Nieuwsbrief mei 2017

Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de activiteiten en nieuwtjes van Boogie Woogie.
Heeft u opmerkingen, suggesties of andere vragen dan horen we dat graag.
Tot ziens bij Boogie Woogie!

Onze vrijwilligers in de spotlights
Ik ben Liesbeth Beidschat en ik ben vrijwilliger bij Boogie Woogie. Negen jaar
geleden zijn mijn man en ik van Haarlem naar Winterswijk verhuisd. Tot die tijd
heb ik 25 jaar gewerkt bij een accountantskantoor. Toen mijn man met pensioen
ging en wij niet meer gebonden waren aan het westen, hebben we gekozen om te
gaan verhuizen naar dit mooie dorp. De rust en ruimte is heerlijk na de hectiek van
het westen. Ik zing in het koor Rockpops en toen ik hoorde dat Boogie Woogie
vrijwilligers zocht voor de bar heb ik me direct aangemeld. Het is een leuk en
gezellig team en ik doe het met heel veel plezier!
Mijn naam is Minke Lefers en ik ben 47 jaar. Ik ben geboren en getogen
in Winterswijk en woon sinds 2010 in Winterswijk. Ik heb twee dochters:
Sanne van 16 en Maaike van 12. Sinds september 2016 werk ik als
vrijwilliger bij Boogie Woogie achter de bar. Het is super leuk om te doen
en fijn om lieve en gezellige collega’s te hebben. Verder ben ik
overblijfmoeder en doe de organisatorische coördinatie bij de
meidenteams van FC Winterswijk. Thuis ben ik vaak creatief bezig met
haken en steentjes plakken op nummer (diamond painting). Lezen,
achter de computer en films of series kijken vind ik ook erg leuk.

Expositie schildersleerlingen Mark van Dijk
Van 10 mei tot 7 juli exposeren de leerlingen van kunstenaar Mark van Dijk
in de foyer van Boogie Woogie. De expositie biedt een overzicht van werken
die het afgelopen jaar tijdens de schilderlessen in Boogie Woogie gemaakt
zijn. De expositie is gratis te bezichtigen gedurende onze openingstijden.
Iedereen is van harte welkom! Het werk links is van Anouk Groot Nibbelink.

Open Huis op zaterdag 20 mei
Op zaterdag 20 mei zetten wij van 13.00 uur tot 16.00 uur onze deuren wagenwijd open tijdens
het Open Huis. Er kunnen instrumenten uitgeprobeerd worden, er zijn optredens in de concertzaal
en nog veel meer. Verschillende popbands verzorgen optredens voor Boogie Woogie. Ook is er
uitgebreide informatie beschikbaar over het cursusaanbod. Diverse muziekverenigingen zijn
aanwezig om informatie te verstrekken aan toekomstige leerlingen. De entree van het Open Huis is
gratis en iedereen is van harte welkom. De AMV-leerlingen verzorgen de aftrap van het Open Huis
om 13.00 uur in de concertzaal!

Nieuwe website
Onze nieuwe website is online! De site is gehuld in een
fris jasje en nu geschikt voor pc, tablet en
smartphone. Bekijk hem via www.boogiewoogie.nl.
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Geslaagd leerlingenconcert op 31 maart
Op 31 maart was er een geslaagd leerlingenconcert bij Boogie Woogie, voor een impressie hier een
aantal foto’s, gemaakt door onze huisfotograaf Jurgen Pillen. Alle foto’s van dit concert zijn te
vinden op onze nieuwe website: https://www.boogiewoogie.nl/fotoalbum/leerlingenconcert-31-32017-jurgen-pillen/

Bent u al Vriend van Boogie Woogie…?
Draagt u Boogie Woogie een warm hart toe en wilt u ons steunen? Dat kan door Vriend te worden!
Graag brengen we kunst en cultuur nog meer onder de aandacht en daarom doen wij een beroep
op u. Als Vriend draagt u onder andere bij aan het ontwikkelen van een breder cultureel aanbod bij
Boogie Woogie. Als dank geniet u van voordelen als uitnodigingen voor concerten en evenementen,
kijkje achter de schermen, voorrang op speciale acties, uitnodiging voor een jaarlijkse
Vriendenborrel en automatische toezending van onze programma’s en nieuwsbrieven.
Vanaf € 25,00 per jaar wordt u al Vriend van Boogie Woogie.
Kijk op de website voor meer informatie en om direct aan te melden:
https://www.boogiewoogie.nl/word-vriend/

Samen sterk voor cultuur en
erfgoed in de Achterhoek
Op vrijdag 24 maart vond de feestelijke
aftrap plaats van een nieuw pact waarin
cultuur en erfgoed in de Achterhoek
verenigd zijn. De provincie Gelderland en
negen Achterhoekse gemeenten investeren
samen in het regionale Cultuur- en
Erfgoedpact 2017-2020. Zij gaan intensief
samenwerken met vijf partners in de
Achterhoek die zich bezighouden met
cultuur en erfgoed, waaronder Boogie
Woogie!
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Acceptant van de CJP Cultuurkaart
Wist u dat Boogie Woogie acceptant is van de CJP Cultuurkaart?
Dit houdt in dat middelbare scholen met hun cultuurkaart (als
betaalmiddel) bij ons terecht kunnen, bijvoorbeeld voor workshops
of een projectdag.

Dans de Boogie Woogie!
Dit jaar wordt het 100-jarig jubileum van kunstbeweging De Stijl gevierd, waarvan Piet Mondriaan
één van de oprichters was. In het kader van dit bijzondere jubileumjaar is er in Winterswijk een
uitgebreid programma met concerten en activiteiten. O.a. de dansworkshop ‘Boogie Woogie voor
volwassenen’ op zondagmiddag 14 mei in Boogie Woogie. De workshop organiseren we samen met
museum Villa Mondriaan.
Piet Mondriaan was een grote liefhebber van Boogie Woogie muziek. In zijn periode in New York
maakte Mondriaan het bekende werk Victory Boogie Woogie, geïnspireerd door de muziek- en
dansstijl. De dansworkshop op 14 mei staat helemaal in het teken van Boogie Woogie, ook wel
Rock ‘n’ Roll ‘oude stijl’ genoemd en wordt verzorgd door dansstudio Vieberink uit Aalten.
Aanmelden voor de workshop
De dansworkshop Boogie Woogie vindt plaats op zondag
14 mei om 15.00 uur in Boogie Woogie. Aanmelden
kan per e-mail bij marian@boogiewoogie.nl onder
vermelding van voor- en achternaam. De bijdrage aan de
workshop bedraagt € 10,= per persoon. Betaling vindt
plaats op de dag zelf. De middag is naar verwachting om
17.00 uur afgelopen.
Complete dag in Mondriaan-stijl!
Voorafgaand aan de workshop duiken in het leven van
Piet Mondriaan? Kom dan op zondag 14 mei eerst naar
Villa Mondriaan! Tegen inlevering van de bevestigingsmail van de dansworkshop krijgt u bij Villa
Mondriaan € 2,00 korting op de entree.

Noteer de volgende data in uw agenda
Zondag 14 mei
Vrijdag 19 mei
Zaterdag 20 mei
Vrijdag 26 mei
Maandag 29 mei
26 t/m 30 juni

Dansworkshop Boogie Woogie
De Magie van Comedy
Open Huis Winterswijk
VrijeTijdsOrkest en middenkoor Kiddoesj
Openbare presentatie D-kandidaten
Jaarafsluitingsconcerten
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