Beneden Zandpad 7, Middelharnis

Programma:
Donderdag 27 maart
film ‘The Turin Horse’
Filmhuis Middelharnis

Zaterdag 29 maart
Concert Quartet Gerhard
Diekhuus, Rabobankzaal
Zaterdag 29 maart
Streek & Rommelmarkt
Diekhuus en Diekhuusplein

Editie: april 2014

Donderdag 27 maart in Filmhuis Middelharnis ‘The Turin
Horse’ regie Béla Tarr
De wereld is nog maar net ten onder gegaan in Lars von Triers Melancholia of
de volgende ondergang dient zich aan met ‘The Turin Horse’. Stilistisch verschillen de films van de grootmeesters echter als dag en nacht. In ‘The Turin
Horse’ verdwijnt de aarde niet in een adembenemend visueel spektakel, maar
dooft hij langzaam uit. Het minimalistische drama opent met een tekstje over
de anekdote dat Nietzsche in 1889 in Turijn krankzinnig werd toen hij een
voerman een paard zag afranselen. De introductie eindigt met de opmerking
dat we niet weten wat er met het paard is gebeurd.

Zaterdag 29 maart verkoop
kostuums Mare & Meekrap
Rabobankzaal, Diekhuus

locatie
Diekhuus, Rabobankzaal,
Beneden Zandpad 7 MH
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50
Filmhuisleden en CJP
€ 5,00
Reserveren
www.hetdiekhuus.nl

Donderdag 3 april film ‘Cheerful
Weather for the Wedding’
Filmhuis Middelharnis
Vrijdag 4 april
Dorine Wiersma ‘Zei ik dat?’
Diekhuus, Rabobankzaal
Zaterdag 5 april
film ‘We’re The Millers’
Diekhuus, Rabobankzaal
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Zaterdag 29 maart ‘Quartet Gerhard’ in het Diekhuus

Zondag 6 april
MuziekCafé StarkLinnemann met
Dick de Graaf, Diekhuusfoyer

Sinds de heropening van het Diekhuus hebben al veel mensen ervaren dat een
voorstelling in de Rabobankzaal een belevenis van formaat is. Een mooie ambiance, comfortabele stoelen en, heel belangrijk, goede akoestiek.

Donderdag 10 april
film ‘Laurence Anyways’
Filmhuis Middelharnis

Potentiele Wereldtop!
Het optreden van het Quartet Gerhard uit Barcelona (Spanje) is een uitgelezen moment om dit te ervaren. Dit jonge strijkkwartet wordt gerekend tot de
potentiele wereldtop. Dat is de reden dat ze ondersteund worden door de
Stichting Haren & Snaren (www.harenensnaren.org), tevens de organisatie
die dit optreden mogelijk maakt. Op het programma staan werken van Beethoven en Mendelssohn. Voor het kwartet past dit optreden in
de voorbereiding van hun reis naar Osaka
(Japan), waar zij zullen deelnemen aan een
prestigieus concours.

Maandag 14 april Lunchvoorstelling ‘Rotterdams Saxofoonkwartet’ Diekhuus, Rabobankzaal
Donderdag 17 april
film ‘De Stem van de Meester’
Filmhuis Middelharnis
Zaterdag 19 april
film ‘The Great Gatsby’
Diekhuus, Rabobankzaal
Zaterdag 19 april
Streek & Rommelmarkt
Diekhuus en Diekhuusplein

Donderdag 24 april
film ‘De Baby’
Filmhuis Middelharnis

locatie Diekhuus, Rabobankzaal, Beneden
Zandpad 7 in Middelharnis
aanvang 20.00 uur entree € 15,50 per persoon (incl. administratie kosten)
Aan de kassa kosten toegangskaarten € 16,50
per persoon, indien er nog kaarten beschikbaar
zijn. De kassa gaat een half uur voor aanvang
open.
reserveren www.hetdiekhuus.nl

Donderdag 3 april in Filmhuis Middelharnis ‘Cheerful Weather for the Wedding’
regie Donald Rice
Omhuld in heerlijk vintage en zich afspelend op het Engelse platteland past
Cheerful Weather for the
Wedding perfect in de traditie van Engels kwaliteitsdrama, luchtige, vinnige humor en stomende romantiek incluis. Een koude decemberochtend in 1932. Bruidin-wording Dolly (Felicity Jones) houdt zich schuil in haar slaapkamer wanneer
vrienden en familieleden arriveren voor haar bruiloft. Het bezoek vermaakt zich
al vrolijk kibbelend, de glazen altijd vol, met elkaar. Maar problemen ontstaan
met de komst van Joseph (Luke Treadaway), Dolly's jeugdliefde van welgeteld
een zomer lang. Joseph schopt, tot grote ergernis van haar
moeder (Elizabeth McGovern), Dolly's gevoelens flink in de war. (bron Pathé)
Bekijk de trailer op www.cultuurpleingo.nl
locatie Diekhuus, Rabobankzaal Beneden Zandpad 7 in Middelharnis
aanvang 20.00 uur toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl

