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Digitaal C é   
Waar: Bibliotheek Smilde 

o.a. Tablets en iPhones: vragen, tips en handigheidjes. 
Van 14:00 tot 15:00 uur Entree: vrij

 Een speel- en voorleesochtend voor 0-4 jarigen
(groot)ouders of verzorgers kunnen ervaringen uitwisselen i.s.m. het jeudteam.
Waar: Bibliotheek Smilde Van 9:30 tot 10:30 uur  Entree: vrij  

Breicafé Samen gezellig breien 
P
Waar: Bibliotheek Smilde Aanvang 15:00 uur  Entree: vrij 

Margaret Breukink met: De Ploeg 1918-1928, avantgarde in Groningen 
Kunsthistorica Margaret Breukink over honderd jaar De Ploeg. Een aantal kunstenaars 
verenigde zich en noemde zichzelf De Ploeg, omdat ze vonden dat de Groningse kunst 
drastisch moest veranderen, moest worden ‘omgeploegd’. Ivm de tentoonstelling in het 
Groninger Museum.

Waar: Bibliotheek Smilde Aanvang: 20:00 uur Entree: € 6,00

Het Programma
Najaar

2018

muziek Henriette van Dijk, zang met Alex De Bruin, gitaar en zang
Ze brengt het programma ‘Different Worlds’. Een programma van bijzondere liedjes in het 
Engels, Nederlands en Zuid-Afrikaans, soms melancholisch, soms vrolijk, altijd uit het leven 
gegrepen, met persoonlijke boodschappen. Het programma neemt je mee in bijzondere sferen 
en klanken. 

Aanvang: 20:00 uur  Waar: Atelier Tine Mersmann Entree € 10,00

Cinebieb 
Mildred Hayes laat drie boodschappen op reclameborden langs de weg zetten, gericht 
aan het gerespecteerde politiehoofd, William Willoughby; waarom heeft de politie de 
moordenaar van haar dochter nog niet gevonden. Een film met een prachtig verhaal, 
onverwachte plotwendingen en een prijswinnend scenario.
Waar: Bibliotheek Smilde Aanvang: 20:00 uur  Entree: € 4,00 

v
14 sept

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

v
21 sept

Cinebieb 
Maudi verlangt ernaar onafhankelijk te leven, ondanks haar reumatoïde artritis. En 
ze wil zich creatief uiten in de schilderkunst. Ze neemt een baan aan bij een visboer, 
die in het afgelegen Nova Scotia woont. Het waargebeurde verhaal van Maud Lewis, 
die een van de bekendste kunstenaressen van haar land werd.
Waar: Bibliotheek Smilde Aanvang: 20:00 uur Entree: € 4,00 

v
5 okt

Maudi

 
 24 okt.

Dik van der Meulen over De kinderen van de nacht; over wolven en mensen       
Het boek "De kinderen van de nacht" gaat over de wilde wolf, de wolf van Roodkapje, over 
natuurbeheer. De wolf roept reacties op in het hele spectrum van angst en haat tot en met 
bewondering en genegenheid. En hij komt terug, dus we kunnen beter voorbereid zijn!
Waar: Bibliotheek Smilde Aanvang: 20:00 uur Entree: € 6,00



w
28 nov
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Lezing Jan Lagendijk over De Noorderbegraafplaats van Assen 
Sinds 1822 zijn hier mensen begraven, vogels van allerhande pluimage, met allen 
een eigen verhaal. Voor een aantal komt ook Smilde hier in voor. Jan zal  ingaan op 
deze verhalen en op de  restauratie werkzaamheden. In participatie met de 
gemeente Assen, beijveren meer dan 40 vrijwilligers zich de vervallen 
Noorderbegraafplaats te restaureren. 
Waar: Bibliotheek Smilde Aanvang: 20:00 uur Entree € 6,00

muziek  

Aanvang: 20:00 uur  

Kamerkoor Moderato Cantabilé 
Moderato Cantabile is een Gronings kamerkoor van gemiddeld 26 zangers die allen 
brede ervaring hebben in koormuziek. Het koor is in 2001 opgericht door dirigente 
Nana Tchikhinashvili.
Waar: Koepelkerk Smilde     Aanvang: 20:00 uur           Entree: nog niet bekend

vrijdag
14 dec.

Filosofisch Café  Thema is "Ongelijkheid en Autonomie" 
Waar: Atelier Tine Mersman  Aanvang: 20:00 uur Entree: vrij16 nov.

vrijdag

Cinebieb 
Een mysterieuze thriller in een historische setting. Naar de roman van Daphne du 
Maurier. Een jonge Engelsman verdenkt zijn nicht ervan zijn voogd te hebben 
vermoord, maar dan begint hij te bezwijken voor haar charmes. 
Waar: Bibliotheek Smilde Aanvang: 20:00 uur Entree: € 4,00 

v
2 nov

My cousin Rachel

muziek Nedersaksisch Vocaal Ensemble
Het Nedersaksisch Vocaal Ensemble is een uniek streektaalkoor dat uitsluitend zingt in 
Nedersaksische streektalen zoals Gronings, Drents, Twents, Stellingwerfs, Sallands, 
Achterhoeks en Platt Duuts.

Aanvang: 20:00 uur  Waar: Zalencentrum "Het Kompas" Entree € 10,00

v  
26 okt

muziek Zigeunerorkest Cserebogár. 
Dit zigeunerorkest speelt volksmuziek uit Hongarije, Roemenië en Rusland.

Aanvang: 20:00 uur  Waar: Zalencentrum "Het Kompas" Entree € 10,00

v
23 nov

Cinebieb 
De eerste vrouwelijke uitgever van een grote Amerikaanse krant, Katherine 
Graham (Meryl Streep) en redacteur Ben Bradlee (Tom Hanks) van The 
Washington Post in een strijd tegen de concurrent The New York Times  om als 
eerste geheime overheidsdocumenten te onthullen over vier Amerikaanse 
presidenten. Ze riskeren daarmee hun carrière, hun vrijheid en het voortbestaan 
van The Washington Post.
Waar: Bibliotheek Smilde Entree: € 4,00 

v
7 dec

The Post




