
Overzicht 1 Internationale Vrouwendag- 12 daagse, GBV 

  in Aldtsjerk zaterdag 4 t/m woensdag 15 maart 2017 

 

GBV Van Sminiaweg 70, 9064 KE Aldtsjerk, www.GBV-artgallery.nl Gerhild van    

        Rooij en Andries Tóth, 058-2561176 / 06-25356418 gbvexposities@cs.com  

        Dans/muziek totheater@cs.com; Schermen andriestoth@cs.com 

__________________________________________________________________________________ 

za 4 maart 12.00-13.30 u Lunch voor medewerkenden (besloten) 

                 _________________________________________________ 

za 4 maart 14.00 u Opening Vrouwelijkheid door de eeuwen heen. Dwarsfluit 

    Iers lied, poëzie en liedteksten, toelichting werk; entree vrij                   

_________________________________________________ 

za 4 maart – 5 april do, vr en za 14.00-17.00 u en voor of na de diverse 

activiteiten: expositie Vrouwelijkheid door de eeuwen heen werk van    

6 kunstenaars. Adriana Nichting, keramiek figuren op Jacobsschelpen; 

Gerhild van Rooij, foto’s, objecten-tekst Vrouw onderweg; Marja  

Griede, objecten van papier, textiel, foto’s en polystyreen; Hilda 

Klaassen, installatie, papier, hout, voorwerpen; Hannah Elisabeth 

                Walstra, paardenschilderijen (amazones), Broken inside collage mixed 

                media en Janny Bruinsma, portret, schilderij mixed media.  

                Poëziebundels en kunstenaarsboeken; entree vrijwillige bijdrage 

                 _________________________________________________     

di 7 maart 14.30-15.00 u Lezing Hadewijch, 13de eeuwse mystica en eerste  

(bekende) vrouwelijke dichter in de Nederlandse/Vlaamse literatuur   

Opgave totheater@cs.com 058-2561176; entree € 3,50                   

_________________________________________________ 

wo 8 maart 9.00-10.30 u Open yogales, ontspan je rug; les € 7,50 incl. thee  

__________________________________________________________ 

wo 8 maart 11.00-12.00 u Poëzie over vrouwen: Beatrijs, Adriana Nichting,   

   Aleid C. Swierenga en anderen; entree vrijwillige bijdrage 

  ________________________________________________ 

wo 8 maart 14.00 u Eerste Kunstverhalenwandeling in Aldtsjerk langs werk van 

     Hilda Kanselaar, Karianne Krabbendam, Sytske Feitsma, Bernd 

     Moenikes, Fokke Veurman en Sipke Broersma; entree vrije bijdrage 

      ________________________________________________ 

wo 8 maart 15.30 u Catharina van Rennes, componiste, dirigent, zangeres, 

zangpedagoog, feministe en wegbereider. Gerhild van Rooij, cultuur-

publicist, opgave totheater@cs.com 0582561176; entree € 3,50 

________________________________________________ 

wo 8 maart 18.45-20.00 u Introductie, ‘open’ schermles floret en sabel, Een 

van de oudste Olympische damessporten toegelicht, bij Vereniging 

Schermzaal Tóth in GBV door Andries Tóth opgave 06-2535 6418 of 

andriestoth@cs.com www.schermzaaltoth.beweegt.nl; les € 5,- 
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Overzicht 1 Internationale Vrouwendag-12 daagse, GBV 

 3x: do 9 maart 13.00 uur / vr 10 maart 11.00 uur / wo 15 maart 11.00 uur 

     GBV Kunstverhalenwandeling, beelden in Aldtsjerk, zie 8 maart 

     opgave: gbvexposities@gmail.com 058-2561176; vrije bijdrage         

     ________________________________________________ 

vr 10 maart 16.00-16.45 u  Muziekverhaal voor alle leeftijden: Fanny Hensel- 

 Mendelssohn, een mooie, rijke vrouw die componeert kon dat 

 vroeger wel?; entree vrijwillige bijdrage 

  _______________________________________________ 

vr 10 maart 17.00–18.00 u Balletles Vanaf 6 jaar, en zie Nocturne instuderen 

o.l.v. Gerhild van Rooij, www.totheater.eu, opgave verplicht O58- 

2561176, totheater@cs.com 058-2561176; vrijwillige bijdrage 

_______________________________________________ 

wo 15 maart 9.00-10.30 u open yogales, ontspan je hoofd; les € 7,50 incl. thee  

                      _______________________________________________ 

wo 15 maart  Kunstverhalenwandeling beelden in Aldtsjerk, zie 8 en 9 maart  

                      _______________________________________________ 

wo 15 maart 15.00 uur Lezing door schrijfster Elisa Walsh (ps. voor  Hannah 

Elisabeth Walstra) over haar boek Terreurcode Wit, ook in het   

Engels, en haar komende paardenboek; entree vrijwillige bijdrage  

 

 

Overzicht 2 bij Internationale Vrouwendag in Groningen 
   

wo 1 maart - zo 2 april (24/7) Expositie-installatie Verlate paraplu’s, Gerhild  

 van Rooij, SKPN Noorderstation, vm. binnentrap, Kastanjelaan 1, 

 Groningen, www.skpn.nl, contact Henk Puts, 06-30741182,  

 post@henkputs.nl; entree 24 uur per dag van buitenaf te zien 

                    _______________________________________________ 

di 7 maart 17.00-17.45 u Voordracht poëzie en proza door Gerhild van Rooij, 

schrijver-kunstenaar, bij haar erfgoed-installatie Verlate paraplu’s,  

Literair verhaal of poëtische geschiedenis over paraplu’s, eeuwen 

accessoire voor dames Noorderstation, Kastanjelaan 1, Groningen  

                   www.skpn.nl, contact 06-30741182 post@henkputs.nl; entree vrij 

                   ________________________________________________ 

zo 2 april      12.45-13.00 u Opening Gein Cultuur (Joods Festival), Kinderdans 

op Nocturne G mineur van Fanny Hensel geb. Mendelssohn,  

in het Menno Huis, Oude Boteringestraat 33, Groningen, contact 

Hadasa Keren gein.cultuur@gmail.com 06-25301034  

                   sites.google.com/site/geincultuur/p-09 ; opening gratis         

 

NB  extra   Zo 2 april  13.00-20.00 u, € 10,- entree voor hele dag Gein Cultuur 

                 met keuze  uit 20 lezingen/workshops/films/concerten 
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