Vrijdag 4 april MuziekTheater Dorine Wiersma met ‘Zei ik dat?’ in het Diekhuus
Wij zijn ons brein…
Dat lezen we in recente bestsellers. Eindelijk kunnen we onszelf, en vooral elkaar, goed onderbouwd en feilloos
diagnosticeren. Dat geeft houvast in een tijd waarin iedereen hersenziek lijkt te zijn. Is dit een nieuwe
epidemie of zat de wereld altijd al vol met gekken en is dit nu pas wetenschappelijk vastgesteld? Ook Dorine
heeft zichzelf aan een hersenonderzoek onderworpen en de
diagnose liegt er niet om: heel veel kenmerken van ADHD,
een slaapstoornis, een lichte alcoholverslaving, antisociale
persoonlijkheidstrekjes, Alzheimerachtige
verschijnselen en af en toe een aanval van Gilles de la Tourette. Als klap op de vuurpijl een neiging tot
hysterie…..Is zij rijp voor het gesticht of staat hier een doodnormale vrouw?
locatie Rabobankzaal Diekhuus, Beneden Zandpad 7 MH
aanvang 20.00 uur toegang € 15,50 per persoon
Kaarten aan de kassa kosten € 16,50 per persoon,
indien er nog kaarten beschikbaar zijn.
reserveren www.hetdiekhuus.nl

Zaterdag 5 april Film op Zaterdag ‘We’re The Millers’, Rabobankzaal Diekhuus
regie Rawson Marshall Thurber met o.a. Jason Sudeikis, Jennifer Anniston en
Emma Roberts
David Burke is een kleinschalige drugsdealer die het houdt bij het handelen
met volwassenen en dus absoluut niet in zee gaat met de jeugd. Alles gaat van
een leien dakje, tot hij onverwachts genoodzaakt is voor het grote geld te gaan.
David besluit op een slimme en valse manier een gezin te stichten met de buren,
wat deel uitmaakt van een plan, om een grote hoeveelheid wiet de VS in te
smokkelen vanuit Mexico.
Bekijk de trailer op www.cultuurpleingo.nl
locatie Diekhuus, Rabobankzaal, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl

2

Zondag 6 april MuziekCafé StarkLinnemann plays Chopin
met speciale gast Dick de Graaf, Diekhuusfoyer
StarkLinnemann zal op 6 april, in de gezellige foyer van het Diekhuus, werken van de grote pianist/componist
Frédéric Chopin ten gehore brengen. Paul Stark heeft inmiddels een
aardige verzameling stukken van deze componist bewerkt voor jazztrio.
Het publiek dat aanwezig was bij het vorige Chopin concert (27 januari
2013) heeft daar al volop van kunnen genieten. Naast de bekende pianowerken zoals Nocturne opus 9 en Polonaise opus 53 heeft Paul Stark nu
ook Chopins Cello Sonate bewerkt voor jazz kwartet. De heren Stark en
Linnemann gaan hierbij een “Chopin-avontuur” aan met Nederlands
beste tenor saxofonist Dick de Graaf. Laat u verrassen door bijzondere
arrangementen en improvisaties, sterke grooves en klassieke virtuositeit. Dit concert mag u niet missen!
Paul Stark – Piano
Vasilis Stefanopoulos – Contrabas
Jonas Linnemann – Drums
Dick de Graaf - Saxofoon
locatie Diekhuus Foyer, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis
aanvang 15.00 uur toegang € 9,50 per persoon (incl. administratiekosten) Aan de kassa kosten toegangskaarten 10,50 pp (incl. administratiekosten), indien er nog kaarten beschikbaar zijn. De kassa gaat een half uur voor aanvang open.
reserveren www.hetdiekhuus.nl

