Programma:
T/m 9 februari 2011
Remonstrantse Kerk,
Sommelsdijk, Tentoonstelling
Ruud Bartlema, Wijsheid in
Donderdag 3 februari 2011
Filmhuis Middelharnis
Dialogue avec Mijn Jardinier
Zaterdag 5 februari 2011
Grutterswei, Oude-Tonge
Muziekfestival 2 Two Team
Zaterdag 5 februari 2011
Prins Maurits, Middelharnis
Stadsgezichten
Donderdag 10 februari 2011
Filmhuis Middelharnis
Die Welle
Zondag 13 februari 2011
Hervormde Kerk, Dirksland
COV Laundando
Donderdag 17 februari 2011
Filmhuis Middelharnis
Meisjes
18-20 februari 2011
Het Diekhuus, Middelharnis
Tentoonstelling De Rarekiek
Zaterdag 19 februari 2011
Het Diekhuus, Middelharnis
Cultureel Ontbijt
Donderdag 24 februari 2011
Filmhuis Middelharnis
Villa Amalia
T/m zondag 27 februari 2011
Theetuin De Bongerd
Schilderijen Ria van Nederpelt
Zondag 27 februari 2011
Jazz Café Het Diekhuus
Paul Stark cs
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Donderdag 27 januari 2011 Nationale
Gedichtendag Ouddorp en Middelharnis
Donderdag 27 januari 2011 is Nationale Gedichtendag. Ook op Goeree-Overflakkee
worden weer diverse activiteiten georganiseerd: in de Bibliotheek Ouddorp en in
Cultureel Centrum Diekhuus in Middelharnis. Het OOGO-dichterscollectief organiseert in samenwerking met Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, vestiging Ouddorp,
een poëziewedstrijd voor groep 7 van de basisscholen binnen de gemeente Goedereede. Het thema van de Gedichtendag 2011 is “Nacht”. Maakt de nacht alles tot
poëzie? Dat is teveel gezegd, maar in het duister doet de werkelijkheid zich anders
aan ons voor. De nacht is vaak aanleiding tot het schrijven van allerlei vormen van
poëzie. De kinderen van groep 7 zullen onder leiding van hun leerkracht dit thema
verder uitdiepen. De prijsuitreiking van de gedichtenwedstrijd vindt plaats op donderdagmiddag 27 januari 2011 in de Bibliotheek te Ouddorp. Om 17:00u. kunnen de
kinderen deelnemen aan de PoëziePannenkoekenParty. Als toetje kijken de kinderen met elkaar naar een poëtische kindervoorstelling. Toegangskaarten voor de PoëziePannenkoekenParty en voorstelling ( à €3,50) zijn vanaf heden te reserveren aan
de balie in de Bibliotheek, telefonisch (0187) 66 77 44 of via
www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl
In het Diekhuus wordt ’s avonds evenals voorgaande jaren in samenwerking met het
dichterscollectief een poëziefestival gehouden. Het poëziefestival omvat gedichten,
muziek en een stamppotbuffet en begint om 19.00uur (inloop vanaf 18.30uur). De
avond begint met het
stamppotbuffet. Daarna
presenteert Herman Maas
een gevarieerd poëzieprogramma dat wordt besloten met een klein concert
door Paul Stark. Toegang
voor het Poëziefestival
bedraagt € 8,00 (en zonder
dinerbuffet € 4,00) Filmhuis Middelharnis vertoont deze avond in haar
eigen programmering de
Finse film “Gevangenen
van de Grond”. Reserveren via (0187) 48 2400 of
receptie@hetdiekhuus.nl
Foto: Bladerboek presentatie

Zaterdag 19 februari 2011
Cultureel Ontbijt in Het Diekhuus!

Het eerste cultureel ontbijt van stichting Podium in 2011 staat in het teken van de “Canon van GoereeOverflakkee” en de actualiteit. Het Streekarchief Goeree-Overflakkee heeft onlangs de “Canon van GoereeOverflakkee”gepubliceerd, waarin de geschiedenis van Goeree-Overflakkee door 50 historische vensters wordt getoond.
Je wandelt in de canon als het ware in 50 stappen door de eilandelijke geschiedenis, van de Romeinen op Goeree tot en
met de gemeentelijke herindeling van 1966 en de ruilverkaveling in de vorige eeuw. Jan Both van het Streekarchief zal
over de canon vertellen. In het tweede deel van de ochtend willen we op zoek gaan naar het 51e venster. Met onze gasten zoekt Hans Lammers naar de (culturele) thema’s die het begin van de 21e eeuw karakteriseren.
www.streekarchiefgo.nl. Aanvang cultureel ontbijt 09.00uur kosten € 5,00
Reserveren (0187) 48 24 00 of receptie@hetdiekhuus.nl.

