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Programma:
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 6 november de film ‘What Maisie Knew’ in
Filmhuis Middelharnis
regie David Siegel & Scott McGehee
Het boek What Maisie Knew, geschreven door de Britse auteur Henry
James, verscheen in 1897. Met zijn fikse dosis maatschappijkritiek werd
het met gemengde reacties ontvangen. Toch blijken de thema’s in het
meer dan honderd jaar oude verhaal nog relevant. Het regisseursduo David Siegel en Scott McGehee (The Deep End) gaf het verhaal en de personages een update en verplaatste de setting van Victoriaans Engeland
naar het hedendaagse New York. De zevenjarige Maisie is de speelbal in
een voogdijzaak tussen haar moeder Susanna, een oude rockster, en
haar vader Beale, een belangrijke kunsthandelaar. In een poging om de
strijd om de voogdij te winnen trouwt Beale met Maisie's oppas Margo,
waarna op haar beurt Susanne trouwt met de lokale barman Lincoln. Op
die manier worden Margo en Lincoln gedwongen deel uit te maken van
deze onderlinge vete en krijgen ze sympathie voor Maisie's positie en uiteindelijk voor elkaar.
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50
Filmhuisleden en CJP € 5,00
reserveren
www.hetdiekhuus.nl
kassakaart € 7,00
voor Filmhuisleden
en CJP € 5,50

Zaterdag 8 november Film op Zaterdag ’The Secret Life
of Walter Mitty’ regie Ben Stiller

Donderdag 27 november
Film Buitenkampers
Diekhuus, Filmhuis Middelharnis

Het verhaal volgt Walter Mitty (Ben Stiller), een foto editor die werkt voor
LIFE Magazine. Dagelijks wordt hij getreiterd
door zijn collega’s omdat hij constant zit te dagDonderdag 4 december
dromen achter zijn bureau. Dit weerhoudt hem
film Midnight’s Children
er ook van om de vrouw van zijn dromen aan te
Diekhuus, Filmhuis Middelharnis
spreken, die toevallig ook werkzaam is bij LIFE
Zaterdag 6 december
Magazine (gespeeld door Kristen Wiig). Walter
film The Lego Movie
krijgt een kans om zichzelf te bewijzen als het
Diekhuus, Rabobankzaal
negatief van een belangrijke foto verloren gaat
en hij deze terug moet zien te vinden.
locatie Diekhuus, Rabobankzaal. Beneden Zandpad 7 in Middelharnis.
aanvang 20.00 uur toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl
kassakaart € 7,00 voor Filmhuisleden en CJP € 5,50

Zaterdag 8 november DIEKHUUS DANCE CLASSICS Relight My Fire!
Een avondje terug naar de tijd van de wijde broekspijpen, de tijd van Saturday Night Fever en Grease,
van Earth, Wind & Fire en Donna Summer. Maar ook van The Police, Doe Maar, The Specials en Status
Quo: tijdens de Diekhuus Dance Classics gaat het dak eraf met vooral origineel vinyl uit de jaren zeventig
en tachtig, met soms een uitstapje naar de jaren zestig of negentig.
Born To Be Alive, Disco Inferno, Paradise By The Dashboard Light,
Superstition, Ballroom Blitz, I Feel Love, I Was Made For Loving You,
Que Sera Mi Vida, Whole Lotta Rosie, Paranoid, YMCA, Blame It On
The BoogieK
Deejay Spindoctor Ed maakt gebruik van zijn duizenden originele singles, LP’s en maxisingles uit de jaren 70, 80, 60 en 90. Honderden gegarandeerde floorfillers heeft hij standaard bij zich, maar wil je één
specifieke plaat graag horen, dan kun je dat altijd laten weten via
e-mail info@spindoctor-ed.nl verzoekjes zijn welkom!
locatie Diekhuus, Foyer, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis.
aanvang 22.00 uur
toegang € 6,00 (kassakaart € 7,00)
reserveren 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.
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Zondag 9 november MuziekCafé Blues, Folk, Iers met ‘Champagne Charlie’
Chamapagne Charlie is al vele jaren ambassadeur van de Amerikaanse blues- en rootsmuziek. Met zijn
veelzijdige repertoire, indrukwekkende en omvangrijke discografie en live-reputatie heeft deze band zich een vaste en gerespecteerde
plaats weten te verwerven in het blues-, jazzen folkcircuit. De band heeft inmiddels tien cd’s
uitgebracht en waren zij te gast op het befaamde North Sea Festival.
datum zondag 9 november
locatie Diekhuusfoyer
aanvang 15.00 uur
entree € 9,00 (kassakaart € 10,00)
reserveren www.hetdiekhuus.nl

