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Als ik later groot bende Brievenbus

Op zaterdagmiddag 14 september
tijdens de Open Monumentendag,
wordt officieel aandacht besteed
aan dit jubileum met een expositie,
een muzikaal programma en gratis
toegang. Hoogtepunt is de uitvoering van een nieuw orgelwerk ‘Goede
Rede suite’, in opdracht geschreven
door de Almeerder Dick Klomp.

Elke maandagmiddag
tussen 14.00 en 17.00 uur
bibliotheek Stad

Nieuw seizoen Goede Rede Concerten
HAVEN CENTRUM - Het vijfde seizoen van het klassieke concertpodium Goede Rede Concerten
staat voor de deur. Op het programma voor 2019-2020 staan
35 klassieke concerten, zowel ’s
avonds als overdag. Verder zijn
er enkele muzikale zaterdagen,
waaronder een Gitaardag voor
amateurs, internationale Piano
Day en de tweede editie van Festival Musique.
“Er zijn concerten met zeer prominente internationale namen: Ton
Koopman, Isabelle van Keulen, Gabriel Bianco, Maarten Engeltjes en
Anúna”, vertelt Wilma Hartsuiker
namens Goede Rede Concerten.
“Daarnaast zowel aankomend talent
als gevestigde namen, ook van Almeerse bodem. Het aanbod is in elk
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Komende speelweek (vanaf 4 juli)
te zien bij Kinepolis Almere:
PREMIÈRE
SPIDER-MAN: FAR FROM HOME
PREMIÈRE DUCK DUCK

Evenementen binnenkort te zien
bij Kinepolis Almere:
CINEPLUS GREEN BOOK
Donderdag 4 juli
Inloop 13:30 uur, start film 14:00 uur
CINEPLUS TODOS LO SABEN
Donderdag 18 juli
Inloop 13:30 uur, start film 14:00 uur
KLEUTERBIOS JUF ROOS
Zondag 21 juli
Inloop 10:00 uur, start film 10:30 uur
CONCERT
ANDRÉ RIEU’S 2019 MAASTRICHT
CONCERT
Zaterdag 27 juli avondvoorstelling /
Zondag 28 juli matineevoorstelling
DOCU
WOODSTOCK – 50th ANNIVERSARY
Zondag 18 augustus 14:00 uur
MEIDEN AVOND MISFIT 2
Vrijdag 20 september
Inloop 18:30 uur, start film 19:15 uur
LADIESNIGHT WAT IS DAN LIEFDE
Woensdag 16 oktober
Inloop 19:15 uur, start film 20:00 uur
Openingstijden kassa:
MA t/m DO:
VR & ZA:
ZO:

12:00 tot 21:45 uur
12:00 tot 22:15 uur
10:30 tot 21:45 uur

Online tickets via www.kinepolis.nl

Het nieuwe seizoen start met het theatrale concert
Topvrouwen. (Foto: Mark Steffelaar)

geval gevarieerd en verrassend.”
Het concertprogramma is steeds
klassiek-breed. “Veel traditioneel
klassiek maar ook modern klassiek
en hedendaags, met lijnen naar andere muziekstijlen of in combinatie
met andere kunstvormen.” Nieuw is
de serie Muziek+ op woensdagavond
met een combinatie van klassieke
muziek met verhalen, poëzie, film
of een lezing.
Openingsconcert
Het concertjaar wordt geopend met
een theatraal concert ‘Topvrouwen’

op vrijdag 20 september door Aubrey Snell op saxofoon en Beth & Flo
op piano. “Behalve muziek van onder
andere Poulenc, Françaix en Scott
Joplin, is het optreden van deze drie
musici ook heerlijk om naar te kijken.
En vooraf nog een carillonconcert
van beiaardier Rosemarie Seuntiëns.
Een goede start van het seizoen.”
OrgelPLUS
Er is tot en met 19 oktober ook een
speciale concertserie OrgelPLUS,
omdat zowel het gebouw Goede
Rede als het orgel 40 jaar bestaan.

Vrijwilligers gezocht
Goede Rede Concerten wordt georganiseerd door een team van enthousiaste vrijwilligers. “Uitbreiding
is noodzakelijk door de groei van het
aanbod”, aldus Hartsuiker. “Daarom
is er plaats voor nieuwe vrijwilligers
die van muziek houden, gastvrijheid
hoog in het vaandel hebben staan,
willen aanpakken of expert zijn in facilitair management, communicatie
of techniek.” Geïnteresseerden worden uitgenodigd om contact op te
nemen met Wilma Hartsuiker, telefoon 06-80140467.
Het programmaboekje 2019-2020
en de flyer OrgelPLUS zijn verkrijgbaar op zaterdag 7 september tijdens het Havenfestival. Goede Rede
Concerten staat dan met een kraam
op de Kunstmarkt. De folders liggen
ook bij Corrosia, Nieuwe bibliotheek,
VVV, Goede Rede zelf en digitaal op
www.goederedeconcerten.nl.

