Beneden Zandpad 7, Middelharnis

Nummer 126
Editie: oktober 2014

Programma:
Donderdag 2 oktober
film Omar
Diekhuus, Filmhuis Middelharnis

Donderdag 9 oktober
film Alceste a Bicyclette
Diekhuus, Filmhuis Middelharnis
Vrijdag 10 oktober
Toneelgroep Impuls
Diekhuus, Rabobankzaal
Zaterdag 11 oktober
film 12 Years a Slave
Diekhuus, Rabobankzaal

Zaterdag 11 oktober
Kindertheater Meneer B. Traint
Zich Suf, Diekhuus, Rabozaal
Zondag 12 oktober
MuziekCafé Folk and Blues
Diekhuus, Foyer
Donderdag 16 oktober
film The Master
Diekhuus Filmhuis Middelharnis
Donderdag 23 oktober
film Avant L’ Hiver
Diekhuus Filmhuis Middelharnis
Vrijdag 24 oktober
Cabaret, Johan Goossens
Diekhuus, Rabobankzaal
Zaterdag 25 oktober
Mannenharten
Diekhuus, Rabobankzaal
Donderdag 30 oktober
film Night Train to Lisbon
Diekhuus, Filmhuis Middelharnis
Zaterdag 1 november
5 jaar Soggy Bottum Girls
Diekhuus, Foyer
Zondag 2 novmember
MuziekCafé StarkLinnemann
Diekhuus, Foyer

Donderdag 2 oktober de film ‘Omar’ regie Hany AbuAssad in Filmhuis Middelharnis
Omar is gewend om de
bewakers van de
scheidingsmuur tussen
Israël en Palestina te
ontwijken om zijn
geheime liefde Nadia
te bezoeken. Maar
Palestina kent geen
simpele liefde, noch
een duidelijke oorlog.
Aan de andere kant
van de muur wordt de
jonge bakker Omar
een vrijheidsstrijder die de pijnlijke keuzes van het leven en zijn
mannelijkheid onder ogen moet komen. Wanneer Omar gevangen
genomen wordt na een dodelijke daad van verzet, komt hij terecht in
een kat-en-muisspel met de militaire politie. (bron: MovieMeter)
aanvang 20.00 uur toegang € 6,50 Filmhuisleden en CJP € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl
aan de kassa kost een toegangskaart € 7,00 voor Filmhuisleden en CJP
€ 5,50

VERWACHT!
Zaterdag 15 november een muziektheatervoorstelling
om niet te missen - Marjolein Meijers met diner in de
Rabobankzaal. Hongerig Hart is een muzikaal theaterdiner in drie
gangen. Marjolein Meijers en haar muzikanten serveren een programma
waar alles draait om eten.
Aanstekelijk, uitdagend en hongerigmakend. Drie verhalen vormen een
culinaire reis door een wereld waar
eten rechtstreekse toegang verschaft
naar het hart.
De voorstelling is inclusief een 3gangen diner bereid door ‘Bij Elles’
en wordt aan alle gasten geserveerd
in onze theaterzaal.
Reserveer uw kaarten via:

www.hetdiekhuus.nl

Diekhuus zoekt vrijwilligers; techniek en klusjesman
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.
Techniek
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, heb je interesse in licht en geluidstechniek neem dan contact met ons op!
Klusjesman
Voor allerhanden klusjes zoals bijvoorbeeld reparaties, montagewerkzaamheden, magazijnbeheer, licht
sjouwwerk voor een dagdeel per week, liefst vrijdagochtend.
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, vraag naar Auke de Bree, Coördinator Diekhuus.

