
wanneer wie Wat  aanvangstijd  eindtijd prijs 

      

vrijdag , 20 september Nieuw Atlantis trio So Wad? Jazz jam session  20.00 uur 23.00 uur gratis 

   Alle instrumenten en publiek = welkom     

Zaterdag, 28 september Sarah Sötemann High Tea met muzikaal dubbelprogramma 16.00 uur 18.00 uur € 10,- 

   Liedjes over de liefde en cabaret     

Vrijdag , 1 november Margriet Bolding Het geheim van Pingjum, muzikaal cabaret 20.00 uur 21.30 uur € 7,50 

   Verhalen over hoe het was en nu is / eten: 18.00 uur 20.00 uur € 15,- 

Vrijdag, 22 november De Ministers Voor de mooiste  20.00 uur 21.30 uur € 12,50 

   beeldend poëtische luisterpop      / eten:  18.00 uur 20.00 uur € 15,- 

Zondag, 15 december Arno v d Heyden ZÓ     Beelden en verhalen die hij die dag 20.00 uur 21.30 uur € 12,50 

   verzamelt in Pingjum als cabaret brengt  18.00 uur 20.00 uur € 15,- 

Vrijdag, 27 december Lotte Driessen High Tea met jazz luiden we de kerst uit 16.00 uur 18.00 uur € 15,- 

   Nu het derde jaar door succes geprolongeerd     

Zondag, 26 januari Ik noem je sneeuw De crew van deze muziektheaterproductie 16.00 uur 20.00 uur € 25,- 

  
speelt en zingt jazz voor de donateurs            
na afloop diner 

 
 Gratis voor 

donateurs 

 Zondag, 23 februari o.l.v. Erik Meyles Landschapsatelier. Drie rondleiders, drie  15.00 uur 18.00 uur Op uitnodiging 

  Visies, drie landschappen. Welke kies je?    

Vrijdag, 21 maart o.l.v. Erik Meyles Landschapsatelier. Drie visies vergeleken. 20.00 uur 23.00 uur Op uitnodiging 

   Komen we tot één visie op de toekomst?     

Vrijdag, 25 april o.l.v. ? Landschapsatelier. Schetsen van de toekomst 20.00 uur  23.00 uur Op uitnodiging 

     vastleggen van de ontwerpen voor tijdtafel     

Zondag 30 maart Filmfestival Ferbân Filmische portretten/ filmische impressies 15.00 uur 18.00 uur gratis 

  met muzikale ondersteuning uit het hele dorp    

Vrijdag 11 april Nieuw Atlantis Trio So Wad? Jazz Jam session 20.00 uur 23.00 uur gratis 

 


