Beneden Zandpad 7, Middelharnis

Programma:
donderdag 26 maart
film ‘Les Salauds’
Filmhuis Middelharnis
zaterdag 28 maart
film ‘Aanmodderfakker’
Rabobankzaal
zaterdag 28 maart
Rommelmarkt
Diekhuus, zaal 6
donderdag 2 april
Film ‘The Amazing Catfish’
Filmhuis Middelharnis
donderdag 9 april
Film ‘Deux Jours Une Nuit’
Filmhuis Middelharnis
zaterdag 11 april
film ‘Hector and the Search for
Happiness’
Rabobankzaal
zondag 12 april
MuziekCafé JamSessie
Blues, Iers,Folk
DiekhuusFoyer
donderdag 16 april
film ‘Mandela: A Long Walk to
Freedom’
Filmhuis Middelharnis
zaterdag 18 april
Rommelmarkt
Diekhuus, zaal 6
zondag 19 april
MuziekCafé StarkLinnemann
Diekhuusfoyer
do 23, vrij 24 en za 25 april 2015
Hofplein Jeugdtheater
Rabobankzaal
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Donderdag 26 maart in Filmhuis Middelharnis
‘Les Salauds’ regie Clair Denis
Marco Silvestri, kapitein van een containerschip, spoedt
zich naar Parijs. Zijn zus Sandra is wanhopig.
Haar echtgenoot heeft zelfmoord gepleegd, de
familiezaak is failliet en haar dochter is in een
psychiatrische instelling opgenomen. Volgens Sandra
is dit allemaal de schuld van de machtige zakenman
Eduard Laporte. Marco is vastberaden om wraak te
nemen en verhuist naar het gebouw waar
Raphaëlle, de minnares van Laporte, woont.
Maar Marco is niet voorbereid op de schaamteloze en
geheime manipulaties van Sandra... En hij heeft er ook
geen rekening mee gehouden dat hij verliefd zou
worden op Raphaëlle.
datum donderdag 26 maart 2015
locatie Diekhuus, Rabobankzaal, Beneden Zandpad 7 Middelharnis
aanvang 20.00 uur entree € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
kassakaarten € 7,00 / Filmhuisleden en CJP € 5,50
reserveren www.hetdiekhuus.nl

Film op zaterdag 28 maart ‘Aanmodderfakker’
regie Michiel ten Horn
Tragikomisch coming-of-age erhaal met Gijs Naber als de lamzak en eeuwige
student Thijs die wordt wakker geschud door de jonge, ambitieuze Lisa.
De tweeëndertigjarige lamzak en eeuwige student Thijs sloft op een relaxed tempo
door zijn leven vol bier, chicks en een occasional shift in een sfeerloze mediagigant.
Als Thijs weer eens een wasje wil draaien bij zijn zus, treft hij niet haar semiperfecte gezin maar de oppas aan: de zestienjarige Lisa, een jongvolwassen meisje
met torenhoge ambities. Lisa heeft ongewild invloed op Thijs' bewustzijn en boort
een diep weggestopte onvrede over zijn eigen passiviteit aan. Aanmodderfakker,
met in de hoofdrol Gijs Naber, is de tweede film die scenarioschrijver Anne Barnhoorn en regisseur Michiel ten Horn samen maakten. In 2012 debuteerden zij met
De ontmaagding van Eva van End.
Tijdens het Nederlands Film Festival werd Aanmodderfakker bekroond met
het Gouden Kalf voor Beste Film, Beste Acteur, en Beste Scenario.

datum 28 maart
locatie Diekhuus
Rabobankzaal
dinsdag 28 april 2015
aanvang 20 uur
film ‘Dorsvloer Vol Confetti’
toegang € 6,50 /
Filmhuis Middelharnis
Filmhuisleden en
CJP € 5,00
donderdag 30 april 2015
kassakaarten
film ‘Dorsvloer Vol Confetti’
€ 7,00 / leden en
Filmhuis MIddelharnis
CJP € 5,50
reserveren www.hetdiekhuus.nl

Zaterdag 28 maart Rommelmarkt in het Diekhuus!
Zaal 6 staat vol met verkooptafels waar van alles is te vinden. Onder andere speelgoed,
boeken, kleding en sieraden
De rommelmarkt is open van 10.00 – 16.00 uur.
U bent van harte WELKOM!
Op zaterdag 18 april en op zaterdag 30 mei is er ook rommelmarkt, hiervoor zijn nog enkele
tafels beschikbaar.