Maandag 10 november Lunchvoorstelling met film ‘Camille Claudel’
regie Bruno Dumont
Film
Drama met Juliette Binoche als Camille Claudel, die begin twintigste eeuw in een
psychiatrische inrichting wacht op bezoek van haar broer Paul. 1915. De obsessie
van Camille Claudel met het idee dat ze achtervolgd wordt door afgunstige personen en door haar vroegere minnaar, de beeldhouwer Auguste Rodin, heeft ertoe
geleid dat haar familie haar heeft laten opnemen in een psychiatrische inrichting,
een voormalig klooster, in het Zuiden van Frankrijk. Hier vult ze de dagen met haar
eenzame, eindeloze wachten: op begrip, op erkenning van haar kunst en op een
bezoek van haar geliefde broer, de schrijver Paul Claudel.
Lunch
De lunchvoorstelling op maandag is een serie lunchvoorstellingen met als doelgroep 55 plussers, maar uiteraard is iedereen van harte welkom.
Het programma van de lunchvoorstelling op maandag begint om 11.00 uur in de
gezellige foyer van het Diekhuus met een kopje koffie of thee. Omstreeks 11.20 uur
begint de voorstelling. Op 10 november is dat de film Camille Claudel. Na de (film)
voorstelling in de Rabobankzaal staat er een heerlijke luxe lunch op u te wachten in
onze foyer.
Locatie Diekhuus, Foyer en Rabobankzaal, Beneden Zandpad 7, Middelharnis
aanvang 11.00 uur toegang € 15,00 per persoon reserveren www.hetdiekhuus.nl

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 13 november in Filmhuis Middelharnis de film ‘Blue Jasmine’
regie Woody Allen
Tragikomedie van Woody Allen met Cate Blanchett als een snobistische socialite die bij haar nuchtere zus
intrekt, nadat ze alles is kwijtgeraakt.
De New Yorkse socialite Jasmine krijgt van haar rijke echtgenoot Hal alles wat haar hartje begeert.
Wanneer aan het licht komt dat Hal er diverse duistere zaken op nahoudt, ontstaat er een groot schandaal
rondom het echtpaar en raken zij in één klap al hun luxe en aanzien kwijt. Jasmine wordt gedwongen in te
trekken bij haar nuchtere, bescheiden zus Ginger in San Francisco. Zij tracht Jasmine's verknipte zelfbeeld wat bij te stellen door haar te stimuleren
zelfstandig op zoek te gaan naar persoonlijk geluk en
succes - een ambitieuze onderneming die het
uiterste blijkt te vergen van beide zussen. Met haar
hoofdrol in deze tragikomedie van Woody Allen won
Cate Blanchett de Oscar voor Beste Actrice.
locatie Diekhuus, Rabobankzaal
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl
kassakaart € 7,00
voor Filmhuisleden en CJP € 5,50

Zaterdag 15 november MuziekTheater & Diner met Marjolein Meijers
Marjolein Meijers speelt met Onno en Walter Kuipers op zaterdag 15 november haar voorstelling
‘Hongerig Hart’ in onze 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.
Met de flair van een chef-kok, de gevoelige smaakpapillen van
een sommelier en de liefde van je moeder serveert deze rasartiest je een muzikale maaltijd die
je in vuur en vlam zal zetten.

