Beneden Zandpad 7, Middelharnis

Nummer 132
Editie: september 2015

Programma:
vrijdag 28 augustus
PROEF PORTUGAL!
wijn, hapjes & Fadomuziek
woensdag 2 september
Film ‘Hartenstraat’
Rabobankzaal
donderdag 3 september
Film ‘The Grand Budapest Hotel’
Filmhuis Middelharnis
Woensdag 9 september
Documentaire ‘Deep Blue’
Rabobankzaal
donderdag 10 september
Film ‘A Most Wanted Man’
Filmhuis Mddelharnis
woensdag 16 september
Film ‘The Imitation Game’
Rabobankzaal
Donderdag 17 september
Film ‘Boyhood’
Filmhuis Middelharnis
Vrijdag 18 september
Muziek ‘Watch Els!’
Diekhuus, Foyer
Zaterdag 19 september
Kindertheater ‘Vlieg op dikke
Bromvlieg’
Rabobankzaal
Woensdag 23 september
Film ‘Broken’
Rabobankzaal
Donderdag 24 september
Film ‘Labour Day’ ism Biblioheek
Filmhuis Middelharnis
Zaterdag 29 september
Rommelmarkt
zaal 6, Diekhuus
Zaterdag 26 september
Diekhuus Dance Classics
Diekhuus, Foyer

Vrijdag 28 augustus PROEF PORTUGAL!
Wij openen het culturele seizoen met een bijzondere Portugese avond
‘PROEF PORTUGAL!’
Deze avond slaan
PortugeseWijnen & Zo, BijElles en een
getalenteerd Portugees muziektrio de handen
in een.
We beginnen de avond in de foyer van het
Diekhuus waar u kunt genieten van
verschillende Portugese wijnen van uitstekende
kwaliteit waarbij BijElles verrassende
Portugese hapjes ‘petiscos’ serveert.
U hoeft dus niet vooraf te eten! De wijnen en
hapjes wisselen we af met prachtige Fadomuziek in de Rabobankzaal. Het trio bestaat uit
Sara Paixão (zang), Miguel Gonçalves (gitaar)
en Ricardo Martins (Portugese gitaar). Fado
neemt een bijzondere plek in het leven van vele
Portugezen. Ze geeft stem aan de gemoederen
van het leven, verdriet, melancholie, blijheid,
weemoed, saudade en niet te vergeten de
feeststemming. Kortom een avond om niet te missen,
u bent van harte welkom!
datum vrijdag 28 augustus
locatie Diekhuus, foyer en
Rabobankzaal
aanvang 18.30 uur
entree € 42,50 per persoon
inclusief wijn en eten!
Let op! 25 augustus sluit de
verkoop van deze voorstelling.
Het is niet mogelijk aan de
kassa een toegangskaart te
kopen in verband met de
voorbereiding van het eten.
reserveren
www.hetdiekhuus.nl

Woensdag 2 september film ‘Hartenstraat’
Woensdag 2 september in de Rabobankzaal van het Diekhuus de Nederlandse film ‘Hartenstraat’ regie
Sanne Vogel. Romantische komedie waarin de levens van totaal verschillende mensen elkaar kruisen in
de Amsterdamse Negen Straatjes. In de Negen Straatjes van Amsterdam lijkt iedereen op zoek naar
liefde, behalve Daan. Hij woont met zijn dochter Saar in de Hartenstraat, waar hij zijn een eigen zaak als
traiteur heeft. Dan opent de knappe, arrogante modeontwerpster Katje naast zijn winkel een hippe
modezaak. Als vlak voor het openingsfeest de catering onverwachts afbelt,
moet Katje wel een beroep doen op Daan. Dat is vragen om narigheid: de
twee zijn elkaars tegenpool.
Als Katje erachter komt dat Daan aan online dating doet, stuurt ze hem een
anoniem bericht. Al snel blijkt dat Daan, die de echte Katje niet kan uitstaan, erg gecharmeerd is van deze anonieme vrouw. Deze romantische
komedie is het regiedebuut van Sanne Vogel, die als actrice bekend werd
met rollen in 'Het schnitzelparadijs' en 'Verliefd op Ibiza'. (bron: film1)
datum woensdag 2 september 2015
locatie Diekhuus, Rabobankzaal
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
kassakaarten € 7,00 / leden en CJP € 5,50
reserveren www.hetdiekhuus.nl

