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Het Cultureel Café wordt georganiseerd op elke tweede woensdag van de maand, 
behalve in de maanden  juli en augustus en december. 

Doelstelling:
- Cultuur in brede zin van het woord aan bod laten komen
- Netwerken en ontmoeting
- Uitwisselen van ideeën
- Ontdekken van, en de kans geven aan nieuw talent

Het Cultureel Café wordt gehouden in:                               
Brasserie “De Plantage”. Om 20.00 uur, op de Markt in Veenendaal.

Het jaarlijkse concert van Harmonie Caecilia in de open lucht.

De Veenendaalse beeldend kunstenaar Frank Boogaard vertelt over 
zijn werk.
Frank Boogaard maakt prachtige bronzen beelden en houten sculp-
turen voor interieur en tuin.

Theaterwerkgroep MOMO. Deze theatergroep weet het publiek 
steeds te ontroeren. Wij zijn blij dat ze weer in het programma zitten. 
Ditmaal een avondvullend programma. Naast hun toneeloptreden is 
er nu ook muziek van dit bijzondere gezelschap.

De succesvolle jaarlijkse jamsessie. 
Kom met uw instrument naar het Cultureel Café, doe mee of kom 
alleen maar lekker luisteren.
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Het Cultureel Café bestaat dit jaar 10 jaar. Een maand voor de 
gemeenteraadsverkiezing wordt het een bijzondere pubquiz met een 
mooi optreden van Keetje & Ko.Tenslotte krijgen de politieke partijen 
de gelegenheid om in 3 minuten aan het publiek te laten horen wat 
zij in de komende raadsperiode willen met de cultuur in Veenendaal.

Singer-songwriters avond. 
Deze avonden worden steeds drukker bezocht door artiesten en 
publiek en zit opnieuw in ons programma.

Korte verhalen. Tijdens deze avond worden er grappige, ontroerende 
korte verhalen verteld. Alle Veenendalers kunnen meedoen met een 
verhaal van maximaal 400 woorden. Het is geen wedstrijd, het gaat 
om gewone, leuke verhalen. Doe mee! Er zit namelijk veel schrijfta-
lent in Veenendaal.

De avond van de nostalgie. Vorig seizoen de avond van de Beatles 
covers, vanavond de avond van het levenslied of de smartlap.
André Hazes, zanger van het levenslied.
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 jun
2018

De laatste avond van het seizoen staat in het teken van de poëzie.
Regionale stadsdichters, Veenendaalse dichters? Talent genoeg in 
Veenendaal.
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