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Zutphen laat stem horen
ZUTPHEN - In het Zutphense 
DWK-gebouw aan de Leeu-
weriklaan is zaterdag 11 
april een evenement dat luis-
tert naar de titel ‘The Voice 
of Zutphen’. Plaatselijk talent 
laat vanaf 20 uur aan een 
jury en publiek horen wat zij 
stemtechnisch in huis heb-
ben. ,,En dat liegt er niet om”, 
verwijzen de organisatoren 

naar de aanmeldingen die zij 
binnenkregen. De optredens 
krijgen ondersteuning met 
een lichtshow. Ook is Maikel 
ten Voorde te gast. Hij won 
onlangs het SBS6-talenten-
programma ‘Beat It.’ Kaartjes 
voor ‘The Voice of Zutphen’  
kosten 5 euro en zijn vanaf 
een uur tevoren verkrijgbaar 
aan de DWK-deur.  

Kunstenares 70 jaar terug in de tijd
ZUTPHEN - Kunstenares Jet 
Rotmans houdt woensdag 
15 april in het Stedelijk Mu-
seum een lezing, waarin zij 
bezoekers meeneemt naar 
de Zutphense jaren van de 
Tweede Wereldoorlog en de 
bevrijding.  Daarin komt 
ook de stedenband met 
Shrewbury en de steun die 
de Engelse zusterstad in 

1945 en 1946 aan Zutphen 
bood aan de orde. Dat doet 
Rotmans aan de hand van 
een beeldend document dat 
zij maakte op basis van het 
plak/dagboek van kolonel 
Liddell, de secretaris van 
het ‘Help Holland Fund’. Dit 
had de kunstenares  enige 
tijd tot haar beschikking.  
Haar presentatie begint om 

19.30 uur en heeft plaats in 
het kader van de tentoon-
stelling ‘Beeld van de oor-
log’, waarin kunstwerken 
van Martien de Kler zijn te 
zien. Vanwege de beperkte 
ruimte is opgave vooraf 
noodzakelijk. Dit kan via 
museazutphen@zutphen.
nl. De toegangskosten voor 
de lezing zijn 5 euro.

Harmonie Vorden omarmt vrijheid
In de plaatselijke sporthal 
‘t Jebbink brengt Harmonie 
Vorden zaterdagavond 11 
april haar jaarlijkse voor-
jaarsconcert. Thema luidt 
dit keer ‘In Vrijheid’, dat 
volgens een woordvoerder 
niet alleen gebaseerd is op 
70 jaar bevrijding, maar 
ook op de vrijheid die Ne-
derland sinds 1945 kent. 

VORDEN - ,,Er is een enorm 
diverse keuze in muziek 
als je zoekt op ‘vrijheid’, dat 
het zonde is daar niets mee 
te doen”, aldus de zegsman. 
,,Zo heeft het orkest naast 
muziek uit de film ‘Soldaat 
van Oranje’ ook onder meer 
‘Imagine’ van John Lennon 
en chansons van Edith Piaff 
op het programma. Daar-
naast speelt de slagwerk-
groep een arrangement van 
het door Jeff Wayne gecom-
poneerde ‘The Eve Of The 
War’, dat tot stand komt in 
samenwerking met de slag-
werkersgroep van De Een-
dracht uit Hummelo.”

De majorettegroep van Har-
monie Vorden verzorgt tij-
dens een aantal orkestnum-
mers een bijpassende dans. 
De presentatie van het geheel 
is in handen van Timmy van 

Lingen. Dat doet hij aan de 
hand van een speciaal ver-
vaardigde beeldprojectie.  
Bovenal wil Harmonie Vor-
den laten horen en zien dat 
er geen sprake meer is van 

oubolligheid. Wie dit met ei-
gen ogen en ogen wil beoor-
delen, betaalt 5 euro entree. 
Kinderen tot 12 jaar mogen 
gratis naar binnen. De zaal 
opent om 19.30 uur.

Harmonie Vorden weet meer dan van toeten en blazen.  Ook de slagwerkgroep en de majorettes 
treden 11 april op in de dan tot concertzaal omgetoverde sporthal ‘t Jebbink.   foto: pr

Warnsveld bereidt 
zich actief voor op 
Koningsdag 2015 
WARNSVELD - In de oude kern 
van Warnsveld wordt tijdens 
de komende Koningsdag 
vanwege het succes van vo-
rig jaar opnieuw een kleed-
jesmarkt gehouden. Maar de 
organiserende Oranjever-
eniging heeft maandag 27 
april meer op het feestpro-
gramma. Zo gaan ’s ochtends 
rond de Martinuskerk en 
met klankvolle begeleiding 
van Excelsior ballonnen de 
lucht in, vinden kinderspe-
len, dansworkshops en een 
fietspuzzeltocht plaats en 
ontbreekt ook het traditio-
nele vogelschieten niet. Om 
dit alles in goede en veilige 
banen te leiden, zijn de or-
ganisatoren nog wel op zoek 
naar vrijwilligers. Zij kun-
nen contact opnemen via 
voorzitter@oranjevereni-
gingwarnsveld.nl. En blijf 
op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen met oog op 
de Warnsveldse Koningsdag 
2015 www.facebook.com/
werkgroepkleedjesmarkt.

Projectkoor Eefde 
treedt dubbel op
EEFDE - Projectkoor Eefde 
geeft vrijdagavond 17 april 
in de plaatselijke Ontmoe-
tingskerk en een dag later 
vin de Protestantse kerk van 
Laren het jaarlijkse concert. 
Beide optredens beginnen 
om 20 uur.  Uitgevoerd wor-
den werken van Händel, 
Jenkins en Cherubini. Mede-
werking verlenen mezzo-so-
praan Annemieke Brouwer,  
blokfluitiste Antoinette Os-
kamp en Jan-Jaap Nuiver op 
piano en klavecimbel. De al-
gehele leiding is in handen 
van Ineke Agaart. Kaarten 
zijn à 10 euro verkrijgbaar 
bij de leden van het koor en 
voor aanvang van de con-
certen aan de kerk.

Brummen biedt 
gratis Biodanza
BRUMMEN - In Brummen 
kan bij gelegenheid van de 
nationale Biodanzaweek 
iedereen op 15 en 16 april 
steeds vanaf 19.30 uur gra-
tis kennismaken met deze 
manier van bewegen, die 
verbinding legt met jezelf 
en anderen. Woensdag is 
de plaats van handeling de 
gymzaal van school de Lans 
aan de Zutphensestraat 175 
en een dag later het gymlo-
kaal van de Dobbelsteen aan 
Troelstralaan 49. De lessen 
worden gegeven door An-
nelies Stigter en Arie Zwaal. 
Wie alvast meer wil weten, 
kan voor informatie terecht 
op www.biodanza-inbewe-
ging.nl.  