Donderdag 3 september in Filmhuis Middelharnis ‘The Grand Budapest Hotel’
regie Wes Anderson
Donderdag 3 september opent Filmhuis Middelharnis het nieuwe filmhuis
seizoen met ‘The Grand Budapest Hotel’ van regisseur Wes Anderson.
'The Grand Budapest Hotel' vertelt het verhaal van een legendarische
hotelmanager (Ralph Fiennes) van een beroemd Europees hotel. Tussen
de oorlogen in raakt hij bevriend met een jonge medewerker
(Tony Revolori) die een vertrouweling van hem wordt. Het verhaal draait
om de diefstal van een onbetaalbaar schilderij uit de Renaissance, de
strijd om een enorm familiefortuin en de omwentelingen die Europa
transformeren in de eerste helft van de 20e eeuw.
datum donderdag 3 september 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
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NIEUW! Film op woensdag 9 september ‘DEEP BLUE’ (documentaire)
regie Alistair Fothergis & andy Byatt
Wonderbaarlijke documentaire over de wereld van de diepzee waar nog geen mens is geweest. Onder de
immens grote spiegel van de oceaan ligt een heel andere wereld. Een wereld die door weinig mensenogen is gezien. Op de bodem van deze geheimzinnige wereld worden krabbetjes geboren, vechten sardientjes tegen roofdieren en zijn gevaarlijke vissen op zoek naar eten.
De meest wonderbaarlijke en kleurrijke dieren passeren elkaar, orka's spelen wrede spelletjes en dolfijnen
dansen met hun ranke lichamen in de stromingen van de oceaan. De zee telt meer diersoorten dan wij die
op aarde kennen. De reis naar de diepzee laat de tweevoeters op aarde een andere wereld zien.
Alastair Fothergill en Andy Byatt debuteren beide als regisseur met deze adembenemende documentaire.
Om de film te maken zoals hij nu is, moest er vijf jaar onafgebroken worden gedraaid.
Er is ruim 7000 uur gefilmd onder de meest barre omstandigheden in dieptes van 4500 meter onder water. Er zijn meer dan 200 bestemmingen aangedaan in ongeveer 40 landen. Hoewel tweederde van de
aarde met water bedekt is, weten we nog maar weinig van deze totaal andere wereld. Fothergill en Byatt
kunnen dankzij innovatieve filmtechnieken dit onontdekt land naar de bioscoop brengen.
datum woensdag 9 september 2015
locatie Diekhuus, Rabobankzaal
aanvang 20.00 uur
entree € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
kassakaarten € 7,00 / leden en CJP € 5,50
reserveren www.hetdiekhuus.nl

Donderdag 10 september in Filmhuis Middelharnis ‘A Most Wanted Man’
regie Anton Corbijn
'A Most Wanted Man' speelt zich af in Hamburg, waar een bijna dode man,
half Tsjetsjeens-half Russisch, op de vlucht is en terecht komt in de
Islamitische gemeenschap van de stad. Hier zoekt de man naar hulp en
probeert hij het fortuin van zijn overleden vader te bemachtigen. Hij komt in
contact met een jonge vrouwelijke advocate en een Britse privé-bankier.
Ze worden ondertussen de hele tijd in de gaten gehouden door een Duitse
spionneneenheid. (bron moviemeter)
datum donderdag 10 september 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

3

Woensdag 16 september film ‘The Imitation Game’ regie Morten Tyldum
Film over het levensverhaal van Alan Turing, een Britse wiskundige en informaticus. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij voor de Britse cryptoanalytische dienst, die als doel had onderschepte gecodeerde
berichten van de Duitsers te ontcijferen. Turings grootste verwezenlijking bestond erin om als één van de eersten de Duitse Enigma-codes te
breken waardoor de Geallieerden de controle over de Atlantische
Oceaan kregen en uiteindelijk de oorlog zouden winnen.
(bron: MovieMeter)
datum woensdag 16 september 2015
locatie Diekhuus, Rabobankzaal
aanvang 20.00 uur
entree € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
kassakaarten € 7,00 / leden en CJP € 5,50
reserveren www.hetdiekhuus.nl

