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t%BUPQ[BUFSEBH GFCSVBSJ EF[PHFOPFNEFMARCHA DI KARNAVAL BAND’ ABOUUF#BSCFSXPSEU
 HFIPVEFO





t%BUIFUJOIFUCFMBOHWBOEFPQFOCBSFPSEF SVTUFOWFJMJHIFJEFWFOBMTWBOEFWFSLFFSTWFJMJHIFJEFOWSJKIFJE 
 OPPE[BLFMJKLJTBEFRVBUFWFSLFFSFOPSEFNBBUSFHFMFO UFSHBSBOUTUFMMJOHWBOFFOPSEFMJKLWFSMPPQWBOEJUFWFOFNFOU 
 UFUSFGGFO

GELET OP
%F#FQBMJOHFOWBO1# OPFO1# OPFOEF8FHFOWFSLFFSTWFSPSEFOJOH$VSBÎBP "#OP 

BESCHIKT
A. %BUEFOBWPMHFOEFUJKEFMJKLFWFSLFFSTNBBUSFHFMFOXPSEFOHFUSPGGFO OBNFMJKL
 t7BOBG14:00 uur XPSEUFSHFFOSJKWFSLFFSUPUIFUHFEFFMUFWBOEF8FHOBBS8FTUQVOUUIW#BSCFS SJDIUJOH
  8FTUQVOU UPFHFMBUFO
 t7BOBG14:00 uur XPSEUIFUWFSLFFSSJKEFOEFPWFSEF8FHOBBS8FTUQVOUUIW#BSCFSPNHFMFJEWJBEF,BZB
  +PIBOOFT3'3"/4*4$0



t7BOBG14:00 uur XPSEUNFUVJU[POEFSJOHWBOEFFMOFNFSTBBOEFDBSOBWBMNBST HFFOSJKWFSLFFSUPFHFMBUFOPWFSIFU
 HFEFFMUFWBO8FHOBBS8FTUQVOUUIW#BSCFSFO,BZB1SPTQFSP3PKFS



t7BOBG14:00 uur XPSEUEF,BZB"OUPOJP".&-'03SJDIUJOH8FHOBBS8FTUQVOUWPPSIFUSJKWFSLFFSBGHFTMPUFO



t7BOBG14:00 uur XPSEUEF,BZB%BNBTJVT)0:&3BGHFTMPUFOWPPSIFUWFSLFFSSJDIUJOH8FHOBBS8FTUQVOU

 t7BOBG14:00 uur XPSEUFSHFFOSJKWFSLFFSUPFHFMBUFOPQEF8FHOBBS8FTUQVOULPNFOEFWBOVJU8FTUQVOUSJDIUJOH
  #BSCFSUIWUIPG+VMZ4OBDL
 t7BOBG14:00 uur XPSEUEF,BZB.FSDFMJUB.,8*%"." SJDIUJOHEF8FHOBBS8FTUQVOU BGHFTMPUFOWPPSIFU
  SJKWFSLFFSSJDIUJOH8FHOBBS8FTUQVOU


t7BOBG14:00 uur XPSEUFSHFFOWFSLFFSUPFHFTUBBOPQEF,BZB7JDUPS$0.&/&/$*"SJDIUJOH8FHOBBS8FTUQVOU




t7BOBG14:00 uur XPSEUFSHFFOWFSLFFSUPFHFMBUFOPQEF,BZB&NFUFSJP%03"/%F[FXFHXPSEUBMTFFOWMVDIUXFH
 HFCSVJLU



t7BOBG13:00 uur XPSEUFSHFFOSJKWFSLFFSUPFHFMBUFOUPUEF,BZB1SPTQFSP30+&3

 t7BOBG13:00 uur XPSEUNVWEFFMOFNFSTBBOIFU,BSOBWBMTNBSTHFFOWFSLFFSUPFHFMBUFOUPUIFUXFHHFEFFMUFWBO
  ,BZB1SPTQFSP30+&3LPNFOEFWBOVJU4BOUB$SV[UIW)PGJ3FQVCMJFL
 t7BOBG13:00 uur JTIFUOJFUUPFHFTUBBONPUPSSJKUVJHFOUFQBSLFSFOPQEF,BZB+PIBOOFT'3"/4*4$0UFSIPPHUFWBO
  EFLSVJTJOHNFUEF,BZB1SPTQFSP30+&3%F[FXFH[BMBMTWMVDIUXFHXPSEFOHFCSVJLU

