
Data: 21 augustus, 18 september,  
16 oktober en 20 november,   
de 3de zondagmiddag van  
de maand 

Noorderdicht dichters openen 
de exposities steeds met een 
gedicht over het werk van de 
kunstenaar, gevolgd door een 
poëzievoordracht uit eigen 
werk.   

Culturele Huiskamer Emmahuis  -  2022 
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 & 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 21 augustus 14.00 uur 

Emrys Huntington zoekt de ruimte tussen 
beeld en taal. Naast schilderijen en beeld-
houwwerken maken, geeft ze Engelse 
(literatuur) les op een middelbare school. 
Ze studeerde af aan Brown University met 
een B.A. Visual Arts & Englisah Literatu-
re en aan de Hogeschool Utrecht met een 
Masters Special Educational Needs . De 
verhalen die ons bewegen tot beeld en an-
dersom boeien haar. Literatuur & poëzie is 
een inspiratiebron en een tegenwicht voor 
de digitalisering van onze wereld. 
 
Noorderdicht dichteres & schrijfster 
Bianca Boer opent de expositie met een 
gedicht over het werk van de kunstenaar. 
Daarna volgt een poëzievoordracht uit 
eigen werk. “Als een verhaal een wande-
ling is, is een gedicht een dans. In mijn 
gedichten kan ik dingen anders kwijt of 
kan ik andere dingen kwijt, het is maar 
hoe je het wil zien. Soms wil ik dansen, 
soms lopen.”

Laura D Rhyme, Pop/jazz zangeres, 
songwriter en producer zorgt met pianist 
Mark Milan voor een pakkend optreden 
met smaakvolle en prachtige uitvoerin-
gen van de mooiste pop en jazz liedjes.

Zondag 18 september 14.00 uur

Hans van Rongen werd van huis uit 
vertrouwd gemaakt met pen, potlood 
en penseel, en volgde in zijn tienertijd 
teken- en schilderlessen bij kunstschilder 
Henk de Vries. Deze eerste lessen worden 
nog steeds beschouwd als bepalend voor 
de verdere kunstenaarsloopbaan. Na de 
kunstacademies in Rotterdam en Den 
Haag zijn autonome en toegepaste kunst 
zich blijven afwisselen in zijn werken. 



Zondag 16 oktober 14.00 uur 
 
Hijmen van Keulen tekent al sinds 1987 
in verschillende technieken. Veel van 
zijn werk, is gemaakt door lagen Japans 
papier op elkaar te plakken. Gebruik 
makend van een groot aantal kleuren 
ontstaan werken met een grote kleurva-
riatie. Hij maakt ook geabstraheerd werk 
met kleurstiften. Bij het veranderen van 
techniek ging zijn aandacht van voor-
werpen naar landschappen.

Noorderdicht dichter en schrijver Remy 
van Aarden opent de expositie met een 
gedicht over het werk van de kunstenaar. 
Daarna volgt een poëzievoordracht uit 
eigen werk. Het idee voor zijn derde 
dichtbundel Zonde van de zendtijd ont-
stond tijdens quarantaine. Het grootste 
deel van de gedichten is geschreven in 
2020 met Corona in het achterhoofd. 

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 dichter & spokenword- 
artiest Darry Brown opent de expositie 
met een gedicht over het werk van de 
kunstenaar. Daarna volgt een poëzie-
voordracht uit eigen werk. Zijn passie 
voor literatuur begon op zijn tiende, tij-
dens de Kinderboekenweek. Darry heeft 
zich ontwikkeld tot spoken word-artiest 
en acteert hij ook. Deze twee elementen 
voegt hij samen in zijn act. 

Trio TangoZZs&More met Wim Warman 
- piano, Ruud Bergamin - sopraansax, 
altsax en Ruzana Tsymbalova - viool. Het 
trio brengt een tango repertoire, classics 
van componisten als Piazzolla, Troilo en 

eigen werk met jazzinvloeden. Deze wer-
ken zijn geschreven door Wim Warman 
en Ruud Bergamin. Tango’s op levendige, 
spannende, wijze, met improvisatie in 
tango-idioom. 

vervolg zondag 18 september



ADRES: 
EMMAHUIS
Statenweg 209
3039 HP Rotterdam

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

Zondag 20 november 14.00 uur

Els van Teeffelen, creëert tijdens het 
schilderen haar eigen werkelijkheid, een 
wereld van onbegrensde mogelijkheden. 
In dit proces vallen verschillende compo-
nenten samen; ervaring, materiaal, toeval 
en intuïtie. Zij probeert de onderwerpen, 
voornamelijk landschappen en stillevens, 
in sfeer te vangen en hen tot in de ziel te 
raken. 

Noorderdicht dichter Rien Vroegindeweij 
opent de expositie met een gedicht over 
het werk van de kunstenaar. Daarna volgt 
een poëzievoordracht uit eigen werk. Hij 
richtte in 1974 met anderen de poëzie-
winkel W. Pieterse op, Nederlands enige 
poëziewinkel, en won in 2009 de Anna 
Blamanprijs. Hij beschreef de stad en 
haar culturele leven in de dagbladen. 

Small Talk bestaat uit het duo Saskia 
Jonker en Maxim Baghuis. Heerlijke Bos-
sa Nova’s & Jazzy grooves met Brazili-
aanse klankvertalingen in het Nederlands 
en Engels, gezongen door Saskia. En 
Maxim bespeelt de Bellypiano of de  
Ukulele. Zij nemen je mee in een warm 
bad van poëzie en zwoele klanken. 

NOORDERDICHT