Donderdag 2 april in Filmhuis Middelharnis ‘The Amazing Catfish’
regie Claudia Sant-Luce
Claudia is een jonge en eenzame vrouw.
Ze werkt in een supermarkt, en op een nacht belandt ze in het
ziekenhuis. Ze heeft een ernstige blindedarmontsteking.
In het ziekenhuis ontmoet ze Martha, die in het bed naast
haar ligt. Martha woont alleen met haar vier kinderen en wint
het vertrouwen van de eenzame Claudia. Ze neemt haar mee naar
huis waar Claudia de familie van Martha ontmoet.
Ze raakt meer op haar gemak, en als Martha’s gezondheid
achteruit gaat, wordt de band met elk afzonderlijk familielid steeds
sterker.

datum donderdag 2 april 2015 locatie Diekhuus, Rabobankzaal aanvang 20.00 uur
entree € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00 kassakaarten € 7,00 / Filmhuisleden en CJP € 5,50
reserveren www.hetdiekhuus.nl

Donderdag 9 april de film ‘Deux Jours Une Nuit’
regie Luc & Jean-Pierre Dardenne
Sandra heeft een weekend de tijd om haar collega's te overtuigen hun bonus in te
leveren. Dit is de enige manier waarop zij zelf haar baan kan behouden.
Sandra moet al haar collega's langs om hun persoonlijk te vragen hun bonus in te
leveren. Dit gaat echter niet zonder slag of stoot.
datum donderdag 9 april 2015
locatie Diekhuus, Rabobankzaal, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis.
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
kassakaarten € 7,00 / Filmhuisleden en CJP € 5,50
reserveren www.hetdiekhuus.nl

Like DIEKHUUS op Facebook
en
volg ons op twitter

Het Diekhuus
@HetDiekhuus
Het Cultureel Centrum van Goeree-Overflakkee
www.hetdiekhuus.nl
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Film op zaterdag 11 april ‘Hector and the Search for Happiness’
regie Peter Chelsom
Hector (Simon Pegg) is een excentrieke maar onweerstaanbare Londense
psychiater die in een crisis zit.
Zijn patiënten blijken niet gelukkiger te worden. Dan op een dag, gewapend
met veel moed en een bijna kinderlijke nieuwsgierigheid, breekt hij uit zijn
beschutte leefomgeving en begint hij aan een wereldwijde zoektocht om er
achter te komen of geluk wel bestaat. Belangrijker nog, of het geluk wel voor
hemzelf bestaat. En zo begint hij aan een kleurrijke, exotische, gevaarlijke en
hysterische reis.
datum zaterdag 11 april 2015
locatie Diekhuus, Rabobankzaal, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis.
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
kassakaarten € 7,00 / leden en CJP € 5,50
reserveren www.hetdiekhuus.nl

Zondag 12 april MuziekCafé JAMSESSIE, doe mee!
Op zondagmiddag 12 april vindt er in de foyer van het
Diekhuus een jamsessie plaats waarvoor ieder die een
instrument bespeelt of die zingt de mogelijkheid bestaat zich
in te schrijven.
Dit seizoen was er op elke tweede zondagmiddag van de
maand een band te beluisteren in de stijl van Blues, Iers of
Folk. We sluiten dit seizoen af met een jamsessie.
Er is op 12 april een basisbezetting aanwezig van drie
muzikanten uit de rythm & bluesscene o.l.v. bassist Hank de
Held (Hanks Blues Band). Elke muzikant die wil meespelen,
kan dit aan het begin van de middag aangeven.

