TIPS

Voorronde NK
Flairbartending 2011
Morgen wordt op de Ramblas in De Ramblas, Gedempte
Groningen de tweede voorronde Kattendiep, Groningen
van het Bols NK Flairbartending www.showshakers.nl
2011 gehouden. Flairbartending is 1 augustus, 14-23 uur
het bereiden van cocktails met gratis
showmanship. Dit betekent kwalitatief perfecte cocktails maken, waarbij
waarbi er veel interactie is met
het publiek. Deze voorrondewedstrijd bestaat uit een amateurronde en een profronde die beide drie onderdelen hebben: pourtest, working flair en exhibition flair. De deelnemers worden beoordeeld door een vakkundige jury op het gebied van cocktails
en flairbartending. De beste drie deelnemers per categorie kwalificeren zich automatisch voor de finale die wordt gehouden op
de Horecava 2011, van 10 t/m 13 januari te Amsterdam. Behalve de
flair-cocktailcontest zijn er op de Ramblas workshops te volgen:
salsadansen, of tapas en fingerfood. Een dj zorgt voor muziek en
de tropische sfeer.

Het Postertheater

Stoom naar Molen

In het Centrum Beeldende Kunst in CBK Emmen, Ermerweg
Emmen loopt momenteel de ten- 88b, Emmen
toonstelling Het Postertheater – 0591-685820
Kinderpoëzie in tekst en beeld. Er www.cbkemmen.nl
zijn driehonderd poëzieposters op t/m 15 augustus, woensA3-formaat te zien van het project dag t/m zondag 13-17 uur
Het Postertheater van Atelier Abel
van kunstenaar Elsbeth van Beilen. Ze zijn gemaakt door leerlingen van 32 basisscholen in de gemeente Emmen tijdens het
schooljaar 2009-2010. Met behulp van verschillende materialen
en technieken gaven zij in tekst en beeld vorm aan hun emotie,
gevoel of gedachte. Elsbeth van Beilen selecteerde de juweeltjes
eruit om te presenteren in de expositie omdat het onmogelijk
was om alle posters uit het project te laten zien. Nog tot en met 15
augustus te zien.

Vanaf Parc de Bloemert in Midlaren start 5 en
12 augustus Stoom naar Molen: met een partyboot over het Zuidlaardermeer naar paviljoen De Leine. Aan boord krijgt men een kop
koffie met een Zuidlaarder bol. Hier staat een
oldtimerbus klaar die de deelnemers naar de
Blauwe Stad bij Scheemda vervoert. Daar
krijgen deelnemers een kop koffie en een
plakje koek tijdens een videopresentatie en
een tocht door het gebied. Van daar vertrekt
de groep naar de Vicarie in Midwolda, waar
Imca Marina een rondleiding geeft. Tevens
wordt er een lunch aangeboden. Na de lunch
wordt vervolgd met een tripje naar Molenmuseum De Wachter. Na een rondleiding
langs alles wat De Wachter te bieden heeft
(koren, olie en specerijenmolen, stoommachines, gereedschappenmuseum en bakkerij) wordt er een pannenkoek met een kop
koffie of thee geserveerd. Hierna is de terugreis per bus terug naar Parc de Bloemert. Opgeven kan via 050-409590.

Parc de Bloemert, de
Bloemert 1, Midlaren
050-409590
www.dewachter.nl
5 en 12 augustus, 9 uur
€41 (all inclusive, 4-11 jr
€35,50)

Gouden
weekend
Zoutkamp
Diverse locaties, Zoutkamp
www.topvief.nl
7 en 8 augustus, 10-17 uur

Zoutkamp staat op zaterdag 7 en
zondag 8 augustus in de schijnwerpers. Dan is namelijk het Gouden
Weekend Top Vief. Er is dan van alles te doen. Tijdens het Gouden
Weekend staat de Oude Kerk centraal, hier begint ook het programma. Deze kerk wordt momenteel
gerestaureerd, bezoekers kunnen
het resultaat van de restauratie bekijken tijdens een wandeling over
het Kerkenpad van Zoutkamp naar
Vierhuizen. Deze begint bij de Sloepenloods die is geopend en waar
garnalenpelsters in klederdracht
bezoekers een garnalenhapje laten
proeven. Versgerookte paling proeven kan het hele weekend in de palingrokerij van Gaele Postma. Het
Visserijmuseum kan worden bezocht om de geschiedenis en ontwikkeling van de Zoutkamper visserij te bekijken. Ook kunnen bezoekers een boottochtje maken
met het museumschip, opstapplaats is voor het museum.

Circus Humberto in Wezuperbrug
Circus Humberto slaat de komende week voor het eerst in zijn
bestaan de tenten op in Wezuperbrug. De nieuwe, vier masten
tellende tent komt te staan op het terrein van recreatiepark ’t
Kuierpadtien. Het uit Duitsland afkomstige circus maakt dit jaar
tot en met half november een tournee door heel Nederland. Circus Humberto is opgericht in 1992 door Joschi Ortmann en Eugen Zinnecker. Vandaag de dag is het een middelgroot circus
met een nostalgisch ogend wagenpark van zo’n dertig trucks,
vrachtwagens, caravans, pak- en
woonwagens, dierenverblijven en
catering. Circus Humberto is een
echt klassiek circus met (roof)dieren en variété. In de ruim twee uur
durende voorstelling zit onder
meer een uitgebreid dierenprogramma met leeuwen, paarden, pony’s, kamelen en andere exotische
dieren.Verder clownerie, jongleurs
en acrobaten. De eerste voorstellingen vinden plaats op donderdag en
de laatste show is zondag.

Recreatiepark ’t Kuierpadtien, Oranjekanaal
Noordzijde, Wezuperbrug
www.circushumberto.nl
5 t/m 8 augustus, donderdag t/m zaterdag 15
en 19 uur, zondag 15 uur
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Dansfestival SIVO
In Odoorn gaat woensdag het internationale folkloris- De Goorns 28, Borgertische dansfestival SIVO van start. Tot en met zondag Odoorn
zijn er diverse activiteiten. Centraal op het festival www.sivofestival.nl
staat de folkloristische dans en de optredens van drie- 4 t/m 8 augustus, (Souk
entwintig internationale dansgroepen op zes verschil- op zaterdag 13-21.30 uur)
lende podia. Op woensdagavond trekken zij tijdens het
openingsdefilé door de straten van het dorp. Dit jaar krijgt het openluchtfestival
een oosters tintje met een souk (Arabische markt) op de Zinderende Zaterdag. Deze
dag is het hoogtepunt van het programma. Bezoekers kunnen een rondritje maken
op een kameel, demonstraties en workshops buikdansen volgen en zich laten vermaken door straattheater, een verhalenverteller en een fakirshow met vuurspuwer.
De jeugd kan meedoen aan een verkiezing mooiste prins en prinses, zich verkleden
en schminken en muziek maken.