Like DIEKHUUS op Facebook
volg ons op twitter

Het Diekhuus
@HetDiekhuus
Het Cultureel Centrum van Goeree-Overflakkee
www.hetdiekhuus.nl
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Donderdag 9 oktober in Filmhuis Middelharnis de film ‘Alceste á Bicylette’
regie Philippe Le Guay
Franse komedie over een voormalig toneelspeler die als kluizenaar
leeft, totdat hij bezoek krijgt van een oud-collega. Op het hoogtepunt
van zijn carrière als toneelspeler trekt Serge zich voorgoed terug uit
de theaterwereld. Hij heeft genoeg van een wereld waar iedereen
elkaar verraadt. Sindsdien woont Serge als een kluizenaar in een
vervallen huis op een eiland. Drie jaar later gaat acteur Gauthier Valence op zoek naar Serge stelt hem voor om "Le Misanthrope" van
Molière te spelen. (bron Film1)
datum 9 oktober 2014
locatie Diekhuus, Rabobankzaal. Beneden Zandpad 7 in Middelharnis.
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl
aan de kassa kost een toegangskaart € 7,00
voor Filmhuisleden en CJP € 5,50

Vrijdag 10 oktober speelt Toneelgroep IMPULS ‘Lente’
een stuk van Haye van der Heyden
LENTE is een tragikomedie over drie levens, die op een dood spoor lijken te raken. Lijken, want Marja
(Marja Klomp), Martin (Rob Dut) en Stella (Ingeborg de Lange) overwinnen de klappen die ze krijgen op
bewonderenswaardige wijze. Ze geven een draai aan het leven die hen boven zichzelf uit doet rijzen.
Ze maken een nieuw begin en scheppen hun eigen LENTE. Regisseur van het stuk is Krijn de Lege.
Over Haye van der Heyden
Haye van der Heyden kan worden beschouwd als de beste tragikomedieschrijver van Nederland. Internationaal is hij vergelijkbaar met Neil Simon in de VS en vooral met Alan Ayckbourn in Engeland. Zoals
Ayckbourn zet Van der Heyden met veel humor gewone mensen op het toneel. Doodgewone mensen
met doodgewone gevoelens. Mensen met geestelijke en lichamelijk ongemakken in een voortdurend
gevecht met het leven en de voortschrijdende tijd. Verder is bijzonder in de stukken van Van de Heyden
het samengaan van de eenvoud van de vorm (weinig personen, herkenbare en natuurlijke dialogen) en
de complexiteit van de levens, die we allemaal op onze eigen manier denken te leiden. Dénken, want in
werkelijkheid verschillen menselijke geschiedenissen nauwelijks van elkaar. (Krijn de Lege).
U bent van harte welkom!
datum vrijdag 10 oktober 2014
locatie Diekhuus, Rabobankzaal
Beneden Zandpad 7 in Middelharnis
aanvang 20.15 uur
toegang € 13,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl
aan de kassa kost een
toegangskaart € 14,00
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Zaterdag 11 oktober de film ‘12 Years a Slave’ in het Diekhuus
regie Steve McQueen, met Chiwetel Ejiofor,
Michael Fassbender en Lupita Nyong’o
Noord-Amerika, negentiende eeuw. Solomon Northup (Ejiofor), een
ontwikkelde zwarte man met een talent voor muziek, woont met zijn vrouw
en kinderen in Saratoga, New York. Op een dag wordt hij ontvoerd en
verkocht als slaaf. Niemand luistert naar Solomon wanneer hij beweert een
vrij man te zijn. Terwijl hij de gruwelheden van het leven als een slaaf moet
ondergaan, droomt hij van een terugkeer naar huis.
datum zaterdag 11 oktober 2014
locatie Diekhuus, Rabobankzaal, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis.
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl
aan de kassa kost een toegangskaart € 7,00
voor Filmhuisleden en CJP € 5,50

