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‘London Calling Live in Hydepark’
Immanuelkerk
Bruce Springsteen & The E Street Band

Zondag 6 november

Marise live in Meerwold
Meerwold SiSo Sunday

Meerwold

Foto credits: Tristan Derksen.
Vanaf zondag 6 november tot en met zondag 11 december organiseert Meerwold Eten & Drinken elke
zondagmiddag een liveoptreden, in samenwerking met de Chris Fictoor Foundation. Meerwold
Eten&Drinken is gevestigd in het Best Western Plus Hotel Groningen Plaza, aan de rand van het
Hoornsemeer. Tijdens elke zondag staat één muziekgenre centraal: singer-songwriter, jazz, pop of
klassiek. De toegang is gratis.
Zangeres Marise, die al verschillende awards in de wacht sleepte, trapt op 6 november de reeks af tijdens
‘SISO Sunday’ met hits van de bekendste singer-songwriters afgewisseld met enkele van haar eigen
nummers.
Het concert is in het restaurant. Vanaf 3 uur zal Marise verdeeld over de middag drie keer optreden, in
blokken van 30-45 minuten. Er is geen sprake van een echte concertopstelling. Marise staat op een mooie
plek in het restaurant. Gasten kunnen komen wanneer ze willen en gezellig zelf een plek zoeken
Het adres van Meerwold Eten&Drinken is Laan Corpus den Hoorn 300. Per fiets en te voet bereikt u
Meerwold het beste via het fiets/wandelpad Gasthuiskade/Hoornsepad.
Zie ook: https://hotelgroningenplaza.nl/nieuws/
Het programma van de 5 komende liveoptredens op zondagmiddag ziet er als volgt uit:
13 november
Jazzy Sunday: Frederike Berendsen & Julian Bohn
20 november
Classic Sunday: Jisk Lieftink
27 november
Popmusic Sunday: René Elenbaas
4 december
Meezing-Sinterklaasliedjes-Concert met Marise
11 december
Jazzy Sunday: Jan Terlouw Jr.
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Vrijdag 11 november

The Father

Immanuelkerk

FILM in de Immanuelkerk
The Father (2020)
Een film van Florian Zeller

Anthony(Antony Hopkins) is een oude man, die langzaam achteruit
gaat, maar de hulp van zijn dochter Anne (Olivia Colman) weigert. Hij
probeert zijn omgeving en veranderende gezondheid een plek te
geven.
Deze indringende film geeft je van binnenuit de ervaring mee van wat
Alzheimer met hem doet.
Vrijdag 11 november 2022, 19.30 uur
Immanuelkerk, Overwinningsplein 1
Zaal open 19.15 uur, entree: 3 euro, incl koffie / thee
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Zondag 13 november

5

Vogel – en - natuurexcursie

Stadspark

Zondag 13 november

Frederike & Julian live in Meerwold
Meerwold Jazzy Sunday

Meerwold

Foto credits: Stan Bouman

Vanaf zondag 6 november tot en met zondag 11 december organiseert Meerwold Eten & Drinken elke
zondagmiddag een liveoptreden, in samenwerking met de Chris Fictoor Foundation. Meerwold
Eten&Drinken is gevestigd in het Best Western Plus Hotel Groningen Plaza, aan de rand van het
Hoornsemeer. Tijdens elke zondag staat één muziekgenre centraal: singer-songwriter, jazz, pop of
klassiek. De toegang is gratis.
Frederike Berendsen en Julian Bohn beschikken over een breed repertoire bestaande uit onder andere
tijdloze jazz standards geschreven door legendes zoals Ella Fitzgerald en Sarah Vaughan, maar ook pop
classics van bijvoorbeeld Stevie Wonder en Fleetwood Mac.
Duurzaamheid speelt een grote rol in alles wat het duo doet. Dit vertaalt zich onder andere in het
compenseren van hun CO2 footprint, het dragen van gebruikte kleding (ook in samenwerking met topdesigners) en het regelmatig spreken op grote evenementen over dit thema zoals op Amsterdam Dance
Event en Eurosonic Noorderslag.
Het concert is in het restaurant. Vanaf 3 uur zullen Frederike en Julian verdeeld over de middag drie keer
optreden, in blokken van 30-45 minuten. Er is geen sprake van een echte concertopstelling. Zij staan op
een mooie plek in het restaurant. Gasten kunnen komen wanneer ze willen en gezellig zelf een plek
zoeken
Het adres van Meerwold Eten&Drinken is Laan Corpus den Hoorn 300. Per fiets en te voet bereikt u
Meerwold het beste via het fiets/wandelpad Gasthuiskade/Hoornsepad.
Zie ook: https://hotelgroningenplaza.nl/nieuws/
Het programma van de 4 komende liveoptredens op zondagmiddag ziet er als volgt uit:
20 november
Classic Soenda: Jiske Lieftink
27 november
Popmusici Soenda: René Elenbaas
4 december
Meezing-Sinterklaasliedjes-Concert met Marise
11 december
Jazzy Soenda: Jan Terlouw Jr.
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Woensdag 16 november

Gratis Stoofpottenbuffet

De maaltijd duurt tot ongeveer 19.30 uur.
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Magnalia Dei Kerk

Noteer vast in uw agenda
Donderdag 24 november

De Verhalenkoffer
‘Foute keuzes’

Ìmmanuelkerk

Cultuur verbindt

Foute keuzes…
We vertellen elkaar verhalen, in een huiselijke sfeer. Sprookjes, uit de literatuur, uit de
levens van anderen, of misschien wel van onszelf.
Deze keer:
Fouten maken we allemaal. Kan gebeuren toch?
Soms heeft dat grappige, soms ook pijnlijke gevolgen.
Kom luisteren en/of meedoen.
Toegang gratis
Donderdag 24 november 19.30 – 21.00 uur
Immanuelkerk, Overwinningsplein (Bovenzaal)
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