Eventueel kunt u dit ook al van te voren kenbaar maken via e-mail: wilmavanmeerten50@gmail.com onder
vermelding van Jamsessie. Het zou leuk zijn als zich ook een zanger of zangeres meldt!
datum zondag 12 april 2015 locatie Diekhuusfoyer
aanvang 15.00 uur entree € 5,00 / kindtarief € 2,50
een kassakaart kost € 6.00 / kindtarief € 3,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl

Diekhuus zoekt gastvrouwen en -heren!
Een avondje uit in het Diekhuus wordt mede mogelijk gemaakt
door een enthousiaste groep vrijwilligers.
Onze vrijwillige gastvrouwen en -heren helpen o.a. bij de
kaartcontrole, kaartverkoop en bij de horeca in onze foyer.
Als dank bieden wij de mogelijkheid aan de voorstelling bij te
wonen.
Lijkt het je leuk ons enthousiaste team vrijwilligers te komen
versterken en bij te dragen aan een geslaagde avond uit voor
onze bezoekers? Neem dan contact op met
Piroska de Mos via e-mail p.demos@zijngo.nl
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Donderdag 16 april in Filmhuis Middelharnis
‘Mandela: A Long Walk te Freedom’ regie Justin Chadwick
Biopic met Idris Elba als de legendarische Zuid-Afrikaanse politicus Nelson
'Madiba' Mandela
Nelson 'Madiba' Mandela groeit op een klein dorp op het Zuid-Afrikaanse
platteland. Als jongeman heeft hij een voorkeur voor boksen, snelle auto's
en mooie vrouwen. Maar hij is tevens een getalenteerd advocaat en ontwikkeld zich als een vrijheidsstrijder die wapengeweld niet uit de weg gaat
om zijn politieke boodschap over te brengen. Zijn tegenstanders laten hem
opsluiten, maar Mandela blijft zijn politieke idealen verkondigen en laat zich
niet uit het veld slaan in zijn strijd tegen apartheid.
Idris Elda, bekend van de misdaadserie 'Luther' en zijn vertolking van Stringer Bell in 'The Wire', speelt de titelrol in deze biopic. De film is Mandela:
Long Walk To Freedom, gebaseerd op de gelijknamige autobiografie van
Nelson Mandela.
datum donderdag 16 april 2015
locatie Diekhuus, Rabobankzaal, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis.
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
kassakaarten € 7,00 / Filmhuisleden en CJP € 5,50
reserveren www.hetdiekhuus.nl
Helaas is er donderdag 23 april geen film!

Zondag 19 april MuziekCafé StarkLinnemann met Nils Fisher op percussie
Zijn groovy en veelzijdige manier van spelen maakt Nils Fischer een van Europa's top percussionisten, hij werkt internationaal met zijn eigen bands CaboCubaJazz, Timbazo, met Nueva Manteca en vele anderen. In de loop van
jaren heeft hij met veel Latin - grootheden gespeeld. Zijn debuut album "¡Gracias Joe Cuba!" wordt internationaal al
gezien als een moderne klassieker.
Nils Fischer trad op met legendarische musici zoals Giovanni Hidalgo, Pío Leiva, Orestes Vilató, Armando Peraza,
Paquito D' Rivera en Chocolate Armenteros. Nils is op meer dan 60 CD’s te horen. De vroegste jeugdherinneringen
van Nils Fischer zijn die van een vader die iedere dag voor een optreden nog even op zijn gitaar zat te studeren.
Zelf zat Nils op pianoles, maar toen zijn zus op een dag met een plaat van Paquito
D'Rivera thuiskwam veranderde zijn leven voorgoed: hij moest en zou percussionist
worden. De in Bremen geboren Fischer studeerde in 1996 cum laude af aan het
Rotterdams Conservatorium, maar lang voor die tijd speelde hij al in gerenommeerde Nederlandse groepen als Nueva Manteca en de Cubop City Bigband. Op dit
moment staat Nils op het punt zijn tweede CD met Timbazo uit te brengen, o.m.v.
internationale sterren zoals Lucrecia, Changuito, Alexander Abreu, Shirma Rouse,
Carlos del Puerto, Calixto Oviedo, Alain Perez en anderen. Daarnaast is hij ook al
aan het werk voor tweede CaboCubaJazz CD.
Hij is docent op Codarts [Rotterdams Conservatorium] en aan de Pentaton Percussion School
in Duitsland.In 1995 ontving hij de award voor
"outstanding service to Jazz education" in Los Angeles.
datum zondag 19 april 2015
locatie DiekhuusFoyer, Beneden Zandpad 7 Middelharnis
aanvang 15.00 uur
entree € 9,00 / kindtarief € 4,50 /
kassakaart € 10,00 / kindtarief € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl
WELKOM!
foto StarkLinnemann : Jacqueline Wielaard
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Donderdag 23 april, vrijdag 24 april en zaterdag 25 april spelen leerlingen van
het Hofplein Rotterdam, afdeling Goeree-Overflakkee, de voorstelling Van mij!
Een voorstelling over afscheid, vriendschap, twijfel, geluk, haat, liefde jou en mij waarin humor, ontroering en rake
momenten elkaar afwisselen.
Van mij!
Het gaat goed met Eva:
Op school, ze heeft vriendinnen, een eigen kamer, eigen spullen,
ouders die van elkaar houden.
Wanneer zij verhuizen, moet Eva veel weg doen
Haar nieuwe huis is nog niet af.
Daarom blijft alles opgeborgen in verhuisdozen.
Geen vriendinnen, spullen
controle, geen geluk
Dan komt de relatie van haar ouders onder spanning te staan en lijkt haar
wereld in elkaar te storten.
datum 23, 24 en 25 april 2015
locatie Diekhuus, Rabobankzaal, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis
aanvang donderdag en vrijdag 19.30 uur / zaterdag 15.00 uur en 19.30 uur
entree volwassenen € 12,50 en kinderen t/m 12 jaar € 8,50
Hofpleinpashouders € 5,50 reserveren www.hetdiekhuus.nl
Er is geen pauze.