Tijdens de voorstelling in onze Rabobankzaal is de theatertribune ingeschoven en kunt u aan tafel genieten van een driegangendiner in buffetvorm
die voor u wordt verzorgd door Bij Elles.
LET OP
Via www.hetdiekhuus.nl kunt u tot 3 dagen vóór de voorstellingsdatum reserveren. Mocht u hierna nog
kaarten willen kopen, neem dan contact op met de receptie van het Diekhuus via telefoon
(0187) 48 24 00.
locatie Diekhuus, Rabobankzaal. Beneden Zandpad 7 in Middelharnis.
aanvang 18.30 uur toegang € 40,00 inclusief 3-gangen diner! reserveren www.hetdiekhuus.nl
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Donderdag 20 november in Filmhuis Middelharnis ‘Inside Llewyn Davis’
regie Joel & Ethan Coen
Inside Llewyn Davis speelt zich af in de folkscene van de New Yorkse hippiewijk
Greenwich Village in de jaren zestig. Llewyn Davis (Oscar Isaac) is een ongelukkige
singer-songwriter. De film volgt een week in het leven van Llewyn, waarbij hij een
kans krijgt om zowel zijn acteer- als zijn gitaartalent te laten zien, in de hoop het te
maken in de muziekwereld.
locatie Diekhuus, Rabobankzaal. Beneden Zandpad 7, Middelharnis.
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl
kassakaart € 7,00 / voor Filmhuisleden en CJP € 5,50

Zaterdag 22 november Film op zaterdag met ‘Het Diner’ regie Menno Meyjes
Met Jacob Derwig, Thekla Reuten, Daan Schuurmans en Kim van Kooten. Twee echtparen gaan een
avond uit eten in een restaurant. Ze praten over alledaagse dingen, dingen waar mensen tijdens etentjes
over praten: werk, de laatste films, de oorlog in Irak, vakantieplannen,
etcetera. Maar ondertussen vermijden ze waar ze het eigenlijk over
moeten hebben: hun kinderen. De twee vijftienjarige zoons van beide
echtparen, Michel en Rick, hebben samen iets uitgehaald wat hun
toekomst kan verwoesten. Tot dusver zijn alleen vage beelden van de
twee in Opsporing verzocht vertoond en zit het onderzoek naar hun
identiteit vast. Maar hoe lang nog? Twee mannen, twee vrouwen, twee
zoons – wie durft een beslissing te nemen over de toekomst van zijn
eigen kind? Wat het nog ingewikkelder maakt is dat de vader van een
van de jongens de beoogde nieuwe minister-president van Nederland is.
locatie Diekhuus, Rabobankzaal. Beneden Zandpad 7 Middelharnis
aanvang 20.00 uur toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus
kassakaart € 7,00 voor Filmhuisleden en CJP € 5,50

Donderdag 27 november presenteert Filmhuis Middelharnis de film
‘Buitenkampers’ regie Hetty Naaijkens
Documentaire waarin een groep Indische Nederlanders terugblikt op de ontberingen die ze tijdens en na
de Tweede Wereldoorlog doorstond. Enige maanden na de Japanse inval in Nederlands-Indië begon de
registratie van alle Nederlanders. Er werd daarbij voor het eerst het raciale onderscheid gemaakt tussen
volbloed Nederlanders (totoks) en gemengd-bloedige Nederlanders (Indo's). De totoks en zij, met weinig
inheemse voorouders, werden geïnterneerd in de zogenoemde Jappenkampen terwijl de meeste Indo's
buiten het kamp bleven.
De Buitenkampers leefden in een steeds vijandigere omgeving en hadden grote
moeite om in leven te blijven. Zij konden amper aan eten, medicijnen of kleding
komen. Hun vrijheid was zeer relatief. Na de bevrijding en de ontberingen van de
Japanse tijd werd het leven er voor hen ook niet beter op, en volgde er een zo
mogelijk nog heftigere periode: de Bersiap. (Bron film 1)
locatie Diekhuus, Rabobankzaal
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl
kassakaart € 7,00 / voor Filmhuisleden en CJP € 5,50
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Donderdag 4 december in Filmhuis Middelharnis ’Midnights Children’
regie Deepa Metta Drama naar Salman Rushdie's roman over de levensloop van twee kinderen uit
India, geboren op de dag van de onafhankelijkheid van Engeland. Op 15 augustus 1947 om klokslag 12
uur, het moment waarop India onafhankelijk wordt verklaard van Groot Brittannië, worden twee pasgeboren jongetjes van bedjes verwisseld door een verpleegster in een ziekenhuis in Bombay. Saleem Sinai,
het bastaardkind van een arme vrouw, en Shiva, een baby uit een rijk milieu, zijn vanaf dat moment
veroordeeld elkaars leven te leiden. Op mysterieuze wijze kruisen
hun wegen zich zowel met elkaar als met de geschiedenis van
India in de jaren die volgen. Dit drama is de verfilming van de
bekroonde bestseller 'Middernachtskinderen' van Salman Rushdie, die zelf zijn boek bewerkte tot een scenario. (bron: Film1)
locatie Diekhuus, Rabobankzaal aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl Kassakaart € 7,00 /voor Filmhuisleden en voor CJP € 5,50

