Nieuwjaarsbrief donateurs Cultuurfonds Vorden, december 2013
Wij zijn gewend om u tegen het einde van het jaar een terugblik te geven op wat er dit jaar heeft
plaatsgevonden en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar.
Op 20 januari organiseerden we een nieuwjaarsconcert speciaal voor de donateurs in theater Onder de
Molen in Linde, waar Marlies Claasen met Tom Klein en Tollak Ollestad optraden.
Op 16 mei werd bij hotel Bakker een lezing over de geschiedenis van de ezel in kunst en literatuur verzorgd
door mevrouw van Wiechen uit Lochem.
Op 3 oktober werd in samenwerking met de bibliotheek West‐Achterhoek en Bruna ter gelegenheid van de
Kinderboekenweek een prachtige voorstelling naar het Kulturhus gehaald. Theater MOEX verwende de 400
leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 uit Vorden, Kranenburg en Wichmond met de “Grote Mees Kees
Show”
Maar de meeste tijd en energie werd gestoken in het Jubileumconcert als afsluiting van het 100‐jarig
bestaan van de achtkastelen‐fietstocht, de oudste bewegwijzerde fietsroute van Nederland. Op de weide
bij kasteel Vorden werd een sprookjesachtig decor opgebouwd, waar topsolisten Marco Bakker, Irma ten
Brinke, Frank Fritschy en Vordens zangtalent Timmy van Lingen samen met het Gelders Opera en Operette
Gezelschap het vocale gedeelte verzorgden. De muzikale begeleiding kwam van de Bronckhorst
Windsymphony onder de bezielende leiding van onze eigen Joop Boerstoel. Onder regie van Symone
Boerstoel zagen we dansgroepen uit Haaksbergen en van Aventus Dans uit Zutphen zorgen voor een
fantastisch schouwspel. Beelden uit Duitsland en Oostenrijk, waar de muziek van dit concert zijn
oorsprong vond, het verlichte kasteel met de klaterende fonteinen en de eet‐en drinkmogelijkheden op
het horecaplein garandeerden twee onvergetelijke avonden.
Dat vonden ook de delegatie van het gemeentebestuur van Bronckhorst en de commissaris van de koning,
de heer Cornielje.
De “parel van Gelderland” glansde als nooit tevoren, volgens de pers.
Vooruitblikkend kunnen we u al een tipje van de sluier oplichten en aankondigen dat in 2014 op
palmzondag, 13 april, een lezing over de Matthäus Passion georganiseerd wordt. Verder participeert een
afvaardiging van Cultuurfonds in de stichting “Van Vorden Voor Vorden”die een feestelijke
openingsmanifestatie voor de heringerichte dorpskern gaat realiseren. De gemeente heeft ons plan voor
een leuk zitelement in de nieuwe dorpskern afgewezen.
De bestuurssamenstelling is wat gewijzigd doordat Ruth van Setten haar functie wegens te drukke
werkzaamheden neergelegd heeft en Geurt Harmsen zijn functie als technisch adviseur vanwege zijn
leeftijd nu overgedragen heeft op Bernard Wunderink. Het bestuur is aangevuld met Christy te Dorsthorst
en gebleven zijn
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