Zaterdag 11 oktober de Kindertheater voorstelling
‘Meneer B. Traint Zich Suf’ in het Diekhuus
Meneer B. is een lekkerbek, maar Mevrouw Roozemondt vindt
dat hij veel te dik is geworden van al die appeltaarten en frikadellen – tijd om af te vallen! Ze stuurt Meneer B. naar de fitnesszaal,
maar daar wordt hij niet vrolijk van. Wat een gedoe! Er moet toch
een makkelijkere manier zijn om een paar kilo’s kwijt te rakenO?
In deze hilarische en muzikale theatervoorstelling speelt Martijn
Donders opnieuw het keurige heertje Meneer B. die in allerlei
grappige situaties verzeild raakt. Deze keer speelt het verhaal
zich af in een wel heel bijzondere fitnessruimteOEen superleuke
familievoorstelling voor iedereen vanaf ca. 5 jaar.
datum zaterdag 11 oktober 2014
locatie Diekhuus, Rabobankzaal, Beneden Zandpad 7 MH
aanvang 14.00 uur (er is geen pauze)
entree € 7,50 per persoon
reserveren www.hetdiekhuus.nl
aan de kassa kost een toegangskaart € 8,50

Zaalverhuur Diekhuus
Sociaal Cultureel Centrum het Diekhuus is centraal gelegen op het
mooie eiland Goeree-Overflakkee, in het centrum van Middelharnis.
Wij zijn in het bezit van een prachtige theaterzaal en beschikken over
een goede horecavoorziening.
Daarnaast beschikken wij over meerdere zalen die u kunt huren voor
onder andere vergaderingen, workshops en cursussen. Uiteraard is het
ook mogelijk onze Rabobankzaal te huren.
Wilt u meer informatie over verhuur van een inspirerende omgeving
mail dan naar info@hetdiekhuus.nl of bel ons (0187) 48 24 00.
Wij zijn u graag van dienst!
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NIEUW! Zondag 12 oktober MuziekCafé Blues, Folk, Iers in het Diekhuus
De band ‘Folk and Blues’ openen het seizoen MuziekCafé Blues, Folk, Iers op 12 oktober in de foyer. De
band is een vier-mans formatie met zang/gitaar drums, bas en saxofoon. Het is lichte muziek in de sfeer
van folk en singer/songwriter. Over dit alles gaat een vleugje blues en soms een jazz accent. De band
heeft een combi van eigen nummers en covers van Bob Dylan, Van Morrison en Paul Simon. Iedere
maand op zondag in onze gezellige foyer MuziekCafé Blues, Folk en Iers. Beleving van de muziek in een
gezellige, informele sfeer. Tijdens de optredens kunt u gewoon een hapje & drankje bestellen aan de bar.
De muzikanten komen van heinde en verre en staan te trappelen om u een gezellige middag te bezorgen.
U bent van harte welkom!
Datum zondag 12 oktober 2014
locatie DiekhuusFoyer, Beneden Zandpad 7 Middelharnis
aanvang 15.00 uur
toegang € 9,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl
aan de kassa kost een toegangskaart € 10,00

Donderdag 2 oktober in Filmhuis Middelharnis de film ‘The Master’
regie Paul Thomas Anderson
Een drama van Paul Thomas Anderson met Joaquin Phoenix als een ex-marinier die in de jaren ‘50 in de
ban raakt van een charismatische intellectueel. Freddie Quell is een verwarde marinier die na afloop van
de Tweede Wereldoorlog allerhande baantjes aanneemt en zich telkens verliest in de alcohol. Bij toeval
komt hij op de privéboot terecht van Lancaster Dodd, een charismatische intellectueel die leiding geeft
aan een eigen religieuze beweging. Freddie raakt in de ban van Dodds onorthodoxe ideeën en wordt opgenomen in diens familiekring. Als de organisatie van buitenaf onder vuur
komt te
liggen, probeert de opvliegende Freddie zijn meester met harde hand te
beschermen. Dodds jonge echtgenote Peggy vreest echter dat de
getraumatiseerde Freddie niet meer te redden valt. Regisseur Paul
Thomas Anderson, die met dit drama veelvuldig in de prijzen viel, gaf
publiekelijk toe dat het karakter Dodd is gebaseerd op Scientology
oprichter L. Ron Hubbard. Zowel hoofdrolspelers Joaquin Phoenix als
bijrolacteurs Amy Adams en Philip Seymour Hoffman werden
genomineerd voor een Oscar. (bron film1)
datum donderdag 16 oktober 2014
locatie Diekhuus, Rabobankzaal. Beneden Zandpad 7, Middelharnis.
aanvang 20.00 uur toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl
aan de kassa kost een toegangskaart voor Filmhuisleden € 7,00
voor CJP € 5,50
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Donderdag 23 oktober in Filmhuis Middelharnis de film ‘AVANT L’ HIVER’
regie Philippe Claudel
Paul heeft nooit getwijfeld aan de keuzes die hij gemaakt heeft.
Na zijn studie medicijnen is hij getrouwd met de knappe Lucie,
die haar eigen carrière heeft laten varen om haar man te steunen.
Hij is altijd trouw geweest, heeft respect afgedwongen van zijn
collega's, heeft een zoon grootgebracht en een mooi huis gebouwd.
Maar nu, in de herfst van zijn carrière, zet ‘iets’ dit allemaal onder
druk. Het begint met een toevallige ontmoeting met de jonge, mysterieuze LouO
datum 23 oktober 2014
locatie Diekhuus, Rabobankzaal. Beneden Zandpad 7 MH
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus
aan de kassa kost een toegangskaart € 7,00
voor Filmhuisleden en CJP € 5,50