Donderdag 3 februari 2011
Filmhuis Middelharnis
‘Dialogue avec Mon Jardinier’
Regie: Jean Becker
Een succesvolle schilder, genaamd Dupinceua, uit Parijs
(Daniel Auteuil), de vijftig net gepasseerd, trekt naar het
huis van zijn pas overleden ouders op het platteland om tot
zichzelf te komen en de drukke stad te ontvluchten. Zijn
vrouw wil van hem scheiden en hij wil zich bezinnen op hoe
hij daar mee om moet gaan. Ook is hij van plan het huis en
de moestuin van zijn ouders weer in alle glorie te herstellen.
Hij doet een oproepje bij de plaatselijke Tabac voor een tuinman en bij toeval reageert een oude vriend, Leo. De twee
doen wat vrienden doen wanneer ze elkaar lang niet gezien
hebben: ze halen herinneringen aan het verleden op en vertellen elkaar over hun levens. Al direct wordt de toon gezet
voor de hele film, er wordt vooral veel gepraat. Gespreksonderwerpen in de film zijn voor een groot deel gebaseerd op
natuurlijke tegenstellingen tussen de twee. De schilder heeft
doorgestudeerd aan kunstopleidingen en wilde vooral zijn
vader niet opvolgen in de apotheek, de tuinman was blij dat
hij van school werd gestuurd zodat hij als arbeider aan de
slag kon bij de Franse spoorwegen. De schilder, leeft in zijn
eigen wereld en wordt erg in beslag genomen door zijn eigen problemen en filosofische bespiegelingen. De tuinman is een eenvoudige man die het niet moet hebben van diepzinnigheid. Met zijn simpele kijk op de dingen
helpt hij de schilder bij diens bezinning op relaties en de weg die hij met zijn schilderijen in moet slaan.
Reserveren is gewenst!
internet: www.cultuurpleingo.nl telefoon: (0187) 48 24 00 e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl
Aanvang: 20.00 uur Toegang: € 5,50 / € 3,00 (CJP/65+) Filmhuisleden € 4,00.

Zaterdag 5 februari 2011
‘Muziekfestival Two 2 Team’
Het is weer tijd voor Two 2 Team! Hét muziekfestival van
Stichting Podium en Muziekschool Goeree Overflakkee.
De uitgelezen kans om als amateur muziekgezelschap je
krachten te meten binnen een scala van zeer uiteenlopende
muziekstijlen. Bij dit evenement staat het samen muziek
maken op het eiland centraal en daar kunt u zaterdag
5 februari 2011 in de Grutterswei te Oude Tonge aan deelnemen of getuige van zijn.
De opening van het muziekfestival is om 10.30 uur waarna de optredens beginnen.
De dagindeling van alle optredens inclusief tijden kunt u vinden op www.cultuurpleingo.nl
De generale uitslag (met bijbehorende punten/opmerkingen van de jury) en de prijsuitreiking vinden plaats in
het avondprogramma dat begint om 20.00 uur. Alle deelnemers worden derhalve ook bij het avondprogramma
verwacht en zijn daar bij deze alvast voor uitgenodigd.
Organisatie Two 2 Team Muziekfestival 2011:
Stichting Muziekschool Goeree-Overflakkee / Stichting Podium Goeree-Overflakkee
Postbus 285, 3240 AG Middelharnis.
telefoon: (0187) 48 24 00
e-mail: info@muziekschoolgo.nl
Het Two 2 Team Muziekfestival 2011 wordt mede mogelijk gemaakt door het Paul van Hessenfonds.
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Donderdag 10 februari 2011
Filmhuis Middelharnis ‘Die Welle’
Regie: Dennis Gansel
Als anarchist en ex-kraker wil de in punk T-shirts gehulde Rainer tijdens een studieproject zijn leerlingen graag leren wat anarchie is, maar dat onderwerp is door zijn brave collega gekaapt.
Dan maar autocratie. „Niet weer het fascisme”, roepen de scholieren verveeld. Hun desinteresse prikkelt Rainer tot een experiment. Hij verdeelt de klas in groepen en drilt ze in discipline: zo
moeten ze hem aanspreken met ‘Herr Wenger’ en opstaan als ze
tegen hem spreken. Hij laat ze een uniform kiezen en sluit andersdenkenden uit. In een paar dagen overspoelt deze beweging
de hele school. Ook Rainer zelf wordt meegesleurd door zijn didactische experiment: de vrijbuiter geniet eigenlijk wel van de
discipline en de orde in zijn klas. Er zijn veel verschillen met de
oude Amerikaanse tv-film. Regisseur Gansel maakt bijvoorbeeld
ruimte voor frustratie van zijn uit Oost-Duitsland afkomstige
leerlingen. En anders dan het veertig jaar oude experiment van
Ron Jones loopt het gierend uit de hand. Het toch al didactische
gegeven wordt er zo wel erg ingehamerd.
Reserveren is gewenst!
internet: www.cultuurpleingo.nl telefoon: (0187) 48 24 00
e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl
Aanvang: 20.00 uur Toegang: € 5,50 / € 3,00 (CJP/65+) Filmhuisleden € 4,00.