Dinsdag 28 april en donderdag 30 april 2015 in Filmhuis Middelharnis de film
‘Dorsvloer vol Confetti’ van Tallulah Hazekamp Schwab
Verfilming van het gelijknamige boek over de twaalfjarige Katelijne die eind
jaren tachtig als enige meisje opgroeit in een strenggelovig boerengezin.
De twaalfjarige Katelijne groeit eind jaren tachtig op in een strenggelovig boerengezin in Zeeland. Als enig meisje tussen zes broers wordt ze nauwelijks
bij het boerenwerk betrokken. Hierdoor gaan ook de gesprekken aan tafel
grotendeels aan haar voorbij. Terwijl haar verlangen om mee te doen onverminderd groot blijft, gaan haar gedachten hun eigen gang. Daarbij laat ze zich
meeslepen door familieverhalen, dorpsroddels, Bijbelverhalen, bekeringsgeschiedenissen. Ook sprookjes, al mag ze die eigenlijk niet lezen, omdat het
leugens zijn die haar maar afhouden van de waarheid.
datum dinsdag 28 april en donderdag 30 april
locatie Diekhuus, Rabobankzaal, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis.
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
kassakaarten € 7,00 / Filmhuisleden en CJP € 5,50
reserveren www.hetdiekhuus.nl
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VERWACHT
www.hetdiekhuus.nl
Donderdag 7 mei
Film ‘Anni Felici’
Filmhuis Middelharnis
Zaterdag 9 mei
Film op zaterdag
TITEL nog onbekend
donderdag 14 mei
film ‘Sagrada’
Filmhuis Middelharnis
i.s.m. KunstKijk
zaterdag 16 mei
Diekhuus Dance Classics
Diekhuusfoyer
zaterdag 23 mei
Film op zaterdag
TITEL nog onbekend
zaterdag 30 mei
Rommelmarkt
Diekhuus, zaal 6

VERWACHT
in het
NIEUWE SEIZOEN!
Proef Portugal
Els Wetering
Kindertheater Van Santen
Filmhuis
Film op zaterdag
Soggy Bottum Girls
Kindertheater Loet Moet
Diekhuus NEW Classics
Dorine Wiersma
Jan Rot
Mannen van Naam
Vincent Geers
Kindertheater Joris en de Draak
Comedy Kitchen
Marjoelin Meijers
Sjaak Bral
Pjama Kerst Ontbijt voor Kids
Arie Koomen & Edo Brunner
Audrey Bolder
Sjoerd Pleijsier
MuziekCafé
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