Zaterdag 6 december Film op Zaterdag ‘The Lego Movie’ regie Phil Lord &
Chris Miller (II)
Emmet, een doodnormaal Lego-figuurtje, wordt ten onrechte
aangezien als de meest bijzondere persoon, en degene die
de sleutel is tot het redden van de wereld. Hij wordt
meegezogen in een gemeenschap van vreemdelingen op
een epische zoektocht naar een kwaadaardige tiran. Een
reis waar Emmet totaal niet tegen opgewassen is.
locatie Diekhuus, Rabobankzaal aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / voor Filmhuisleden en CJP € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl Kassakaart € 7,00 / voor
Filmhuisleden en CJP € 5,50

Zondag 7 december MuziekCafé StarkLinnemann
Contemporary Jazz met Dick de Graaf op saxen en Gerard Kleijn op trompet
Oud en nieuw komen samen bij het StarkLinnemann Quintet! Bij het StarkLinnemann Quintet is
sprake van drie generaties jazzmusici. En dat hoor je terug in de muziek! De stukken - uitsluitend gecomponeerd door de leiders van de band, Paul Stark en Jonas Linnemann - vertonen een prachtige symbiose
tussen moderne ritmes en oude klanken, hippe harmonieën en traditionele grooves, vormprincipes uit het
jaar 1800 (Sonate vorm) en eigentijdse improvisaties. Het is duidelijk dat de heren Stark en Linnemann
zich daarom bedienen van de meest uiteenlopende muziekstijlen, gevat in de drie hoofdgroepen jazzmuziek, klassieke muziek en wereldmuziek. Om die reden ligt de keuze voor topblazers als Dick de Graaf
en Gerard Kleijn voor de hand. Zowel Dick de Graaf (met Schubert Impressions, 2003), Gerard Kleijn (met
Le Flirt de Satie, 2006) als Paul Stark (met Sonata, 2012: pianosonate van Liszt) hebben immers laten
zien wat het "moderniseren" van oude meesterwerken voor prachtige muziek kan opleveren.
Het StarkLinnemann Quintet gaat verder op deze weg, zij het met eigen werken. De composities
Gynandromorph (Linnemann) en Sonata For Jazz Quintet (Stark) zijn daar sprekende voorbeelden van.
Geen "thema - solo - thema muziek" maar slim doorgecomponeerde stukken waarbij de improvisaties
organisch voortvloeien uit de geschreven noten en
andersom. Elke noot (geïnterpreteerd of geïmproviseerd)
krijgt daardoor een noodzaak die leidt tot intense, eerlijke
muziek.
locatie DiekhuusFoyer, Beneden Zandpad 7 M’harnis
aanvang 15.00 uur
toegang € 9,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl
kassakaart € 10,00
foto Jacqueline Wielaard
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VERWACHT
www.hetdiekhuus.nl
zaterdag 6 december
Film op zaterdag ‘The Lego Movie’
Rabobankzaal
zondag 7 december
MuziekCafé StarkLinnemann
Diekhuusfoyer
donderdag 11 december
film ‘Borgman’
Filmhuis Middelharnis
vrijdag 12 december
cabaret ‘Dian Liesker’
Rabobankzaal
Zaterdag 13 december
familievoorstelling/kindertheater
‘Vrolijk Kerstfeest’ Rabobankzaal
zondag 14 december
MuziekCafé Blues, Folk, Iers met
‘DixSealand’ Diekhuusfoyer
donderdag 18 december
film ‘De 100-jarige man.. ‘
Filmhuis Middelharnis
zaterdag 20 december
film op zaterdag ‘Arthur Christmas’
Rabobankzaal
maandag 22 december
Lunchvoorstelling
Kerst met StarkLinnemann
Diekhuusfoyer & Rabobankzaal
zondag 4 januari 2015
MuziekCafé StarkLinnemann
Diekhuusfoyer
donderdag 8 januari 2015
filmtitel nog onbekend
vrijdag 9 januari 2015
Willemijn Smeets met een
ode aan Bram Vermeulen
Rabobankzaal
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