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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2013-6 
 

Aan de leden en belangstellenden van Vrouw&Kultuur  
 
Nog drie weken en dan gaan we de Vrouw Poëzie & Proza Debuutprijzen uitreiken. We 
hopen dat velen van jullie erbij zijn. Zie voor het programma bijgaande flyer. Voor het zover 
is attenderen we jullie op een activiteit in het Natlab en een in het AG. Graag tot ziens. 
Lidy & Gaby 

 

UITREIKING VROUW POËZIE & PROZA DEBUUTPRIJZEN 2010-2012 
Oude Rechtbank, Stratumseind 32 5611 ET Eindhoven 
ZONDAG 10 november 2013 Vanaf 13.30 uur  
Toegang gratis 
W www.vrouwdebuutprijs.com 
F facebook.com/vrouwdebuutprijs  
T @VrouwDebuutPrijs, #VrouwDebuutPrijs 
 

MODEAVOND | WOENSDAG 23 OKTOBER 19.30 UUR | NATLAB | 
KASTANJELAAN 500 | 5616 LZ EINDHOVEN info@natlab.nl  www.natlab.nl 
entree: € 15,00 pashouders Natlab door Plaza Futura: € 13,00 | reserveren 040 2946848 |  

KORTING VOOR LEDEN (PEILJAAR 2010) VAN VROUW&KULTUUR Op vertoon van 
deze nieuwsbrief ontvangen de leden van Vrouw&Kultuur € 2,00 korting op de 
toegangsprijs 

 
EEN AVOND MET INTERNATIONAAL CATWALK- EN 
MODEFOTOGRAAF PETER STIGTER 
Tijdens de openingsmaand van Natlab – ClubNatlab &FOOD - heeft Natlab door Plaza 
Futura de samenwerking gezocht met de Dutch Design Week. Eén van de programma’s is 
Een avond met Peter Stigter.  
 

Internationaal catwalk- en modefotograaf Peter Stigter is de hoofdgast in een avond vol 
mode, films, anekdotes en bespiegelingen over de plaats van mode in ons dagelijks leven. 
Vanavond laat hij zijn lievelingsfilm ‘Little Miss Sunshine’ zien en toont hij een aanta l 
zelfgeproduceerde korte modefilms, waaronder een achtergronddocumentaire van de laatste 
haute coutureshow van Viktor & Rolf. Het gesprek met Peter Stigter wordt gevoerd door 
directeur van Pauline Terreehorst, die zelf twintig jaar moderedacteur was van de Volkskrant, 
waardoor ze de carrière van Peter Stigter van dichtbij heeft gevolgd.  
Stigters’ foto’s van modeshows in Milaan, Parijs, New York en Amsterdam zijn te zien in alle 
toonaangevende tijdschriften en kranten in Nederland en daarnaast in de Los Angeles Times 
en de Toronto Star en Fashion Magazine in Canada. Met zijn team werkt hij al jaren voor 
Viktor & Rolf, G-Star, de Dutch Fashion Foundation, Amsterdam Fashion Week en het 
Fashion Institute Arnhem. 
  
Natlab door Plaza Futura 

Plaza Futura is per september 2013 verhuisd naar zijn nieuwe onderkomen Natlab op Strijp-
S in Eindhoven en heeft een nieuwe naam gekregen: Natlab door Plaza Futura.  

 

http://www.vrouwdebuutprijs.com/
mailto:info@natlab.nl
http://www.natlab.nl/
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KENNISMAKING MET JUTTA CHORUS | ZATERDAG 26 OKTOBER 17.00 - 19.00 UUR | AG | 

PARKLAAN 93 | 5613 BC EINDHOVEN | T 040 - 2434808 

Entree: € 8,00 AG-leden: € 0,00  | Aanmelden: www.acadgen.nl Hier kan men zich ook 
melden voor een maaltijd na afloop. 
  

Het AG  organiseert:  Kom kennismaken met… 

 

 
Foto: Ronald Houben 

Jutta Chorus, schrijfster van  Beatrix, dwars door alle weerstand heen 
  
Jutta Chorus (1967) is journalist. Eerder publiceerde ze over de politieke carrière van Pim 
Fortuyn en over de moord op Theo van Gogh. In 2009 verscheen een kroniek over drie 
families in een Rotterdamse migrantenwijk Afri. Nu is verschenen het boek Beatrix, Dwars 
door alle weerstand heen. Niets liet Beatrix aan het toeval over in de dertig jaar dat zij 
koningin was. ‘Geen affaires’ was haar streven. Haar enige zorg was het land. Ze had grote 
moeite met de golf van populisme, die het land overspoelde. De postume onthullingen van 
prins Bernhard  over twee buitenechtelijke dochters brachten haar tot het bittere oordeel: 
‘een doodzonde’. Het spontane ‘Bea bedankt’, dat vlak voor haar afscheid, in Utrecht 
opklonk,  deed haar zichtbaar goed. 
  

Ondersteuning Vrouw & Kultuur en of Debuutprijzen 2010 - 2012 
Stel je het op prijs dat we deze nieuwsbrief met culturele tips regelmatig toesturen of mailen? 
Ondersteun ons dan daarbij door een bijdrage over te maken op INGrekening 209061 van 
Vrouw&Kultuur Geldrop.  

Ook voor de Debuutprijzen 2010-2012 zijn giften welkom. Veel kleintjes kunnen zorgen voor 
een prijsuitreiking met stijl en een bredere bekendheid aan het initiatief. 

Rabobank Eindhoven-Veldhoven heeft een bedrag van € 1500,-- uit het Coöperatiefonds 
toegezegd, als bijdrage in de kosten van de uitreiking van de Debuutprijzen 2010-2012. 
Enkele V&K-leden hebben ook een bedrag gedoneerd. We zijn hier heel blij mee. Bedankt! 

ZIN IN NOG MEER CULTUUR? 
www.poeziepodium.nl | www.indigo-wereld.nl | www.acadgen.nl 
 
Vrouw&Kultuur  Papenvoort 101 5663 AE Geldrop | T. 040 2 85 63 37 | 
 E vrouwenkultuur@gmail.com | www.vrouwdebuutprijs.com 

http://www.acadgen.nl/
http://www.poeziepodium.nl/
http://www.indigo-wereld.nl/
http://www.acadgen.nl/
mailto:vrouwenkultuur@gmail.com

