
 
  

 

K.C.L.-dag, voor (Passage-) vrouwen, wonend in de stad en op het platteland.  

 

Aan: de Boekentaal Mondiaal-leeskringen en de afdelingen van Passage regio’s Friesland 

en omliggende regio’s 

 

Betreft: KCL-dag: Kunst-, Cultuur- en Literatuurdag.  

Geachte lezers,  

Dit jaar wordt voor u een KCL-dag op 21 november 2019 in Leeuwarden georganiseerd. 
Middels deze uitnodiging willen we u laten weten hoe het programma er uit zal zien.  
Een programma waarbij u van harte welkom bent. 

De Boekentaal Mondiaal-mappen met boekbesprekingen staan in 2019-2020 in het teken 

van het thema Verlangen. De mappen zullen u toegestuurd worden door Boekentaal 

Mondiaal, via BoekBeeldTekst.  

Tijdens het ochtendprogramma is schrijfster Rosita Steenbeek (25/5/1957), 

een Nederlandse schrijfster en incidenteel actrice te gast. Ze zal een lezing 

houden over haar geschreven boek “Wie is mijn naaste”, en vertellen over haar 

leven/ervaringen t.a.v. Vluchtelingenopvang/werk. In haar jeugdjaren woonde 

ze in Amersfoort, tegenwoordig in de Italiaanse hoofdstad Rome. Ze schreef 

o.a. de boeken “Ontmoeting in Venetië”, “de laatste vrouw”, “Roos, een familie 

in oorlogstijd” en “Heb uw vijanden lief”, een essay over compassie.  

Een spreekster met een actueel onderwerp, een interessante lezing.  

Na haar lezing is er gelegenheid om vragen te stellen en signeert ze haar 

boeken. 

Voor het middagprogramma is Inez Timmer uitgenodigd, een internationale 

musicalactrice, theatermaakster en zangeres, cabaretier, musical en film.  

Zij zal ons met “Een middagje Inez” van iets moois laten genieten! 

Deze veelzijdige actrice speelde o.a. in de musical “Phantom of the Opera”. 

Ook vertolkte ze op overtuigende wijze het levensverhaal van Lili Marleen en 

bracht ze de solomusical “Mademoiselle Chanel”. Ze speelde veel in het 

buitenland. In Friesland gaf ze een Friestalig cabaretconcert. 

 

Boekhandel Van der Velde is, evenals vorig jaar, met een uitgebreide boekentafel aanwezig.  

 

 

 

 



 
 

 

De KCL-dag wordt een informatieve en gezellige dag, die relevant is voor élke afdeling van 

Passage en andere vrouwen. Een dag waar u veel gelijkgestemden zult ontmoeten. We 

hopen veel leden van uw afdeling welkom te mogen heten op deze dag en vragen u ook om 

zoveel mogelijk andere vrouwen uit te nodigen voor de KCL-dag. Iedereen is van harte 

welkom, ook niet-leden!  

Programma   

• 09.30 uur: Inloop met koffie/thee en koek.  
• 10:00 uur: Welkom en opening door KCL-Projectvrouw Friesland, Dicky van Zinderen 
• 10:30 uur: Lezing van auteur Rosita Steenbeek 
• 12.00 uur: Vernieuwde Literaire quiz.  
• 12:30 uur: Lunchpauze waarin u een lunch wordt aangeboden.  
• 13:30 uur: Optreden van Inez Timmer. 
• 14.30 uur: Koffie/thee pauze  
• 15.00 uur: vervolg optreden Inez Timmer  
• 16:00 uur: Sluiting.  

Kosten  

Deelname aan de dag kost € 18,00. Leden van Passage krijgen een korting en betalen 

slechts € 15,00. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunch.  
   

Datum en plaats:  
21 november 2019, in de Kurioskerk te Leeuwarden, Julianalaan 38, 8932 AA,  

Tel.058- 2160908. 

Aanmelden:  

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 15 november a.s. via de link: 

https://kcl21november2019leeuwarden.eventbrite.nl, hier kunt u ook de entreebijdrage 

overmaken. Wanneer betaling via i-deal niet mogelijk is kunt u contact met het Passage 

servicepunt opnemen (tel.033-2473487 of  E: servicepunt@passagevrouwen.nl). 

 

Betaling is entree-bewijs; er worden géén toegangskaarten toegestuurd!  

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de Projectvrouw van Kunst Cultuur en Literatuur Passage Friesland, 

Dicky van Zinderen.  
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