ALGEMEEN


t%FBVUPCVTIBMUFQMBBUTFOPQEFBGHFTMPUFOXFHHFEFFMUFOLPNFOUFWFSWBMMFO

B.EBUEFOBWPMHFOEFPSEFNBBUSFHFMFOXPSEFOHFUSPGGFO OBNFMJKL


t)FUJTFJHFOBSFO IPVEFSTFO[WBO WFSHVOOJOHT MPLBMJUFJUFOWFSCPEFOESBOLJOGMFTTFOPGCMJLUFWFSLPQFO



t)FUJTJOIFUBMHFNFFOWFSCPEFOPQEFPQFOCBSFXFH

   ;POEFSWFSHVOOJOHWBOEF.JOJTUFSWBO+VTUJUJFLPPQXBBSUFWFSLPQFO EBOXFMUFOWFSLPPQBBOUFCJFEFO
   "OEFSFOPWFSMBTUPGIJOEFSBBOUFEPFO
   7PPSXFSQFO XFMLFJOIFUCFMBOHWBOEFPQFOCBSFPSEFEBOXFMWFSLFFSTWFJMJHIFJEPGWSJKIFJE[JKO
   BBOHFCSBDIUUFWFSXJKEFSFO PNWFSUFIBMFOPGUFWFSQMBBUTFO
   %FHFSFHFMEFHBOHWBOFFONBSTUFWFSTUPSFO
   .FUWPPSXFSQFOPGTUPGGFOUFXFSQFO
 t&FOJFEFSJTHFIPVEFOEFEPPSEFQPMJUJF JOIFUCFMBOHWBOEFPQFOCBSFPSEFFOWFJMJHIFJE EFHFHFWFO
  BBOXJK[JOHFOTUJQUFOPOWFSXJKMEPQUFWPMHFO*OEFWPPSLPNFOEFHFWBMMFOJTNFOHFIPVEFO[JDIUFSTUPOEFO
  JOEFBBOHFHFWFOSJDIUJOHUFWFSXJKEFSFO
C.%BUEFJOEF[FCFTDIJLLJOHPNTDISFWFONBBUSFHFMFOWBOLSBDIUCMJKWFO[PMBOHEF[F OBBSIFUPPSEFFMWBOEFQPMJUJF
 JOIFUCFMBOHWBOEFPQFOCBSFPSEFFOWFJMJHIFJE OPPE[BLFMJKL[JKO

  
  

$VSBÎBP 14 febrüari 2012
%F.JOJTUFSWBO+VTUJUJF 
______________________
Drs. E. Wilsoe

Curaçao/Bonaire

Karin Bloemen naar Curaçao
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Theaterdiva Karin
Bloemen geeft op 2 maart een
theatershow op het Octagonplein bij Avila. Karin Bloemen
behoort al jaren tot de top van de
Nederlandse theaterartiesten.
Bloemen begon haar carrière in
de cabaretgroep Purper maar is
sinds haar solocarrière bekender
vanwege haar theatershows.
Sinds de show ‘La Bloemen’
wordt zij ook wel de Nederlandse diva genoemd vanwege haar

enorme jurken, heldere stem,
extravagante voorkomen en imposante kapsels.
De show op Curaçao zal bestaan uit een combinatie van
lachwekkende typetjes, heerlijk
cabaret, prachtige liedjes en
swingende nummers. Kaarten
zijn vanaf maandag voor 50 gulden verkrijgbaar bij Albert
Heijn, Bruna, het Avila Beach
Hotel en zijn eveneens te bestellen met Fun Miles bij Fun Miles.

Solo-expositie
‘De Lotus’ van
Josephine Ebing
Door Christel Cosijn en Richelle
van den Dungen Gronovius
Kralendijk - Na afloop van het
carnaval in Rincon, Bonaire
hoeft de cultuurliefhebber nog
niet huiswaarts te keren. Kas di
Arte zet op zaterdag 18 februari
om 17.00 uur de deuren open
voor solo-expositie ‘De Lotus’
van Josephine Ebing.
Deze kunstenares vindt al
bijna 20 jaar, keer op keer, haar
inspiratie op Bonaire. De mengeling van Indiaanse en Afrikaanse roots die het eiland en
zijn bewoners kenmerkt, fascineert haar, evenals het rustige
eilandleven, dat weliswaar drukker is geworden in de loop der
jaren, maar nog steeds haar hart
sneller laat kloppen. Dat kloppende hart vinden we terug in
haar werken.
Ebing werd geboren als
beeldhouwer. Authenticiteit is
haar uitdaging en dwingt haar
tot expressie. Hiervoor gebruikt
ze diverse materialen, zoals
glas, steen, drijfhout, koper en
brons. Ze heeft de onweerstaanbare behoefte om van het gewone alledaagse, of zelfs van het
oude en verweerde, de schoonheid te laten zien. Onder haar
handen wordt schijnbaar levenloos materiaal betoverd en tot
leven gebracht. Een rasstrandjutter die keer op keer met
schatten thuiskomt. Zij exposeert behalve op de eilanden
ook in Nederland en Zwitserland. Josephine kan diep geraakt worden door pure schoonheid.
Op haar expositie De Lotus is
zij onder de bekoring van deze
bijzondere bloem, waarvan zij
de oorsprong bewondert. Ergens diep in de modder, waar
de zaden ontspruiten, drijft zij
gehuld in haar onaantastbare
schoonheid naar het wateroppervlak om geboren te worden.
Volgende week vertelt Josephine over de geboorte van haar

Josephine Ebing met een van
haar creaties.
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eerste lotus, het getal zeven en
een bijzonder project in Nederland.
Ook verklapt zij waar zij haar
maagdelijke brokken steen
vandaan haalt en hoe zij de
beelden, die al in deze stenen
wonen, tot leven wekt. Zij
stond, samen met haar kunstvriend Ronald Verhoeven, aan
de wieg van het culturele initiatief Kas di Arte, dat toen nog
Artebon heette.
Kas di Arte is gedurende de
expositie geopend van woensdag tot en met zondag van 9.00
tot 12.00 uur en van 13.00 tot
18.00 uur. Tijdens deze uren
werkt Josephine Ebing bij Kas
di Arte aan haar nieuwste
schepping, maar laat zich graag
‘storen’ voor een gesprek met
bezoekers van haar expositie.
i www.josephineebing.nl

