


Dinsdag 4 april – 19.30 uur

MARIJE VOGELZANG & CARO VERBEEK
Over de magische wereld van eten en geur

 Eind 2022 bracht fooddesigner Marije Vogelzang haar  
boek ‘Lick it’ uit over eten, dat naast lekker ook  fabelachtig, 
erotisch, spannend en  gruwelijk kan zijn. Vogelzangs 
inspirerende hoofd loopt over van verrassende verhalen en 
boeiende feiten over de magische ervaring van eten, dat zij 
moeiteloos koppelt aan onderwerpen als macht, tijd, seks en 
toekomst. Maar uiteraard ook aan geur, waarover zij voor  
haar boek met expert Caro Verbeek sprak. 

Dinsdag 11 april – 20.15 uur

MENNO SCHILTHUIZEN & AGLAIA BOUMA
Bevriende biologen over het grootse leven  
van kleine insecten 

 Bioloog en hoogleraar Menno Schilthuizen noemde 
het boek ‘Insectenrijk’ van entomoloog Aglaia Bouma 
“het mooiste insectenboek sinds Erik”.  
 Na een bijna-fatale steek van een hoornaar 
ontwikkelde Aglaia Bouma een fobie voor insecten.  
Om die te overwinnen is ze deze dieren gaan bestuderen, 
waardoor ze leerde dat er vlak onder onze neus een heel ander universum 
bestaat. De wezens die daar leven hebben fantastische, soms bizarre 
eigenschappen en gedragingen. Wist je dat er zeer geëmancipeerde wantsen 
en mestkevers bestaan, dat sommige sprinkhanen oren in hun poten  
hebben, of dat er vlinders zijn die doen alsof ze een wesp zijn? 

 Verbeek is een internationaal gerenommeerd 
kunst historicus en geurwetenschapper, die ‘Een kleine 
cultuur geschiedenis van de (grote) neus’ schreef.  
Een lofzang op de neus, in al zijn vormen en afmetingen. 
 Samen presenteren Vogelzang en Verbeek een avond 
over hun fascinaties, waarin we ook gaan proeven en 
ruiken en je na af loop vast en zeker anders denkt over 
eten en geur, en dan wordt dát nog veel leuker!



 Schilthuizen en Bouma vertellen met humor  
én grote kennis van zaken over de verborgen  
wereld van insecten. In de natuur, je tuin of huis,  
want je woont samen met veel meer wezens dan  
je denkt… 

Dinsdag 25 april – 20.15 uur

LAURIE CLUITMANS & ELSPETH DIEDERIX
Over ongeconditioneerd kijken en de tuin als metafoor voor de 
samenleving 

 Laurie Cluitmans, conservator hedendaagse kunst  
van het Centraal Museum in Utrecht, bracht in 2021 het  
boek ‘On the Necessity of Gardening’ uit.  Een ABC over  
kunst, plantkunde en teelt, onderscheiden met  
de ‘Gouden Letter’ voor het best vormgegeven boek ter  
wereld. “Een wild, aantrekkelijk, energiek boek,” aldus  
de jury. “Een boek om eindeloos in te verdwalen.” 
 Cluitmans gaat in gesprek met 
beeldend kunstenaar Elspeth Diederix  
die in 2002 de Prix de Rome Fotografie 
won. De focus in haar werk ligt in haar 
directe leefomgeving, zoals de tuin van 
haar atelier. Ze trekt je als kijker uit  
een geconditioneerde, sleetse manier  
van waarnemen en laat zien hoe  
de wereld eigenlijk is: subliem, vol 
verrassing, poëzie en schoonheid. 
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Foto: Ries van Wendel de Joode

Zondagen 1 – 15 – 29 oktober 11.00 uur

CONCERTEN IN DE LIMONAIA
In het najaar klinken er weer prachtige strijkkwartetten  
in onze citroenbomenkas

1 oktober Berlage Saxophone Quartet
15 oktober  Belinfante Quartet 
29 oktober  Skazka Quartet

Meer informatie volgt aan het einde van de zomer.

Zaterdag 17 juni* 13.00 – 16.00 uur

VILLA AUGUSTUS BUITEN DE PERKEN 
Keimpe de Jong speelt ‘Met Maten’ in de Dordtse havens

 Nu we ons programma na corona weer op kunnen starten treden we  
ook een keer ‘Buiten de Perken’! We varen in onze Villa Augustus  
boot met geweldige muzikanten onder leiding van 
componist en saxofonist Keimpe de Jong door de 
Dordtse havens. 
 Kom deze zaterdagmiddag naar bruggen en 
aanlegplaatsen waar je verrast wordt met matrozen-
poëzie of een draaikolk van mooie grappige muziek. 
Vanaf 10 juni maken we de route bekend op onze 
website en socials, zodat je weet hoe laat je waar 
moet staan, ahoi!

*  Bij slecht weer varen we op 24 juni. 

Praktische informatie
Toegang Ontmoeting:  € 17,50 (inclusief een drankje)
Toegang concert:   € 22,50 (inclusief een drankje)
Buiten de Perken:   gratis, we zien je bij bruggen en  

aanlegplaatsen langs Dordtse havens

Actuele informatie, aanmelden nieuwsbrief & kaartverkoop:Actuele informatie, aanmelden nieuwsbrief & kaartverkoop:
www.villa-augustus.nl/programmawww.villa-augustus.nl/programma
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Houd onze Facebook- en Instagrampagina in de gaten. 
Extra informatie of reserveren voor het restaurant: 078-6393111
Villa Augustus, Oranjelaan 7, 3311 DH Dordrecht 



Frank Sinatra
 Geschreven door: Josef Myrow, Mack Gordon

You make me feel so youngYou make me feel so young
 You make me feel as though   You make me feel as though  
spring has sprungspring has sprung