Donderdag 10 april in Filmhuis Middelharnis ‘Laurence Anyways’
regie Xavier Dolan
In 1989 viert Laurence zijn 30ste verjaardag in een restaurant samen met Fred, zijn vriendin. Wanneer hij zijn
verlangen uitspreekt om een vrouw te worden, verandert hun leven drastisch. Toch gaat Fred akkoord om Laurence te begeleiden gedurende de transformatie. In januari 1990 gaat hij opnieuw aan de slag als professor literatuur en verkleedt hij zich als vrouw. Een nieuw leven begint. Maar ondanks de veelbelovende start worden de sociale
vooroordelen, de afkeuring van familie en de onverenigbaarheid binnen het koppel een zware last. Leugens, geheimen
en hypocrisie maken deel uit van het leven van Laurence en
Fred, die alle zeilen zullen moeten bijzetten om hun relatie
te redden. Bekijk de trailer op www.cultuurpleingo.nl
locatie Diekhuus, Rabobankzaal Beneden Zandpad 7 M’harnis
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl

Beeldverhaal 60 jaar Diekhuus
Vrienden van het Diekhuus verzamelen opnieuw foto- en informatiemateriaal uit de 60-jarige Diekhuus
geschiedenis. In vervolg op het jubileumboek dat in 2004 verscheen ontwerpt Jaap
Reedijk nu een beeldverhaal dat medio 2014 aangebracht zal worden op de ramen
aan de kop-gevel van de theaterzaal, de Rabobankzaal. Tegelijkertijd zoekt het
Diekhuus naar mogelijkheden om de geschiedenis van voormalige school en schoolplein in beeld te brengen en zichtbaar te maken in het interieur. Zaterdagmiddag
15 maart jl. werd een verzamelmiddag gehouden, die weer waardevol fotomateriaal
opleverde. Van de handwerkclub rond 1960 en verhalen over het zomerkamp in
Bruinisse onder leiding van jeugdleider van Binsbergen. En een filmpje van de
brand. Dat het schoolplein vroeger al een centrale plaats was bleek uit mooie foto’s
van het 75-jarig bestaan van Sempre Crescendo met taptoe op het tegenwoordige
Diekhuusplein.
Heeft u foto- of documentatiemateriaal en mooie herinneringen aan het Diekhuus
neem dan contact op via e-mail 60jaar@hetdiekhuus.nl of bel met de receptie van
het Diekhuus (0187) 48 24 00. Er wordt dan contact met u opgenomen.
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Maandag 14 april Lunchvoorstelling
met Rotterdams Saxofoon Kwartet
Maandag 14 april tijdens de Lunchvoorstelling
speelt Het Rotterdams Saxofoonkwartet in het
Diekhuus. De lunchvoorstelling op maandag is een
serie lunchvoorstellingen die iedere 4 á 5 weken
plaatsvindt met iedere keer een andere voorstelling.
Dit is de laatste lunchvoorstelling van dit seizoen.
Het programma begint om 11.00 uur in de gezellige
foyer van het Diekhuus met een kopje koffie of thee.
Omstreeks 11.30 uur begint de voorstelling van Het
Rotterdams Saxofoonkwartet. Na de voorstelling
staat er een heerlijke luxe lunch op u te wachten in
onze gezellige foyer.
Het Rotterdams Saxofoonkwartet
- Tom De Vette
- Wim Millenaar
- Martin van der Woude
- Roeland Kapaan vormen het kwartet.
Zij bestaan sinds 2003 in deze samenstelling. Het kwartet speelt klassieke kamermuziek maar ook jazz en hedendaagse composities staan op het repertoire. Door deze combinatie is een gevarieerd en levendig programma
samen te stellen van Bach tot Ligeti, van Piazolla tot Gershwin.
locatie Diekhuus, Rabobankzaal met lunch in de foyer, Beneden Zandpad 7, Middelharnis
aanvang 11.00 uur koffie / thee, omstreeks 11.30 uur begint de voorstelling in de Rabobankzaal
toegang € 13,00 pp.
Aan de kassa kosten een toegangskaart € 14,00 De kassa gaat een half uur voor aanvang open.
reserveren www.hetdiekhuus.nl

