
Vrijdag 28 oktober tot en met woensdag 2 november 2016

VARNA-WEEK 
IN DORDRECHT

Dordrecht en Varna (Bulgarije)          vieren feest! 
Leer zusterstad Varna en de Bulgaarse cultuur kennen. 
Raak verrast door bijzondere verschillen en ontdek wat 
ons verbindt. Kijk op www.dordrechtvarna.nl



Concert zaterdag 29 oktober

Bulgaars concert, aanvang: 20:00 uur; zaal open vanaf 19.30 uur.
Klassiek concert met optredens van:
• Marietta Petkova, piano;
• Micho Dimitrov, viool;
• Dordrechts Philharmonisch Jeugdorkest;
• Operakoor Dordrecht.

Marietta Petkova en Micho Dimitrov spelen tijdens dit concert 
onder meer twee stukken van de Bulgaarse componist Pancho 
Vladigerov voor piano en viool. Ook het Operakoor en het 
Jeugdorkest brengen Bulgaarse composities ten gehore.

Benevia Muziekcentrum
Spirea 7
3317 JP Dordrecht

Volksdans woensdag 2 november

Workshop Bulgaarse volksdans, aanvang 19:00 uur.
De workshop wordt georganiseerd door Volksdansvereniging 
Machar, onder leiding van dansleidster Josta Veldhuis. Dé 
gelegenheid om enkele Bulgaarse dansen te leren en de actieve, 
gezellige vereniging te leren kennen.

Dansen is actief bewegen, dus trek iets luchtigs aan met 
sportieve zaalschoenen in verband met de vloer van de gymzaal.

Nog meer evenementen over Bulgarije bezoeken?
Elk jaar kunt u deelnemen aan activiteiten van de stichting Stedenband Dordrecht-Varna. Hierbij 
ontdekt u de Bulgaarse cultuur en leert u inwoners van de zusterstad Varna kennen. Wilt u een 
uitnodiging ontvangen, dan kunt u zich aanmelden bij onze secretaris Andrea van den Boogaard, 
andrea.vdboogaard@chello.nl, telefoon 078-6170478. Houd ook onze website in de gaten: 
www.dordrechtvarna.nl.

Sponsors
De Varna-dagen zijn mede mogelijk gemaakt door: de gemeente Dordrecht, 
Baggerbedrijf De Boer – Dutch Dredging, Da Vinci College, Stichting ANNA 
en MEE Drechtsteden / TIEN Plus.

Poppentheater zondag 30 oktober

Poppentheater XIEWEL, aanvang 14:00 uur; zaal open vanaf 13:30 uur.
Yvette Baan en Maria Vermijn van poppentheater XIEWEL 
geven een familievoorstelling met een Bulgaars tintje. Zij 
spelen verhalen waarin de jonge toeschouwers een actieve rol 
kunnen spelen. Verwacht niet een gewone poppenkast. Iedere 
voorstelling heeft zijn eigen decor waarin de ‘kast’ niet altijd een 
traditionele poppenkast is.

Kookworkshop dinsdag 1 november

Bulgaarse kookworkshop, aanvang 16:00 uur.
Onder leiding van docenten Marina Brinkman en Nina van Hoof koken de deelnemers een  
Bulgaars driegangenmenu. De zelfgemaakte maaltijd wordt genuttigd tijdens een gezamenlijk 
diner.

Deelname is gratis.
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Tickets: € 5,00
Te koop op de middag van de 
voorstelling.

Kosten: € 25,00 
Informatie bij Madeleine Noteborn: 
m.noteborn@hetnet.nl

Volksdansvereniging Machar
Sportcomplex Sport+
Maria Montessorilaan 3 (Zaal 4)
3312 KJ Dordrecht

De Berckepoort
Voorstraat 220
3311 ET Dordrecht

ROC Da Vinci College
Leerparkpromenade 400
3312 KW Dordrecht

Tickets: € 10,00 te bestellen via 
www.themoviesdordrecht.nl of 
telefonisch via 078-7200777

Cinema The Movies Dordrecht
Nieuwstraat 60-62
3311 XR Dordrecht 

Programma Zes dagen feest in Dordrecht 
In 2016 bestaat de stedenband tussen Dordrecht en de stad Varna in Bulgarije 15 jaar. Om deze 
vriendschap te vieren, kunt u eind oktober tijdens de ‘Varna-week’ deelnemen aan verschillende, 
bijzondere evenementen in Dordrecht. Bij elke activiteit maakt u kennis met een ander aspect van 
Bulgarije: van klassieke muziek tot de Bulgaarse keuken. Hieronder vindt u een kort overzicht. 
Uitgebreide informatie vindt u op de website van stichting stedenband Dordrecht-Varna: 
www.dordrechtvarna.nl en op de Facebook-pagina ‘Jubileum Stedenband Dordrecht-Varna’.

Film vrijdag 28 oktober

Bulgaarse filmavond, aanvang: 20:15 uur; zaal open vanaf 19.45 uur.
• Korte inleiding en toelichting op de film van deze avond
•  Film: ‘The World Is Big and Salvation Lurks Around the Corner’, 

regisseur Stephan Komandarev  
(2008, Engels ondertiteld, 1 uur 45 minuten)

De Bulgaarse Alex raakt na een ernstig auto-ongeluk zijn 
geheugen kwijt. Hij komt terecht in een ziekenhuis in Duitsland, 
waar hij opgezocht wordt door zijn opa Bai Dan. Hij helpt Alex 
zijn identiteit terug te halen.

Tickets kosten € 12,50 en zijn tot 25 oktober 
te bestellen via het contactformulier op 
www.dordrechtvarna.nl. Graag uw adres 
vermelden. Na betaling op rekeningnummer 
NL87INGB0007413037 worden de kaarten 
toegestuurd. Plaatsbewijzen zijn op 29 
oktober vanaf 19:00 uur ook te koop aan de 
kassa van Benevia Muziekcentrum.


