Aan de donateurs van Cultuurfonds Vorden,
Graag kijken we rond de jaarwisseling met u terug op 2018 en blikken vooruit op een nieuw jaar.
Samenwerking
In januari droeg Wim Polman het voorzitterschap over aan Eppie van het Hof. Met veel
dankbaarheid namen wij afscheid van Wim die vanaf het begin het Cultuurfonds vorm heeft gegeven.
Prioriteit nummer één van Eppie is verbinding zoeken met andere cultuuraanbieders zoals: De
vrienden van de Dorpskerk, de Harmonie, de St.KunstInVorden, en Museum Achterhoekse
Schilderkunst(MAS).
We bezochten bijenkomsten met de gemeente, de VOV, de VVV en St.4xV.
Activiteiten
In maart organiseerden we de Markus Passion en Stabat Mater in de Dorpskerk en voorafgaand
hieraan, een introductielezing.
Ook in maart kregen we van een professionele gids uitleg over Kasteel Ruurlo en de daar gevestigde
collectie van Carel Willink. In april liet kunsthistorica Paula van Dijk ons bij hotel Bakker kennismaken
met het bijzondere werk van Escher zoals dat tentoongesteld werd in het Fries Museum. We
nodigden we samen met Bruna de schrijfsters Jolanda Withuis en Martine Letterie uit op kasteel
Vorden, waar beiden n.a.v. hun boeken in het verleden doken.
Een week na de opening van museum STAAL (STAringALmen) hadden we de Staringavond in Vorden,
waar deze veelzijdige streekgenoot door verschillende kenners belicht werd.
Na de zomervakantie bezorgden we de leerlingen van het basisonderwijs, samen met Bruna, een
mooie dag in het Kulturhus met een kinderboekenschrijfster en een kinderboekenbal.
Het jaar werd afgesloten met een midwinterpromsconcert in de Dorpskerk uitgevoerd door La
Sinfonia Contea,een projectorkest dat daarna naar China vertrok voor een serie
nieuwjaarsconcerten.
Communicatie
Behalve publicaties in lokale kranten, op posters en op de website van Cultuurfonds hebben we ook
via facebook aandacht gevraagd voor ons nieuws.
In 2019
Nu de Dorpskerk renovatie ondergaat organiseren wij een viertal concerten op andere locaties,zoals
de Christus Koningkerk, Heiligenbeeldenmuseum, kapel Wildenborch en kasteel Hackfort.
Samen met andere organisaties wordt gewerkt aan een heropeningmanifestatie voor alle
Vordenaren in september als de Dorpskerk klaar is en daarnaast zijn we in overleg met schrijvers
voor een presentatie zowel voor de jeugd als voor volwassenen.
Samenstelling bestuur.
Ons bestuur wordt geleid door Eppie van het Hof,voorzitter, bijgestaan door Gerda Schoo,
secretariaat, Dries Kasper penningmeester en Eugenie Overbeek. Verder is Bernard Wunderink
technisch medewerker en Joop Boerstoel adviseur muziek.
Verzoek!
U begrijpt dat onze activiteiten geld kosten en daarom doen we een beroep op onze donateurs om
de jaarlijkse bijdrage te voldoen. Deze donatie van(af) €20 zien we graag tegemoet op rekening
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Met uw steun gaan we weer een inspirerend jaar tegemoet.
Daarbij wensen we u alle goeds toe.