Donderdag 17 april Filmhuis Middelharnis
‘De Stem van de Meester’
regie Hester Overmans
Als dirigent van het Rotterdams Jongenskoor ontdekt Geert
van den Dungen in de twaalfjarige koorknaap Oscar een uitzonderlijk zangtalent. In de jaren die volgen zal Geert Oscars
belangrijkste zangleraar worden en daarbij stelt hij Oscar al
snel op als solist in de vele Matthäus- en Johannes-Passies
die hij dirigeert. De volgende stap in Oscars zangcarrière is
een studie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
Hier krijgt Oscar te maken met andere leraren en een andere
aanpak. Hoe beïnvloedt dit de band met zijn mentor?
Moet en kan hij zich losmaken van Geert en wat betekent dat
proces voor de ontdekker van het talent?
En kan een zangleraar zijn leerling loslaten zodat deze de
meester over zijn eigen stem wordt?
Bekijk de trailer op www.cultuurpleingo.nl
locatie Diekhuus, Rabobankzaal
Beneden Zandpad 7 in Middelharnis
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl
U bent van harte welkom!
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Film op Zaterdag 19 april ‘The Great Gatsby’
regie Baz Luhrmann
met o.a. Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan en Tobey Maquire
The Great Gatsby vertelt in de typische Fitzgerald-stijl het verhaal van beginnend schrijver Nick Carraway
(Tobey Maguire) die in het voorjaar van 1922 de Amerikaanse provincie verruilt voor New York City
Het is een tijd van losse moraal, betoverende jazz, illegaliteit en aandelen die tot in de hemel groeien. Op jacht
naar zijn Amerikaanse Droom belandt Nick in de wereld van de mysterieuze miljonair en partyliefhebber Jay
Gatsby. Ook ontmoet Nick zijn nicht, Daisy (Carey Mulligan) en haar adellijke echtgenoot en rokkenjager Tom
Buchanan (Joel Edgerton).
Nick raakt verzeild in de fascinerende wereld van de superrijken, vol illusies, liefde en bedrog. Hij ziet het allemaal gebeuren en schrijft een verhaal over onmogelijke liefdes, dromen en tragedies en houdt zo de moderne
maatschappij een spiegel voor. Bekijk de trailer op www.cultuurpleingo.nl
locatie Diekhuus, Rabobankzaal Beneden Zandpad 7 in Middelharnis
aanvang 20.00 uur toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl

Zaterdag 19 april Streek & Rommelmarkt in het Diekhuus en Diekhuusplein
Er zijn meer dan 20 verkooptafels waar van alles is te vinden; onder andere speelgoed, boeken, kleding kortom voor
elk van wils! De rommelmarkt kunt u vinden in zaal 6 – voormalig Filmhuis zaal – van het Diekhuus.
De Streekmarkt, met allerlei streekproducten is aanwezig op het Diekhuusplein.
De Diekhuusfoyer is uiteraard open. Hier kunt u genieten van kopje koffie/thee en iets lekkers. Ook kunt u in onze
foyer voordelig boeken kopen.
Heeft u interesse in het huren van een kraam op onze
streekmarkt? Neem dan contact op via e-mail
receptie@hetdiekhuus.nl of
telefoon (0187) 48 24 00
De Streek- en Rommelmarkt is open van 10.00 – 16.00 uur.
U bent van harte WELKOM!
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Donderdag 24 april in Filmhuis Middelharnis ‘De Baby’ regie Deborah van Dam
Documentaire over de geschiedenis van de Nederlandse onderduikbaby Anneke, die na 65 jaar geconfronteerd
wordt het haar beladen verleden.
In 1942 wordt de Joodse baby Anneke door haar ouders afgegeven aan een
koerierster. Doordat ze als familie niet samen kunnen onderduiken, wordt
Anneke bij een pleeggezin ondergebracht. Wanneer vlak na de oorlog bekend
wordt dat haar ouders zijn vermoord, wordt Anneke naar haar oom en tante
in de Verenigde Staten overgebracht. Onafhankelijk van elkaar zoeken 65
jaar later twee Nederlanders contact met Anneke: Cora, de koerierster die
haar uit Amsterdam naar Den Haag smokkelde en Fred, haar onderduikbroer. Beiden vertellen Anneke bijzonderheden over de tijd dat zij als baby
in Amsterdam en Voorburg leefde. Verhalen en details die haar verwarren
en steeds onzekerder maken, maar gaandeweg krijgt Anneke ook een beter
beeld van haar afkomst.
Bekijk de trailer op www.cultuurpleingo.nl
locatie Diekhuus, Rabobankzaal, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl

