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Dusse

ST VRIENDEN
Van Het
KASTEEL DUSSEN

Hallo ridders en jonkvrouwen deze brief is
speciaal voor jullie. Hier in staat van alles over
wat er dit jaar allemaal te doen is op kasteel
Dussen.
HOORT, HOORT, HOORT,
IK Arent v.d. Dussen liet dit kasteel 620 jaar gelden bouwen.

Rondleidingen voor
jongeren tot 12jaar
∗ Iedere 2de zondag van de
maand speciaal
voor jullie een
rondleiding
∗ Om 14.00 uur
Met een echte
jonkvrouw.
elke zondag tot
eind september
rondleidingen.
Vanaf 13.00 uur,
laatste rondleiding
om 16.oo uur.
In juli en augustus
ook op woensdagmiddag om
14.00uur.
Entree prijs
volw.€3,- kind€2.-

Culturele
jongeren
Activiteiten
Programma
2008/2009
Zie andere kant
van deze brief.

Daarvoor woonde ik met de familie
in een woontoren van vier verdieping met een plein dat ommuurd
was. Zo’n woontoren heette in die
tijd een Donjon. Ik wilde een sterk
kasteel. Samen met de bouwmeester
is er een tekening gemaakt. De
woontoren liet ik staan, daaraan
vast bouwden we
woonvertrekken en
een ridderzaal. Aan
de voorkant 2 torens .
In de poort een valhek en stevige poortdeur en natuurlijk
een ophaalbrug en
liet ik ook een slotgracht graven. De
bouw van het kasteel
duurde ongeveer zes
jaar.

GEGROET ALLE EDELEN
Mijn naam is Anna v.d. Dussen ik
ben het zusje van Arent. Wat was ik
blij dat Arent de donjon ging vergroten naar een heus kasteel. Zo
kregen we meer ruimte met prettige
slaap– en woonkamers, die werden
verwarmd door een open haard en
verlicht met kaarsen. De muren
versierden we met mooie wandtapijten en de vloeren bestrooid met
geurige kruiden of er lagen biezen
matten. De jonkvrouwen op het kasteel hadden als
taak om kleding
te maken, bezoek
te ontvangen en
die te amuseren
met muziek, gedichten of verhalen. Meisjes gingen niet naar de
ridderschool
maar leerde alles
op het kasteel.

5 oktober voorstelling
Kleine Sofie & lange Wapper.
.MUZIEK en DANS voorstelling van De CIRKEL.
DE Cirkel bestaat uit jonge dansers tussen de 8 en 18 jaar die
de mogelijkheid krijgen om podium ervaring op te doen.
De voorstelling begint met dansstukken opgevoerd door de
oudere jongeren. In Kleine Sofie en lange Wapper dansen alle
jogeren mee en gaan ze gezamelijk op zoek naar de
lievelingsknuffel van Sofie.
Aanvang; 13.30 — kosten voorstelling € 5,- p.p

PROGRAMMA KINDERVOORSTELLINGEN 2008 /2009
Zondag 5 oktober 2008.
De cirkel presenteert een muziek dans voorstelling Kleine Sofie &Lange Wapper.

Zondag 14 December 2008
Theater van Santen; De Kus van de Ballerina.

Zondag 17/5 2009.
Vrienden? Door
theater De Schotse
Beer.

Zondag 22 /3 2009.
Verhalende wijsjes

Een familievoorstelling met veel
muziek.

met
Cisca Boermans
kinder verhalen
waar muziek in zit.

VERKLEDEN
Op Kasteel Dussen mag je altijd
verkleed komen,ook grote mensen. Tijdens de kinderrondleiding
is de gids ook verkleed in haar
mooiste japon. De kastelendag is
een groot verkleed feest dus kom
dan zeker in je mooisteprinsessen
jurk of ridderpak naar het Kasteel
van Dussen.

De gidsen heten u allen welkom

SPELLETJE

TEKENEN

