RI

DONDERDAG 28 MAART
THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING MISSOURI

VRIJDAG 29 MAART
RECEPT VAN MIJN MOEDER

ZATERDAG 30 MAART
GENERATIEFOTO OF GEZINSFOTO

In de moordzaak van een

PROGRAMMA
BOEKENWEEK
2019

jong meisje gaan maanden
voorbij zonder resultaat.
Moeder Mildred is er klaar
mee en neemt een gewaagde
beslissing. Ze laat drie
boodschappen achter op drie
reclameborden langs de weg
naar het dorp. Boodschappen
gericht naar de politie van Ebbing. Politieagent

Tijdens de open eetmaaltijd zullen er uit diverse

Dixon is niet gediend van deze actie. De strijd tussen

landen heerlijke gerechten worden gemaakt, die al

Op zaterdag kunt u bij Tim een professionele

Mildred en de politie wordt hiermee steeds heftiger.

generaties zijn doorgegeven door onze moeders,

gezinsfoto of generatie foto laten maken. Na

Winnaar van 2 Oscars.

oma’s en overgroot oma’s.

afloop kunt u de foto bij Tim laten afdrukken of

Surinaams, Tunesisch, Syrisch, Hollands, Turks en

u ontvangt de foto in uw mailbox.

Locatie: Cultura

andere lekkernijen zullen deze avond op uw bordje

aanvang 15.00 uur

verschijnen.

entree € 8,50

Locatie: Cultura
10.00 – 12.00 uur

Locatie: Cultura Stadspoort
17.00 - 19.30 uur

Een boek
kan zoveel
doen

entree gratis
Locatie: Cultura Stadspoort

entree € 10,00

14.00 – 16.00 uur

aanmelden: kmulder@cultura-ede.nl

entree gratis

THEMA:
DE MOEDER
DE VROUW

LOCATIE:
CULTURA &
CULTURA
STADSPOORT

DATUM:
MAANDAG
25 MAART T/M
ZATERDAG
30 MAART 2019

inspireert | verrijkt | verbindt

De Boekenweek staat dit jaar in het teken van
‘De moeder, de vrouw’, naar een gedicht van
Martinus Nijhoff.

MAANDAG 25 MAART / WOENSDAG 27 MAART
BELLYPAINTING

DINSDAG 26 MAART
HOMESTART

DONDERDAG 28 MAART
LEZING ZENNU HAILE MICHAEL

In dat gedicht wordt het beeld geschapen van een
vrouw die aan het roer staat van een schip dat over
de Waal vaart. Een sterke vrouw aan het roer,

Interactieve lezing over Home Start. Wat is homestart?

volgens het CPNB.

Home Start ondersteunt ouders bij het opvoeden van

U kunt diverse programma’s bezoeken in Cultura en

hun kinderen. Tijdens deze lezing gaan we op inter-

Stadspoort en op Facebook stemmen op uw favoriete

actieve manier met u in gesprek. Neem gerust uw

vrouwelijke auteur.

kindjes mee, we zorgen voor een kinderprogramma.

MAANDAG 25 MAART
GESPREKSGROEP: DE ROL VAN DE MOEDER
BINNEN VERSCHILLENDE CULTUREN

Prachtige bellypaint schilderingen door Machteld

www.home-start.nl

Tijdens onze vaste koffieochtend zal Zennu Haile

van der Eijk van MADE CREATIVES.

Locatie: Cultura Stadspoort

Micheal een lezing geven over haar biografie. Hoe ze als

‘Het is mijn doel om je een moment te schenken:

10.00 - 11.30 uur

Ethiopische jonge vrouw naar Europa is gekomen, waar

het vieren van een zwangerschap op een bijzondere

entree gratis

ze na een moeilijk periode van integratie in Nederland is

manier. Elke zwangerschap is bijzonder en daar

komen wonen. Waar ze getrouwd is en twee prachtige

mag je af en toe best even bij stil staan.

kinderen heeft groot gebracht. Door haar levenservaring

Een bellypaint is prachtige manier om het nieuwe

en multiculturele achtergrond heeft ze er haar passie van

leven te vieren met een prachtig beeld.’

gemaakt om andere migranten vrouwen te helpen bij
het sneller begrijpen van de Nederlanse samenleving.

Moeders gaan samen in gesprek over de rol van

www.madecreatives.nl

Door voorlichting en trainingen te geven probeert ze

onze moeders of het moederschap binnen de

Locatie: Ma 25 maart: Cultura

de kloof tussen verschillende culturen te verkleinen.

verschillende culturen maar ook in de huidige

10.00 - 13.00 uur

maatschappij.

Wo 27 maart: Cultura Stadspoort

Locatie: Cultura Stadspoort

13.00 - 17.00 uur

10.30 - 11.00 uur

entree gratis

entree gratis

10.00 - 11.30 uur
entree gratis

Locatie: Cultura Stadspoort