Diekhuus verkoopt online toegangskaarten

www.hetdiekhuus.nl

Via www.hetdiekhuus.nl worden toegangskaarten voor alle voorstellingen van het Diekhuus online verkocht.
Vanaf 11 februari is het dus niet meer mogelijk kaarten telefonisch of per e-mail te reserveren.
Veilig en eenvoudig afrekenen Alle toegangskaarten worden gereserveerd en direct betaalt via onze ticketshop. Afrekenen kan veilig via iDEAL met internet bankieren bij uw eigen bank. U ontvangt een bevestiging
en een e-ticket die geprint moet worden en meegenomen moet worden naar de voorstelling. Uw e-ticket is tenslotte uw toegangskaart. Op www.hetdiekhuus.nl vindt u een compleet overzicht van alle voorstellingen en
films die dit seizoen nog spelen in het Diekhuus. Niet via internet kaarten kopen? Voor degene die zich niet op
internet begeven is het mogelijk van maandag t/m vrijdag van 9-12 uur aan de receptie van het Diekhuus een kaart
te kopen, wel moet men dan gelijk contant afrekenen. Bent u niet in de gelegenheid op de genoemde tijden dan kunt
u ook een afspraak maken om langs te komen via telefoon (0187) 48 24 00. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen als u vragen heeft.

Like DIEKHUUS op Facebook
volg ons op twitter

Het Diekhuus
@HetDiekhuus
Het Cultureel Centrum van Goeree-Overflakkee
www.hetdiekhuus.nl
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Diekhuus zoekt vrijwilligers; techniek en kook liefhebber
Bij een voorstelling in het Diekhuus zijn veel mensen actief zowel in de voorbereiding als tijdens de voorstelling
zelf. Zonder onze enthousiaste en meedenkende vrijwilligers zou het Diekhuus niet kunnen bestaan. Denk aan
onder andere gastheren en -vrouwen bij de kaartverkoop, de techniek tijdens theater en muziekvoorstellingen,
ondersteuning in de horeca en hand- en spandiensten in het Diekhuus.
Kok
Het komt wel eens voor dat een toneelgroep of muziekgroep een maaltijd wil nuttigen voorafgaand aan een
voorstelling. Als theater bieden wij onze artiesten
graag deze mogelijkheid aan. Het gaat om het bereiden van makkelijke maaltijden zoals pasta gerechten, salades, Hollandse pot of een heerlijke verse soep. Het betreft altijd kleine gezelschappen.
Het betreft zowel het doen van de boodschappen
(die uiteraard vergoed worden) als het koken op de
middag/avond van het optreden. Dat kan in de
keuken van het Diekhuus, voorbereiding mag/kan
uiteraard ook thuis.
Sta je graag in de keuken en lijkt het je leuk om te
koken voor de artiesten die optreden in het
Diekhuus laat het ons weten.
Techniek
Ook voor de techniek zoeken wij vrijwilligers. De werkzaamheden van de techniek vrijwilligers is per
voorstelling anders. Soms neemt een artiest zijn eigen technicus mee, je rol is dan het begeleiden van de
technicus m.b.t. onze installatie. Het kan ook zijn dat wij zelf het licht/geluid moeten inhangen en
programmeren, alsook bedienen tijdens de voorstelling. Als technicus kan het zo zijn dat je 4 uur van te voren
aanwezig dient te zijn om een en ander in te stellen.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers, jong en oud, die eens per maand willen assisteren bij een voorstelling in onze
theaterzaal, de Rabobankzaal. Ben je leergierig en plooibaar, en heb je interesse in licht en geluidstechniek
neem dan contact met ons op!
Contact
Heb je interesse of zijn er nog vragen? Dan horen wij dat graag per e-mail receptie@hetdiekhuus.nl of per
telefoon (0187) 48 24 00.

7

VERWACHT
www.hetdiekhuus.nl
9 en 10 mei - UITVERKOCHT Richard Groenendijk
Raboankzaal, Diekhuus
Donderdag 8 mei
film ‘Michael Kohlhaas’
Filmhuis Middelharnis
Donderdag 15 mei
film ‘Die Wand’
Filmhuis Middelharnis
Donderdag 22 mei
film ‘Hava Nagila’
Filmhuis Middelharnis

Donderdag 29 mei ism KunstKijk
film ‘Hollands Licht’
Filmhuis Middelharnis
30 juli—7 augustus
Glazen Huis voor KIKA
Diekhuusplein

22 & 23 augustus
Omloop Star & Finish
Diekhuusplein
Zaterdag 13 september
GO Classic , Rotary Club
Diekhuusplein

HAVA NAGILA

Ontvangt u de Diekhuus Cultureel per post en wilt u deze
per e-mail ontvangen?
Dat kan!
Stuur een bericht naar:
receptie@hetdiekhuus.nl
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.
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