Donderdag 17 september de film ‘BOYHOOD’ van regisseur Richard Linklater
Boyhood vertelt het verhaal van twee gescheiden mensen (Patricia Arquette en
Ethan Hawke) die hun kind opvoeden.
Centraal staat het leven van de 6-jarige Mason en de emotionele reis die hij
aflegt vanaf zijn kindertijd tot aan volwassenheid.
(bron moviemeter)
datum donderdag 17 september 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

Vrijdag 18 september speelt WatchEls in het Diekhuus!
Zin in een avondje zingen en heerlijk swingen op lekkere hits? Kom dan op 18 september aanstaande
naar het Diekhuus voor een spetterend optreden van de band WatchEls!
Watch Els!
Zangeres Els en haar mannen nemen je mee op een feestelijke reis door bekend en minder bekend werk
van Tina Turner, Stevie Wonder, Anouk, Stones, Simply Red, Beatles, Fleetwood Mac, Commitments,
Amy Winehouse en vele anderen. WatchEls is een frisse band die bestaat uit vijf gerenommeerde
muzikanten, stuk voor stuk door de wol geverfd en gepokt en gemazeld op Flakkee en ver daar buiten.
Formatie
Els van de Wetering – zang, André Visbeen – gitaar,
Dirk Wagner—keyboard, André Stam – bas,
Piet Witvliet – drums
datum vrijdag 18 september 2015
locatie Diekhuus Foyer
aanvang 20.30 uur
entree € 10,50
kassakaart € 11,50
reserveren www.hetdiekhuus.nl
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Zaterdag 19 september Kindertheater groep Van Santen speelt ‘Vlieg op Dikke
Bromvlieg!
Dit is de nieuwste productie van Theater Van Santen naar het gelijknamige prentenboek van Loes
Riphagen. In Vlieg op, dikke bromvlieg! maak je kennis met een uiterst vervelende bromvlieg die voor veel
paniek en onrust zorgt.
Een aanstekelijke, muzikale en humorvolle vertel- en meedoevoorstelling met een levensgroot boek als decor. Zing mee met bekende
liedjes en luister naar nieuwe versjes en liedjes door personages uit
het prentenboek die tot leven komen, zoals Het Melkmeisje van Johannes Vermeer. Versjes, vertelling en livemuziek en zang zijn de
ingrediënten voor Vlieg op, dikke bromvlieg! Kinderen mogen niet
alleen kijken en luisteren, maar ook ervaren. Ze krijgen meerdere
malen de kans om op het toneel mee te spelen. Een voorstelling met
een werkelijk verpletterend einde!
datum zaterdag 19 september 2015
locatie Diekhuus, Rabobankzaal
aanvang 14.00 uur geen pauze
entree € 8,00 per persoon (leeftijdsindicatie 4 t/m 8 jaar)
kassakaart € 9,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl

Woensdag 23 september de film ‘Broken in de Rabobankzaal
regie Rufus Norris
Skunk is 11, heeft diabetes en is een vrij coole tiener. De zomervakantie is pas begonnen en haar dagen
zijn gevuld met hoop. Tot de heer Oswald, de lelijke man die aan de overkant woont, haar lieve maar
onstabiele buurjongen Rick in elkaar slaat nadat zijn dochter de jongen beschuldigt van verkrachting.
Met een klap wordt Skunks onschuld weggevaagd. Haar huis, haar buurt,
haar school zijn allemaal verraderlijke omgevingen geworden waar de gelukkige zekerheden van de jeugd plaats maken voor een met angst gevulde
twijfel, en een complexe, gebroken wereld vervult haar toekomst. Skunk
zoekt troost in de laatste plaats waar ze weet dat ze die kan vinden - in de
onuitgesproken vriendschap met de lieve, beschadigde Rick. Ze vervalt in
chaos, maar even onverwacht krijgt ze de keuze toegeworpen. De keuze
om in deze plaats die haar nooit was beloofd te blijven, of deze voorgoed te
verlaten - de keuze om te leven of te sterven.
datum woensdag 23 september 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
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Donderdag 24 september i.s.m. Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta in Filmhuis
Middelharnis de film ‘Labour Day’ regie Jason Reitman
De depressieve alleenstaande moeder Adele (Kate Winslet) en haar zoon
Henry bieden een gewonde, angstaanjagende man een lift aan. Als de
politie de stad doorzoekt om de ontsnapte gevangene te vinden komen de
moeder en zoon geleidelijk achter het ware verhaal van de man.
Hun kansen worden steeds kleiner. (bron: MovieMeter)
datum donderdag 24 september 2015
locatie Diekhuus, Rabobankzaal
aanvang 20.00 uur
entree € 6,50 / Filmhuisleden, Biebleden en CJP € 5,00
kassakaarten € 7,00 / Filmhuislede, Biebleden n en CJP € 5,50
reserveren www.hetdiekhuus.nl

