12.30 - 13.30 uur Kinderkoor SMILEY & A Star is Borne, o.l.v. Tanja Klerkx
13.30 - 14.00 uur Badkamerkoor Borne, o.l.v. Imelda Vrijenhoek 
14.00 - 15.00 uur Honeysuckle Rose
15.00 - 16.00 uur Gitaarcafé Borne: Ungus, R. Cloesmeijer, 
  M. Dijkslag, Bouke’s Bee Boys, Lero & Bony 
16.00 - 16.30 uur Cordow 
16.30 - 17.00 uur Borne doet Poëzie 2.0 & Safwan Diab

In de Noaberhood - de foyer
De hele middag kun je in de huiskamer van Borne, de Noaberhood, genieten van lekker eten, 
drinken en elkaar. Met aan het eind van de middag nog een paar fantastische optredens:
15.40 - 16.20 uur Muziektheater Capriccio ‘97
17.00 uur Prijsuitreiking Taartenbakwedstrijd 
17.50 - 18.30 uur Les Moustaches

En dat was nog niet alles! 
Er is meer:
Heemkunde Borne houdt open huis van 13.00 - 17.00 uur. Kom snuffelen in krantenknipsels, bibliotheek 
met boeken over Borne, meer dan 5000 bidprentjes, historische documenten en kranten en de beeldbank 
met oude foto’s en fi lms! In de muziekschool in lokaal M7.

Danceworkx danst de sterren van de hemel van 13.00 - 15.00 uur, met diverse optredens. Met een gratis 
workshop Keep on Dancing voor dames van 40+ van 15.00 - 15.30 uur. In de muziekschool in lokaal M1.

In de bibliotheek kun je ook nog langs bij het Taalhuis en kun je kennismaken met de taalmaatjes en het 
vrijwilligerswerk dat zij verrichten. Ook is er een leuke speurtocht door de bieb.

Er zijn diverse pop up exposities van o.a. Fotoclub Borne, 100 jaar Welbions en Schilderen voor 55+, 
verspreid door het gebouw. Filmhuis Borne vertoont trailers van het nieuwe fi lmprogramma in 2020.
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Ouderwets knappen met vette gitaren en stampende nummers van de legendarische band 
Creedence Clearwater Revival. Dit jaar is het 50 jaar geleden dat CCR een optreden gaf op het 
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