DE KATHEDRAAL VAN DOORNEN

After five and a half years of hard work the Cathedral of Thorns is on its way to becoming
one of the most multidisciplinary art-projects in the history of Curacao. It is a monumental
work of art, a beautiful stage, a peaceful place to contemplate and a major attraction for
artists, performers and visitors.
Dia 2-02-2020 tabata e inougurashon ofisial di e Katedral di Sumpiña pa un publiko
chikí. Spònsernan i gruponan di interes a keda invitá pa por a disfrutá di un anochi spesial
ku un programa dirigí pa Felix de Rooy.

Het verhaal van de Kathedraal van Doornen is een verhaal over een protest tegen
vernieling, onrecht en onmenselijkheid. Een verhaal over een stimulans voor een nieuwe
jonge generatie. En een verhaal over de strijd van Herman van Bergen en Daisy Casimiri
voor de vrije geest, want zelfs creativiteit wordt bedreigd door de regels en richtlijnen van
de welvaart. Kortom: een verhaal over het licht in een donker labyrint.

!Don't miss your chance to see the Cathedral by night!
27th February and the 28th of February
6:30PM – 9PM
Price ANG 15,00
LIMITED SEATING

Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied is proud to have been able to cosponsor the inauguration of this incredible peace of art. And wishes the artist and
coworkers/volunteers lots of succes with the progress! Hopi Hopi exito!
Congrats and keep up this wonderful work!

Petishonnan aprobá den reunion di DB 28 janurari 2020...
1. Dhr. Derek Durgaram -

Ontwikkelen van Scharloo Abou Digitaal Platform -Curaçao
2. Dhr. Nelson Gonzalez Documenteren van 20 jaar werk als kunstenaar - Aruba
3. Saba Archaeological Center Foundation Documentaire over gechiedenis van Mary's Point- Saba
4. Dhr. Aldair Pieters Korte muziekfilm, project Liberá - Curaçao
5. Pius X School Aankoop boeken en computer voor schoolbibliotheek - Aruba
6. Mw. Eva Gonzalez Project Aruba Photo Room - Aruba
7. Mw. Carlijn Holtrop-Damen School theatervoorstelling Hip en Hanneke - Curacao
DEADLINE VOOR HET INDIENEN VAN DE VOORAANVRAAG VOOR DE
DB-VERGADERING VAN 28 APRIL IS 17 MAART 2020

Onderstaande aanvragen voor het Alex Alberto Filmfonds op Naam hebben
subsidie gekregen.
1. Mw. Milushka Birge -

Lange speelfilm 'Kanta mi Monteverde'
2. Dhr. Ramses Petronia -

shortfilm 'Lights, camera action, cut'

3. Shannon Ray, Bert Aengenendt, Brian Zending -

Middellange speelfilm 'Badgerina'

Het PBCCG wilt graag zoveel mogelijk cultuur initiatieven
blijven (onder)steunen!
Help ons mee en....

DONEER NU!
De volgende nieuwsbrief kunt u in maart weer verwachten
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