Zaterdag 26 september is er weer gezellig 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 van 10.00 – 16.00
uur. U bent van harte WELKOM!
Overige data Rommelmarkt
zaterdag 31 oktober / zaterdag 28 november / zaterdag 30 januari
zaterdag 27 februari / zaterdag 26 maart / zaterdag 30 april / zaterdag 28 mei
Heeft u interesse om een tafel te huren op onze rommelmarkt?
Neem dan contact op met het Diekhuus per telefoon (0187) 48 24 00 of
via e-mail receptie@zijngo.nl

Zaterdag 26 september DIEKHUUS DANCE CLASSICS
Na het succes van de tweemaandelijkse Diekhuus Dance Classics vorig seizoen keert DJ Spindoctor Ed
terug in de foyer van het Diekhuus. Dit seizoen is er elke maand een Dance Night, maar wel met iedere
keer een ander accent. En altijd heel veel origineel vinyl!
Op zaterdag 26 september is de eerste Dance Classics avond. Er komen heel veel platen van Earth,
Wind & Fire, James Brown, Donna Summer, Bee Gees of Madonna voorbij, maar is er ook ruimte voor
rock, reggae en new wave en af en toe een recente hit. Een echt avondje uit voor de 30 plussers onder
ons. Voetjes van de vloer en dansen 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!
datum zaterdag 26 september 2015 locatie
Diekhuus, Foyer
aanvang 21.30 uur
entree € 6,00
kassakaart € 7,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl
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Laatste maandelijkse uitgave Diekhuus Cultureel!
Vanaf oktober gaan we twee wekelijkse nieuwsbrieven sturen over wat er allemaal in het Diekhuus te
beleven is. Diekhuus Cultureel zal dan niet meer per post worden verstuurd.
Wilt u op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten in het Diekhuus en ontvangt u de Diekhuus
Cultureel per post? Laat ons dan zo snel mogelijk uw e-mailadres weten. Dit kan via e-mail
receptie@zijngo.nl of per telefoon (0187) 48 24 00.

VERWACHT
www.hetdiekhuus.nl
Donderdag 1 oktober
Film ‘Meeks Cutoff’
Filmhuis Middelharnis
Woensdag 7 oktober
Film ‘Chef’
Rabobankzaal
Donderdag 8 oktober
Film ‘My Old Lady’
Filmhuis Middelharnis

Donderdag 22 oktober
film ‘Call Girl’
Filmhuis Middelharnis

Zaterdag 10 oktober
Muziek ‘Soggy Bottom Girls’
Diekhuus, foyer

Zaterdag 24 oktober
Diekhuus NEW Classics
Diekhuus, foyer

Zondag 11 oktober
MuziekCafé Spider & The Fly
Diekhuus, foyer

Zondag 25 oktober
MuziekCafé StarkLinnemann
Diekhuus, foyer

Woensdag 14 oktober
Film ‘Exodus: Gods and Kings’
Rabobankzaal

Woensdag 28 oktober
Film ‘The Judge’
Rabobankzaal

Donderdag 15 oktober
Film ‘Coming Home’
Filmhuis Middelharnis

Donderdag 29 oktober
Film ‘Mommy’
Filmhuis Middelharnis

Vrijdag 16 oktober
Cabaret ‘Dorine Wiersma’
Rabobankzaal

Vrijdag 30 oktober
MuziekTheater ‘Jan Rot’
Rabobankzaal

Zaterdag 17 oktober
Kindertheater ‘Loet Moet’
Rabobankzaal

Zaterdag 31 oktober
Rommelmarkt
Diekhuus, zaal 6

Woensdag 21 oktober
Film ‘Michiel de Ruyter’
Rabobankzaal

Woensdag 4 november
Film ‘Love Rosie’
Rabobankzaal
Donderdag 5 november
Film ‘Gloria’
Filmhuis Middelharnis
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