
Spannende opening in de 
Grote Kerk om 19.00 uur

Stap in de Grote Kerk op het Kerkplein, proef en beleef dé 

cultuur experience met je zintuigen. Daarna zijn de Culturele 

instellingen van CULTUUR HOORN gratis toegankelijk. 

Zie achterzijde voor de verschillende locaties.

ALLE CULTURELE 
INSTELLINGEN ZIJN OPEN!

Grote Kerk om 19.00 uur

ALLE CULTURELE 

GRATIS
TOEGANKE

LIJK

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.HOORNKUNSTENCULTUUR.NL

CULTUURNACHT HOORN
vrijdag 1 september van 19.00 tot 00.00 uur
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•  WESTFRIES MUSEUM Sneak preview van het boeiende tentoonstellingsprogramma 17/18 
met speciale aandacht voor de najaarstentoonstelling ‘Roofgoed, kunstdiefstal in Nederland’.

•  OP ROET Theatrale en muzikaal intermezzo in het Philipsgebouw.

•  HOTEL MARIA KAPEL Tentoonstelling I Deleted Your Picture, met nieuw werk van de video-
kunstenaar Belit Saǧ in een door architect Merve Bedir vormgegeven installatie.

•  MUSEUM VAN DE 20E EEUW Alle zalen van het museum zijn vrij toegankelijk. Ook de 40 jaar 
Star Wars expositie is nog te bekijken.

•  SCHOUWBURG HET PARK Een kijkje achter de schermen. Rondleidingen door het theater, 
kleedkamers, zalen en langs techniek.

•  VUE HOORN Bekijk de ‘machinekamer’ van de bioscoop en ontdek het grote mysterie van 
Licht- en Projectietechniek… wat zien we eigenlijk echt?

•  BIBLIOTHEEK HOORN Zandstorm brengt een spannende zandvertelling ‘Drijfijs’ met zand-
tekenaar Sylvia Wybenga inclusief verteller, zang en muziek. Afgewisseld door inspirerende 
muzikale optredens van MUZIEKSCHOOL BOEDIJN. 

•  CINEMA OOSTEREILAND Vanaf 20.40 uur voorpremièrefilm in zaal 1. Gratis reserveren nood-
zakelijk via website of aan de kassa.

•  MANIFESTO Muziekoptredens onder genot van hapje en drankje inclusief toegang tot de 
fototentoonstelling van Hoornse muzikanten.

•  THEATER HET PAKHUIS Een groep spelers heeft een minivoorstelling gemaakt o.l.v. Janna de 
Lathouder. Vanaf 21.30 uur te zien!

•  DE BOTERHAL De woorden vliegen om je oren, beroeren je hart en toveren een glimlach waar 
je dat niet mogelijk acht. Met o.a. Charley el Razino (dichter) en Hilde Anna de Vries (poëet). 

•  VERENIGING HET CARILLON Bezoek de Grote Kerk, beklim onder begeleiding van een gids 
de toren en kom meer te weten over de historie van de toren en het carillon.  

Muziekschool

Deelnemers Cultuur Hoorn

CULTUURNACHT HOORN
vrijdag 1 september van 19.00 uur tot 00.00 uur

Wijzigingen van programma en openingstijden voorbehouden.

versie 2-A5 flyer Cultuur Hoorn.indd   2 01-08-17   16:23

•  WESTFRIES MUSEUM Sneak preview van het boeiende tentoonstellingsprogramma 17/18 
met speciale aandacht voor de najaarstentoonstelling ‘Roofgoed, kunstdiefstal in Nederland’.

•  OP ROET Theatrale en muzikaal intermezzo in het Philipsgebouw.

•  HOTEL MARIA KAPEL Tentoonstelling I Deleted Your Picture, met nieuw werk van de video-
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