
Kunstreis naar Hagen (DE) op vrijdag 25 september

Net als bij eerdere kunstreis-edities is Judith Hofmann de host van deze dag. We bezoeken tijdens deze dagtrip het 

Kunstquartier Hagen, met onder andere de expositie: “Lebensecht? Hyperrealistische Skulpturen” in het Osthaus 

Museum. De reis is vanzelfsprekend coronaproof georganiseerd, en is inclusief een lunch en rondleidingen.

Kijk voor meer info, het programma en onze coronamaatregelen op https://www.concordia.nl/kunstreis.

Never waste a good crisis – Wibo Kosters e.a.

Wat doe jij tijdens en na een crisis? Wibo Koster, oud-stadsdichter van Deventer, schijnt hier zijn eigen licht op, met een 

gezelschap van muzikanten, dichters en singer-songwriters.

wo 09 september 2020, 20:30 // Theaterzaal (geplaceerd), Oude Markt 15 Enschede // €10,00

Meer info en tickets



A Night at the Louvre, Leonardo Da Vinci - Pierre-Hubert Martin

Een nachtelijke privé-tour door de Leonardo Da Vinci tentoonstelling in het Louvre.

za 19 september 2020, 14:30 di 29 september 2020, 14:30 zo 04 oktober 2020, 14:30 // Theaterzaal (geplaceerd) // 

€10,00 

Meer info en tickets

De Dick Maas Methode - Jeffrey De Vore

Documentaire met nooit eerder vertoonde beelden over Dick Maas, één van Nederlands meest succesvolle regisseurs.

zo 27 september 2020, 20:00 // Filmzaal 2 (geplaceerd) // €11,00

Meer info en tickets



David Attenborough: A Life On Our Planet + interview - Keith Scholey

Een krachtig relaas uit de eerste hand over de impact van de mens op de natuur en een hoopvolle boodschap voor 

toekomstige generaties.

ma 28 september 2020, 19:00 di 29 september 2020, 14:15 // Filmzaal 2 (geplaceerd) // €12,00 

Meer info en tickets

Aznavour, Le Regard de Charles - Marc di Domenico, Charles Aznavour

In 1948 kreeg Charles Aznavour een 16mm filmcamera van Edith Piaf. Tot 1982 schiet hij vele rollen vol. Het 

filmmateriaal is zijn persoonlijke dagboek.

Vanaf do 08 oktober 2020, 00:00 – tickets te koop vanaf ma 5 oktober!

Meer info