Vrijdag 24 oktober Cabaretier Johan Goossens
speelt ‘Leer Mij de Mensen Kennen’
In zijn derde show leert Johan de mensen kennen. Hij solliciteert bij
een ROC.
- ‘Heb je ervaring?’, vraagt de directeur.
‘Nee.’
- ‘Een diploma dan?’
‘Ook niet.’
- Goed. Je kunt morgen beginnen. Je hebt dertien klassen.’
Een jaar lang gaat Johan door poortjes naar zijn werk. Van de jongeren die hij lesgeeft, heeft de helft een taakstraf. En de rest een
enkelband. Geen boeken en geen pen, maar wel een pistool. En
Johan? Johan mag ’t kofschip uitleggenO
Winnaar van de juryprijs, de publieksprijs en de persoonlijkheidsprijs op het Groninger Cabaret Festival.
‘Soft, innemend en snoeihard.’ - Dagblad van het Noorden
‘Een echt talent dat je klaarwakker houdt!’ - Ruud Buurman, de
Theatermaker ‘In de liedteksten toont Goossens zich een meester.’
– Volkskrant
Vooraf gezellig diner in onze foyer met BijElles !
Bij deze voorstelling is het mogelijk vooraf in de gezellige foyer van het Diekhuus te dineren. Het
‘eetarrangement’ bestaat uit een bijzonder verrassend driegangenmenu en wordt verzorgd door ‘Bij Elles’.
Bent u vegetarier? Geen probleem, reserveer dan de vegetarische variant. Het eetarrangement kost
€ 26,00 per persoon. Aanvang met eetarrangement 18.30 uur in onze foyer.
datum vrijdag 24 oktober 2014
locatie Diekhuus, Rabobankzaal, Beneden Zandpad 7
in Middelharnis
aanvang voorstelling 20.15 uur (er is geen pauze)
entree € 15,50 per persoon
met eetarrangement € 41,50 pp, aanvang 18.30 uur
reserveren www.hetdiekhuus.nl
aan de kassa kost een toegangskaart € 16,50 pp

6

Zaterdag 25 oktober de film ‘Mannenharten’ van regisseur Mark de Cloe in de
Rabobankzaal
Met Katja Herbers, Hadewych, Daan Schuurmans, Barry Atsma, Georgina Verbaan, Loek Peters,
Jeroen Spitzenberger, Sanne Vogel en Kim Veenstra.
Het verhaal van zes stadse mannen in een sportschool op een keerpunt in hun leven. Ze zijn op zoek
naar hun plek in het leven en naar degene die ze aan hun zijde willen. Verbonden door de uren waarin ze
zich in het zweet werken, leren we ze allemaal kennen. Bijvoorbeeld het verlegen type, zoekend naar een vrouw voor het leven. Of de man die al jaren bezet is, maar in paniek raakt door
zijn naderende vaderschap.
datum zaterdag 25 oktober 2014
locatie Diekhuus, Rabobankzaal
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl
aan de kassa kost een toegangskaart € 7,00
Filmhuisleden en CJP € 5,50

