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Karin Hougaard uit Zuid-Afrika komt
op woensdagavond 2 mei bij ANDRIES
de sterren van de hemel zingen!
ANDRIES eten & drinken aan de Varkensmarkt
in Culemborg ontpopt zich als een ZuidAfrikaanse ‘Bymekaarkomplek’ met
culturele activiteiten. Daar startten ze mee
in oktober 2016 en dat groeit gestaag. Ze
doen dat onder andere samen met het
Zuid-Afrikahuis in Amsterdam.
Wat ANDRIES bijzonder maakt, is dat het een
stichting is en de opbrengst ten goede komt
aan twee goede doelen in Zuid-Afrika. Inspiratiebron daarvoor is Andries Botha, kunstenaar,
mensenrechtenactivist én initiator van maatschappelijke projecten in Zuid-Afrika. Stichting
Andries steunt hem daarin. Vorig jaar droeg
ANDRIES 1.500 euro bij. Een kop koffie of diner
met meerwaarde dus!
Iedere week is er bij ANDRIES wat te beleven.
‘ANDRIES op vrijdag’ biedt iedere 2e en 4e

vrijdag een optreden van professionele en
amateurmuzikanten. Met een hapje, drankje
en snack is het dan heel gezellig. Het zal niet
voor het eerst zijn dat er geswingd wordt.
Eenmaal in de maand organiseren we een
filmavond rondom het thema Zuid-Afrika.
We starten in april. Voor € 5,- een mooie filmavond. En iedere 1e zondag van de maand
is er De Roos uit Culemborg. Zij onthullen
dan een nieuw muurgedicht met aansluitend
wisselende muziek bij een drankje.
Voor het organiseren van een feest is ANDRIES altijd in. “We hebben soms zestig
mensen te eten of tachtig personen op een
swingend feest met live muziek. Ook kunt
u bij ons gerust een zakelijke bijeenkomst
houden. Zoals een vergadering of training
met een groep.”

Dit najaar doet ANDRIES mee met LekArt2018
in het kader van 700 jaar Culemborg.

ANDRIES eten & drinken heeft nog plek voor
een aantal vrijwilligers om bij ANDRIES te werken en daarmee de goede doelen te steunen.
Als u interesse heeft, bel of mail ons.

Binnenkort past ANDRIES de menukaart aan
en zijn er pinchos en snackjes voor op het
heerlijke terras.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en volg
ANDRIES via de website of facebook.
ANDRIES
Buiten Molenstraat 7 | 4101 CJ Culemborg
T: 0345-515297
www.andriesetenendrinken.nl

Karin Hougaard is één van de iconen van de Afrikaanstalige muziek. Haar muziek valt op door de poëtische teksten, een
tegelijk intieme, hartstochtelijke en volstrekt integere sfeer en een fabelachtig gebruik van de stem als instrument. Hougaard
ontwikkelde zich ook als dichter, schilder, actrice en videokunstenaar. In 2008 verscheen haar eerste dichtbundel, ‘Woorde
sonder wysies’. Ook werkte ze samen met Herman van Veen, o.a. in de theatervoorstellingen The First Lady (over Jackie
Kennedy) en Mata Hari. We zijn er trots op dat ze bij ons komt zingen.
Kaarten à € 15,- kunt u bestellen bij ANDRIES eten & drinken,
email: info@andriesetenendrinken.nl en telefonisch 0345-515297.

Karin Hougaard op 2 mei 2018 bij Andries

