LE BROCOPE
Café Restaurant Theater

Zondagmiddagcafés in Oldeberkoop
Een nieuwe winteractiviteit bij Le Brocope in 2019. In cafésfeer kun je er deze
winter in een interessant of verrassend ‘caféprogramma’ aanschuiven.
Van 20 januari tot en met 24 maart 2019 is er op zondagmiddag het ‘themacafé’ in Oldeberkoop.
Steeds van 13.30 - 15.00 uur. Elk ‘themacafé’ is weer anders. Daarna is er nog inloop tot 18.00 uur, een
ontmoetings-plek voor wie ‘gewoon zo’ wil binnenlopen en andere mensen ontmoeten.

PROGRAMMA

Zondag 20 januari 2019 Muziekcafé. Entree: € 5,-

Singer-songwriter Mirjam Pattiwael zingt poëtisch, geïnspireerd door Joni Mitchel, samen met de virtuoze sologitarist Pieter Nanuru. De eerste CD van Pattiwael & Nanuru is haast een feit.

Zondag 27 januari 2019 Literair café. Entree: € 5,Journalist - schrijver Nina Polak heeft als aanstormend literair talent al drie boeken op haar naam staan.
Met ‘Gebrek is een groot woord’ staat ze in de top 25 NRC boekenredactie 2018. Polak schrijft als journalist van
internetkrant ‘De Correspondent’ over het moderne leven. Boekenlezers kunnen haar bevragen over haar werk.

Zondag 3 februari 2019 Kunstcafé. Gratis toegang.
Kunstenaar en Oldeberkoper Christiaan Kuitwaard zal zijn werk laten zien en toelichten aan leden van ‘Beeldend
Oldeberkoop’ en andere belangstellenden. In het januarinr. van kunstmagazjne ‘Atelier’ wordt zijn werk uitvoerig uit
de doeken gedaan. Aanmelding verplicht via info@lebrocope.nl
Zondag 10 februari 2019 Landbouwcafé. Entree: € 5,Verbinder-aanjager Klaas Sietse Spoelstra is #25 in de Duurzaamheids Top 100 van Trouw en stuwende kracht
achter Kening fan ‘e greide. Hij schetst samen met Oldeberkoper boer & natuurliefhebber Tjerk Hof de dilemma’s
van de landbouw. ‘Boer zoekt redelijk bestaan’ lijkt nu spannender dan ‘Boer zoekt vrouw’. Spoelstra: “Hoe worden
wij en de dieren weer gelukkig in het landschap?” Hoe geraken we uit die klem?
Zondag 17 februari 2019 Filosofisch café. Entree: € 5,Filosoof Ron Muijzer zal duidelijk maken dat Spinoza ook in deze tijd van grote betekenis is. De opvattingen van
Spinoza over vrijheid van meningsuiting, democratie, vluchtelingen en meer hebben aan actualiteit nauwelijks
ingeboet. Ron Muijzer zal na zijn inleiding uitvoerig in discussie gaan met bezoekers.
Zondag 24 februari 2019 Reisverhaalcafé. Entree: 5,Gerrit Jan Zwier, schrijver, antropoloog, geograaf, heeft tientallen (reis)boeken op zijn naam staan. Met als
centrale passie het ‘Noorden’ en gure, eenzame (ei)landen. Samen met fotograaf en reisgenoot Dolph Kessler
(dolphkessler.nl) verhaalt hij aan de hand van z’n laatste boek ‘Vijftig tinten groen’ over de westkust van Ierland.
Zondag 3 maart 2019 Meezingcafé. Gratis toegang.
Met het befaamde Oldeberkoper mannenkoor ‘De Onderdukers’, dat het sowieso al van volume moet hebben,
kunnen bezoekers tientallen bekende liedjes uit volle borst meezingen. Kun je zingen, zing dan mee!
Zo’n gelegenheidskoor met z’n allen biedt ongetwijfeld een bijzondere ervaring.

Zondag 10 maart 2019 Democratiecafé. Entree € 5,
Heeft de burger nog wat te vertellen? Of moeten we daarvoor nu in gele hesjes de straat op? Doarpswurk, de
steunorganisatie voor de leefbaarheid op het Friese platteland, gaat
samen met ons in op de bedreigingen van onze democratie en welke Wat:
Zondagmiddagcafé
kansen er zijn voor verbeteringen. Wanneer: Zo 20 januari t/m 24 maart 2019

Zondag 17 maart 2019 Reisverhaalcafé. Entree: € 5,- Tijd:
Wereldfietser Frank van Rijn uit Doldersum, nu nog stug voorttrappend op zijn Santos door Zuid-Amerika, heeft 500.000 km gefietst
en 14 boeken geschreven. Frank zal met z’n droge humor met mooi
beeldmateriaal verhalen over één van zijn wereld-fietsreizen.

Zondag 24 maart 2019 Historisch café. Entree: € 5,-

Directeur van het Fries historisch & letterkundig museum Tresoar,
‘filosoof van Friesland’ en rasverteller Bert Looper neemt ons mee in
een interessante inleiding. Hij schreef o.a. ‘Hier ligt de zee’ met
essays over taal, kunst, landschap en Friese identiteit.

13.30 – 15.00 u, inloopcafé tot 18.00
Le Brocope, Oldeberkoop
www.lebrocope.nl
Entree: Circa € 5,= per keer, soms gratis
Contact: info@lebrocope.nl
Waar:

Mocht er een kink in de kabel komen, bijvoorbeeld
door ziekte, dan wordt gezorgd voor
een vervangend programma. Deze
cafés worden mogelijk gemaakt door
vrijwilligers en stichting DOEN.

