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Villa ‘Hou je roer recht’ aan de KastanjelaanOost in Lunteren heette vroeger ‘Edelweiss’.
Bewoonster Anke van der Wal vertelt over de
geschiedenis en het interieur. p 22

Uit & Cultuur

Eropuit met Nico
van Koesveld

Barneveldse Krant.nl

De Barnevelder is nog lang
niet uitgekeken in de eigen
woonomgeving. ,,Je staat er
versteld van hoeveel
verborgen prachtige
plekken er zijn, waar je
langs heen raast zonder ze
te zien.’’
p 22

Dolce Musica zingt
Schubert in Utrecht
BARNEVELD/UTRECHT Na
uitvoeringen in Veenendaal,
Nijkerk, Barneveld en Maastricht is
het Barneveldse projectkoor Dolce
Musica zondag 8 februari te
beluisteren in Utrecht. Vanaf 14.00
uur verzorgen koor en orkest van
Dolce Musica als onderdeel van
het culturele programma van de
Sint Willibrordkerk aan de
Minrebroederstraat 21 een
zondagmiddagconcert. Uitgevoerd
wordt ‘Messe No. 5 in A flat-major’
van Franz Schubert.
Daarnaast worden composities ten
gehore gebracht van Mozart,
Gounod, Bach, Jan Peiterszoon
Sweekinck, Kodály en een muzikaal
intermezzo voor koor en orkest
van E. Marricone uit de film
The Mission. Het geheel wordt
instrumentaal begeleid door het
eigen projectorkest Dolce Gratia.
De toegang is gratis.

Countryband Zingga
in Voorthuizen
VOORTHUIZEN Op initiatief van
het programma Countryland van
Radio Barneveld treedt de band
Zingga zaterdagavond 7 februari
op in een zaal op Landgoed
De IJsvogel aan het Kieftveen 18
in Voorthuizen. Bezoekers zijn
welkom vanaf 18.30 uur, de
aanvang is 19.00 uur. De entree is
gratis. ,,Voor countryliefhebbers is
dit een avond met een bijzondere
ervaring: live radio met een band’’,
aldus Radio Barneveld.
Zingga bestaat uit Nienke (zang)
en John Geuzinge-Havinga (zang,
gitaar, mandoline, banjo en dobro),
Xander (zang, drums en percussie),
Tim (zang, basgitaar) en Jasper
(zang, gitaar).

BARNEVELD De film ‘Good
Morning, Vietnam’ draait
vrijdagavond 6 februari in de
‘Bronveld Bios’, Zonnebloemstraat
31 in Barneveld. ,,Een komische
noot tussen de loodzware
Vietnamfilms die midden jaren ‘80
werden geproduceerd’’, aldus de
organisatie. ,,Aan spraakwaterval
Robin Williams de taak om de
vaart in het plezierig oppervlakkige verhaal te houden. Als de
beurtelings komische en vertederende leger-discjockey Adrian
Cronauer pept hij Amerikaanse
soldaten op met ‘opruiende’
humor en hippe songs.’’ De film
start om 20.00 uur.

Pauw Media

‘Robin Williams’
bij Bronveld Bios

Helene Wieringa van Atelier Hupsakee wil starten met een tekenschool