Donderdag 30 oktober in Filmhuis Middelharnis ‘Night Train to Lisbon’
regie Bille August
NIGHT TRAIN TO LISBON is de indrukwekkende verfilming van de gelijknamige bestseller, het boek van
Pascal Mercier, geregisseerd door Oscarwinnaar Bille August. De film, met hoofdrollen voor Jeremy Irons,
Mélanie Laurent, Jack Huston, Bruno Ganz en Charlotte Rampling, beleefde zijn première op het Berlijn
filmfestival 2013. Het leven van Raimund Gregorius (Jeremy Irons),
een geliefd leraar Latijn en deskundige in oude talen, neemt een
bijzondere wending wanneer hij een mysterieuze jonge vrouw behoed
haar leven te beëindigen door van een brug te springen. Als de vrouw
vervolgens spoorloos verdwijnt laat ze haar jas bij Raimund achter,
met daarin een boek van Portugese dokter Amadeu de Prado en een
nachttreinticket naar Lissabon. Hij besluit het ticket te gebruiken en al
zoekende naar de achtergrond van het boek en de schrijver ontvouwt
zich langzaam een tragische liefdesgeschiedenis, vol emotionele intriges en overdenkingen naar de ware zin van het leven.
datum 30 oktober 2014
locatie Diekhuus, Rabobankzaal. Beneden Zandpad 7 MH
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl
aan de kassa kost een toegangskaart € 7,00
voor Filmhuisleden en CJP € 5,50

Wordt lid van Filmhuis Middelharnis en ontvang korting!
Wordt lid van Filmhuis Middelharnis en ontvang € 1,50 entreekorting op iedere film. Een jaar lidmaatschap kost € 12,50 per
persoon, voor 65 plussers € 7,50 per persoon.
U kunt lid worden van ons Filmhuis door een e-mail te sturen
naar Linda van Rossum, e-mail l.vanrossum@zijngo.nl . Vergeet
niet uw naam, adres, postcode + woonplaats, telefoonnummer en uw geboortedatum te vermelden in het
bericht. De korting geldt voor alle donderdagavond films van Filmhuis Middelharnis en ook voor de films
die op zaterdag worden vertoond in de Rabobankzaal van het
Diekhuus.
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Zaterdag 1 november 5-jarig jubileum SOGGY BOTTOM GIRLS in de foyer
In september 2009 ontstond het idee om een ‘country band’ te beginnen na het zien van de film “Oh Brother, Where Art Thou” vol met geweldige muziek gespeeld door de band ‘Soggy Bottom Boys’. Aangezien
de band niet uit boys, maar uit girls bestaat, hebben zij gelijk gekozen voor de naam ‘Soggy Bottom Girls’.
Repertoire Er werd begonnen met het zoeken naar geschikte muziek en al snel was er een aardig
repertoire met nummers die bij de band passen. Zo spelen zij nummers van Adele, Dolly Parton, The Beatles, C.C.R., The Dixie Chicks, Alisson Krauss, Johnny Cash, Avicii, maar ook Abba komt voorbij. Verder
zijn er een aantal bandleden die zelf nummers
schrijven en ook die ten gehore worden gebracht. Jubileum Inmiddels heeft de band een
meer dan avondvullend programma met gevarieerde, vaak meerstemmige nummers, en bestaat de band dus al 5 jaar! ‘Aangezien wij dit
zelf wel een feestje waard vinden, willen we dit
vieren met dit jubileum concert in het Diekhuus
en nodigen wij iedereen van harte uit hierbij
aanwezig te zijn, dus graag tot dan!’ aldus de
Soggy Bottom Girls.
U bent van harte welkom!
datum zaterdag 1 november 2014
locatie Diekhuus, Foyer
aanvang 20.15 uur
entree € 7,50 per persoon aan de kassa € 8,50