Bouw mee aan grootste stad
van 200.000 Legosteentjes
STAD CENTRUM – In Kunstlinie Almere Flevoland (KAF) wordt voor
de tweede keer de grootste stad
van LEGO gebouwd. Er zijn ruim
200.000 Legosteentjes beschikbaar die allemaal op moeten. Bezoekers zijn daarom vijf dagen
lang, acht uur per dag welkom
om zich uit te leven op de bouwplaats.
Vorig jaar was de eerste editie van All
You Can Play. Ruim 500 bezoekers
bouwden toen mee aan de grootste
stad, met onder andere huizen, kerken, vliegtuigen, auto’s, wolkenkrabbers en treinstations van LEGO. Ook
dit jaar wil KAF zoveel mogelijk kinderen, studenten, ouders en opa’s en
oma’s samen brengen om erop los
te bouwen. Het liefst zo lang en vaak
mogelijk, zodat alle 200.000 Legosteentjes gebruikt worden. Elke dag
is er een ander thema aan de hand
waarvan gebouwd wordt: dinsdag
Sport, woensdag Voertuigen, donderdag Gebouwen en vrijdag Dieren. All You Can Play is een project
van de LEGO Architectuurstudio die
speciaal voor KAF ontwikkeld is om

10%

Korting
via onze
site

Ninja Sushi, Oostenrijkstraat 1, 1363 CB Almere
036-7370355, contact@ninjasushi-almere.nl

www.ninjasushi-almere.nl

fantasie te prikkelen. Voor 1 euro ontvangen bouwers een armband die 5
dagen lang de gelegenheid geeft om
met de bouwsteentjes aan de slag te
gaan. Iedereen kan meebouwen van 9
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evenementen
Kijk voor een uitgebreide beschrijving op

www.denieuwebibliotheek.nl/agenda

Iedereen moet kunnen worden wat hij wil.
Maar daarvoor heb je soms sportles,
bijles, een laptop of iets anders nodig.
Wil jij dat aanvragen? Dat kan!
De brievenbus is er voor alle kinderen en
jongeren uit Almere die een vraag hebben
of een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Er zijn veel partijen in Almere die zich
inzetten om te helpen. Deze partijen zijn
verbonden in de brievenbus.

Elke woensdagmiddag
tussen 14.00 en 17.00 uur
bibliotheek Buiten
Elke woensdagmiddag
tussen 14.00 en 17.00 uur
bibliotheek Haven

Stem op je favoriete film voor
de Openluchtfilm 2019
Op vrijdagavond 23 augustus kan heel
Almere weer genieten van de jaarlijkse
openluchtfilm. Dit jaar toveren we de
Markt in Almere Haven om tot een gezellige Italiaanse piazza.
Welke film we gaan draaien bepaal jij.
Breng je stem uit op de Facebookpagina
van denieuwebibliotheek en wie weet
draaien we jouw favoriet!

1 juli t/m 31 juli

VakantieBieb online!
Ken je de VakantieBieb-app al?
Hiermee neem je 50 e-books overal met
je mee tijdens je zomervakantie. Vanaf 1
juli zijn de boeken voor de jeugd én voor
volwassenen te downloaden.
De VakantieBieb is gratis voor iedereen
(leden én niet-leden) en te downloaden in
de AppStore/GooglePlay.

Nieuwe abonnementen
en tarieven per 1 juli!
Per 1 juli introduceren wij twee nieuwe
abonnementen: Top (boetevrij lenen!) en
Basis (de goedkopere variant).
Beide abonnementen kun je per maand
afsluiten! En wist je dat je tot en met je
17e gratis lid bent én boetevrij leent?
Meer info op onze website:
www.denieuwebibliotheek.nl

(Foto: aangeleverd)

op 5, 6, 9 en 10 juli

t/m 13 juli tussen 09.00 en 17.00 uur
in KAF aan de Esplanade. Meer informatie: www.kaf.nl/allyoucanplay.

TOLKIEN

Comedy opstand in Creative Artlabs

‘Comedy brengt mensen samen’
HAVEN CENTRUM – De Almeerse
comedian Yaïra komt in opstand
voor meer stand-up comedy in
Almere. “Comedy brengt mensen samen, het is voor iedereen
en laat je je grootste zorgen vergeten.”
Daarom organiseert zij vrijdag 5 juli
om 20.00 een comedy opstand bij
Creative Artlabs Almere, in samenwerking met het ‘Ik ben geweldigfonds’ van de NJR en met medewerking van Mo Hersi, Dave Felida,
Marc van Gestel en Odette v/d Molen. MC is Raoel Fatehmahomed. In
de middag van 5 juli wordt er een

op 15, 16, 18 en 19 januari

SHOPLIFTERS

workshop gehouden en de deelnemers van deze workshop zullen ook
optreden tijdens de avond.
“Er is in de lach geen onderscheid in
waar mensen vandaan komen, wat
mensen hebben meegemaakt en
wat iemand z’n beperking of overtuiging is. Mensen zijn één als ze samen
lachen om een suffe of goede grap”,
aldus Yaïra over haar initiatief.
Creative Artlabs is gevestigd in het
voormalig politiebureau aan de Bivak 1 in Haven. Tickets zijn vooraf te
koop op www.tix4all.nl voor 6 euro,
inclusief service kosten. Organisatie:
www.kijk-een-olifant.nl.

filmhuis

het
nieuwe
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