
Data: 19 september, 17 oktober,  
21 november en 19 december,   
de 3de zondagmiddag van  
de maand 

Noorderdicht dichter 
EDWIN DE VOIGT opent 
de eerste zondag van 
deze serie met een 
poëzievoordracht.   

Culturele Huiskamer Emmahuis  -  2021 
Kunst, Muziek en Poëzie

Programma indeling 

Zie binnenzijde voor het programma 
per zondag.
 
14.00 - 14.30 uur Inloop expositie 
14.30 uur Opening expositie van een 
beeldend kunstenaar
15.15 uur Poëzie en concert gevarieerd 
van klassiek tot jazz
 
U bent van harte welkom. I.v.m. beperkte  
plaatsen graag aanmelden bij recreatie-
zaal Emmahuis of via Pluspunt
010-4671711 of info@pluspuntrotterdam.nl. 

De toegang is gratis. 
Kom langs en geniet van goede muziek, 
mooie poëzie en prachtige kunst in uw 
eigen wijk.  
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Zondag 19 september 14.00 uur 

Expositie van Jan Sinke.

Jan Sinke, is beeldend kunstenaar, actief 
als schilder en beeldhouwer, tevens 
initiatiefnemer en oud-voorzitter van het 
Rotterdams kunstenaarscollectief Karmijn.

Aquarelleren is een oude liefde van 
Sinke die hij lang had weggestopt. Hij 
legt zich nu toe op het schilderen van 
landschappen. In deze collages speelt 
textiel eveneens een grote rol. “Ik werk 
het liefst sterk intuïtief. Slechts een ruw 
concept en een niet al te uitgewerkt idee 
ligt aan het werk ten grondslag. Tijdens 
het werken vinden vaak aanpassingen en 
veranderingen plaats. Ik ben in de loop 
der jaren veel nieuwsgieriger geworden. 
Dat is ook waar kunst om draait: het 
zoeken en het vragen stellen.”
 
Edwin de Voigt, initiatiefnemer van 
Noorderdicht, opent de expositie met 
een poëzievoordracht uit eigen werk. Hij 
is dichter, tekstschrijver, performer en 

organisator van culturele evenementen. 
Daarnaast maakt hij onderdeel uit van het 
Rotterdamse Kunstcollectief Revolutie-TV.

 “Op het podium sta ik vaak als dichter, 
samen met mijn humor. En dan niet met 
De Grap als doel, maar als middel. Om 
de inhoud van mijn gedicht of verhaal of 
betoog kracht bij te zetten. Dat noem ik 
stand-up poetry, of, in beter Nederlands: 
woordkunst met schwung. Het maakt voor 
mij niet uit waar ik ben, ik gebruik mijn 
humor de hele dag, overal, onbewust.” 

Linde Schinkel, sopraan, beschikt over 
een warme en natuurlijke stem, waar-
mee ze zich kan uiten in vele kleuren en 
karakters. Schinkel zingt vele oratoria. Zij 
vertelt met haar stem graag het verhaal, 
en gaat daarmee verder dan alleen mooi 
zingen. Linde draagt de emotie van 
de muziek over met haar stem. Met dit 
uitgangspunt beweegt ze zich in vele 
gedaantes door muziek- en theaterland. 
Haar programma Poor Thing is een lof-
zang aan de melancholiek. Een eigen-
tijds muziektheaterprogramma.



Zondag 21 november 14.00 uur

Elly Ramirez, beeldend kunstenaa r 
brengt met veel aandacht en inventivi-
teit de dramatiek op sprekende wijze 
in beeld. In haar inmiddels omvangrijke 
oeuvre valt een verdeling in thematiek 
waar te nemen. Haar stijl is overwegend 
expressief, wat voortkomt uit een werk-
wijze om kleur intuïtief naar aanleiding 
van het onderwerp te kiezen, dan wel 
vorm en thema af te laten hangen van 

het kleurgebruik. De vrijheid te hebben te 
experimenteren is het motto van Ramirez.

Noorderdicht dichter opent de expositie 
met een poëzievoordracht uit eigen werk. 

Meg Davis, zingt meerdere stijlen, als jazz 
en pop, maar is gespecialiseerd in Turkse 
Anatolische volksmuziek. In 2017 gooi-
de zij hoge ogen in de Voice of Turkije. 
Als kind uit een Amerikaans bergdorp 
belandde zij in Nederland en studeerde 
Arabische muziek aan het conservatori-
um. De klanken raken 
Meg meer dan veel 
Amerikaanse muziek. 
Dat doet haar alle-
maal niet zo veel. Als 
zangdocente is zij 
gespecialiseerd in pop 
en wereldmuziek. Ook 
treedt zij regelmatig 
met anderen op.   

Zondag 17 oktober 14.00 uur

Michiel Boelaarts. Het uitgangspunt 
van zijn werk is meestal een zorgvuldig 
gekozen kleine uitsnede van een foto. 
Dan volgt een proces van vereenvoudi-
ging, vervorming, kleur- en contrastwijzi-
ging wat kan resulteren in een beeld dat 
varieert van herkenbaar tot volkomen 
abstract. Veel wordt tijdens het bewer-
kingsproces ook weer afgekeurd. Dit 
alles gebeurt op de computer. De weg 
naar het definitieve beeld is lange tijd 
onzeker en betekent voor Michiel ‘het 
avontuur in de kunst’.
 
Noorderdicht dichter opent de expositie 
met een poëzievoordracht uit eigen werk. 

Louis Windzak, zanger, componist en 
tekstschrijver treedt inmiddels al weer 

jaren solo op. Hij nam deel aan de Voice 
of Holland Senior in 2018 en liet met het 
nummer I Got You van James Brown de 
jury binnen enkele seconden helemaal 
los gaan. Louis Windzak is een beken-
de en geliefde zanger in Rotterdam en 
ver daarbuiten. Hij heeft in veel bands 
gespeeld. Voor goede ouwe soul moet 
je bij Louis zijn, ook wel de Surinaamse 
Otis Redding genoemd. 



ADRES: 
EMMAHUIS
Statenweg 209
3039 HP Rotterdam

BEWONERSINITIATIEF CULTURELE HUISKAMER EMMAHUIS 
MET MEDEWERKING EN/OF FINANCIERING VAN:

Zondag 19 december 14.00 uur

Diet van Velzel. ‘Zoektocht’ en ‘experi-
ment’ zijn steekwoorden voor het meeste 
werk van Diet van Velzel. Met kwast en/
of pen, lijm, schaar, naald, draad, touw en 
oude spullen, wordt geprobeerd iets naar 
boven te halen wat zich niet liet plannen. 
Haar tekeningen, schilderijen, collages en 
assemblages bieden een mix van wer-
kelijkheid en spontane associaties. Veel 
werk is vrij luchtig van aard, soms licht 
karikaturaal of vervreemdend. Zij rekent 
zich niet tot een bepaalde stroming.

Noorderdicht dichter opent de expositie 
met een poëzievoordracht uit eigen werk. 

VAKIR, een gelegenheidsduo van piano, 
viool, afgewisseld met een blaasinstru-
ment brengt klassieke kamermuziek 
van diverse bekende componisten ten 
gehore. De Vereniging van Amateur 
Kamermusici in Rotterdam bestaat sinds 
1998 en heeft meer dan 100 enthousias-
te leden. Zij willen graag het plezier in 
de muziek delen met anderen door op 
diverse plekken in de stad op te treden. 

NOORDERDICHT