reserveren ww.hetdiekhuus.nl

Zondag 2 november MuziekCafé StarkLinnemann met gast Bert Lochs op
trompet en bugel in de Foyer van het Diekhuus
StarkLinnemann, opgericht in het voorjaar van 2012 verkent de moderne jazz in al haar facetten. Sterke
grooves zijn daarbij altijd een belangrijk element. Paul Stark (piano) en Jonas Linnemann (drums), twee
geroutineerde jazzmusici, vertegenwoordigen de vaste kern van de band. Zij zijn de drijvende kracht
achter vele projecten die ze in korte tijd hebben gerealiseerd. Bert Lochs Op 8-jarige leeftijd begon Bert
bij de plaatselijke fanfare op bugel. Via de muziekschool in Hoensbroek kwam hij in 1985 op het Hilversums Conservatorium terecht. Hij studeerde daar bij Ack van Rooijen. Een paar jaar later studeerde hij
nog een jaar compositie bij Bob Brookmeijer en arrangeren bij Rob Pronk. Daarna is hij altijd als freelancer werkzaam geweest naast zijn werk als docent aan verschillende muziekscholen. Zijn sterke kant is de
vrije, lyrische improvisatie en het schrijven van stukken in zijn typische, burleske aan de klassieke
technieken ontleende stijl. Gelardeerd met een dosis Amerikaanse jazz bracht hem dit uiteindelijk tot de
finale van de compositiewedstrijd in Hoeilaert in 2004. Als jazzsolist speelt hij in veel verschillende bezettingen waarmee hij in heel Europa op de podia staat en hij wordt regelmatig gevraagd om een solo in te
spelen op cd producties. In 2012 vroeg de legendarische pianist Enrico Pieranunzi hem voor een concert
in Bremen, maar ook met zijn eigen projekten als Trio Bert Lochs en Lochs/Balthaus/Herskedal stond hij
op het North Sea Jazz Festival en op belangrijke podia als Victoria, Oslo en De Kleine Komedie in
Amsterdam. Zijn jongste projekt heet Braskiri: trompet, piano, tuba en drums. Groovy lyriek van het
hoogste niveau. Lochs is een overtuigende trompettist met een volle sound,
coherente improvisaties en een relaxed gevoel van
swing. - Frank van Herk, Volkskrant. De vergelijking gaat
richting de Nino Rota van de eenentwintigste eeuw. Frits Hooft, muzikaal adviseur Publieke Omroep.
Datum zondag 2 november 2014
locatie Diekhuus, Foyer
aanvang 15.00 uur toegang € 9,00
aan de kassa kost een toegangskaart € 10,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl
Foto StarkLinnemann door Jacquelien Wielaard
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VERWACHT
www.hetdiekhuus.nl
Zaterdag 1 november
jubileum Soggy Bottom Girls
Diekhuus, Foyer
Zondag 2 november
MuziekCafé StarkLinnemann
Diekhuus, Foyer
Donderdag 6 november
film What Maisie Knew
Diekhuus, Filmhuis Middelharnis
Zaterdag 8 november
Diekhuus Dance Classics
Diekhuus, Foyer
Zaterdag 8 november
film The Secret Life of Walter Mitty
Diekhuus, Rabobankzaal
Zondag 9 november
MuziekCafé Champagne Charlie
Diekhuus, Foyer
Maandag 10 november
Lunchvoorstelling, film
Diekhuus, Foyer en Rabobankzaal
Donderdag 13 november
Film Blue Jasmine
Diekhuus, Filmhuis Middelharnis
Zaterdag 15 november
Muziektheater Marjolein Meijers
Diekhuus, Rabobankzaal
Donderdag 20 november
film Inside Llewyn Davis
Diekhuus, Filmhuis Middelharnis
Zaterdag 22 november
film Het Diner
Diekhuus, Rabobankzaal
Donderdag 27 november
Film Buitenkampers
Diekhuus, Filmhuis Middelharnis
Donderdag 4 december
film Midnight’s Children
Diekhuus, Filmhuis Middelharnis
Zaterdag 6 december
film The Lego Movie
Diekhuus, Rabobankzaal
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