Expositie Vitrine project Stichting Podium:
Schilderijen van Gerri Slootweg
“Een uit de hand gelopen hobby”
Nieuw in het Vitrineproject zijn een aantal schilderijen
van Gerri Slootweg uit Middelharnis. Ze komt uit een
gezin van 4 kinderen die allemaal tekenen of schilderen.
In 1994 is ze tekenles gaan volgen bij Ellen Schreuder.
Een paar jaar later heeft ze ook aquarelles bij haar gevolgd. Doordat Ellen ziek werd en hierdoor geen les meer
kon geven is Gerri verschillende schilderlessen bij Cees
Mudde gaan volgen.
Later heeft ze bij Mirjam Zimmerman verschillende
technieken geleerd met kleurpotlood, Oost-Indische inkt
en aquarel, olieverf en pastelkrijt. Bij Annet de Roo volgde het acrylverven, maar daar lag niet haar passie. Het
leuke vindt Gerri dat je met penseel of potlood van de
natuur een kunstwerk kan maken.
"Pas dan zie je hoe mooi een vleugel van een vogel en
hoe de haren van een leeuw perfect zijn gemaak"t. Haar
man heeft Gerri altijd aangespoord om juist die dingen
op papier of linnen te zetten. Er komen steeds weer nieuwe technieken. Dat maakt het boeiend om de personen,
dieren of landschappen toe te vertrouwen aan papier of
linnen.
U kunt haar kunstwerken vanaf 19 januari tot 23 februari 2011 zien in de bibliotheek van Oude Tonge.
Voor info over het vitrineproject en de locaties van de
overige exposities kunt u contact opnemen met Piroska
de Mos, Stichting Podium, tel. 482400 of bezoek de website www.cultuurpleingo.nl
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Donderdag 17 februari 2011 Filmhuis
Middeharnis ‘Meisjes’
Regie: Geoffrey Enthoven
Muzikaal komisch drama over een muzikant die met zijn
moeder en haar vriendinnen een band opricht.
Meisjes vertelt het aangrijpende verhaal van de 70-jarige
Claire die, na de dood van haar man, alleen komt te staan.
Ze besluit om twee vriendinnen van vroeger op te zoeken en
hen te overtuigen om samen met haar een bandje te beginnen. Vijftig jaar geleden traden de drie vrouwen al op bij
huwelijken en feestjes. Claire wil weer op het podium
staan… Ook vraagt ze haar zoon, de ruige R&B muzikant
Sid, of hij haar wil helpen.
Sid springt nog liever in de Schelde dan met zijn moeder op
een podium te staan. Maar uit geldgebrek accepteert hij
uiteindelijk toch om muziek te maken met zijn moeder en
haar geschifte vriendinnen. Sid heeft wel één voorwaarde:
het moet zijn muziek worden...
Het scenario van dit Vlaamse komisch drama is van JeanClaude Van Rijckeghem Chris Craps. Zij schreven eerder al
samen het script voor de film 'Kruistocht in Spijkerbroek'.
Reserveren is gewenst!
internet: www.cultuurpleingo.nl
telefoon: (0187) 48 24 00
e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 5,50 / € 3,00 (CJP/65+) Filmhuisleden € 4,00.

Donderdag 24 februari 2011 in het Filmhuis Middelharnis
‘Villa Amalia’ Regie: Benoît Jacquot
Als concertpianist Ann Hidden (Isabelle Huppert) haar echtgenoot
Thomas (Xavier Beauvois) op overspel betrapt, is er geen ruimte
voor een goed gesprek. Relatie, appartement, carrière, piano, moeder, auto, telefoon, e-mail, creditcard: Ann neemt subiet en systematisch afscheid van alles wat haar bindt.
De excuses murmelende overspelige houdt ze koeltjes op armlengte, haar sympathieke jeugdvriend George (Jean-Hugues Anglade)
mag assisteren bij haar vlucht in het onbekende. Het regenachtige
Parijs verruilt Ann voor een zonnig Italiaans eiland, waar ze een
huisje huurt bij een weerbarstig oudje met wie ze verwantschap
voelt: Villa Amalia.
Regisseur Benoît Jacquot gaat in deze minimalistische bewerking
van de roman Tous les matins du monde van Pascal Quignard voor
de vijfde maal in zee met Isabelle Huppert.
Reserveren is gewenst!
internet: www.cultuurpleingo.nl
telefoon: (0187) 48 24 00
e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 5,50 / € 3,00 (CJP/65+) Filmhuisleden € 4,00.
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Doe mee aan het Talens Palet 2011
Thema van Tommy Wieringa
Doe mee aan de Talens Palet teken- en schilderprijs! Deze keer is gekozen voor een fragment uit Caesarion van
Tommy Wieringa als inspiratiebron. Een scène in zee, waarin de hoofdpersoon dobberend wegdrijft, met Space
Oddity van David Bowie in gedachten.
Doe mee!
Ziet u al iets voor u? Wordt uw fantasie geprikkeld? Heeft u zin om penseel, krijt of pen te hanteren? Om iets
moois te maken? Elk beeld dat naar aanleiding van het thema ontstaat, voldoet aan de opzet van de wedstrijd.
Ga de uitdaging aan, waag de sprong in het diepe: schrijf u dit najaar in voor het Talens Palet 2011! Ieder ingezonden werk wordt geëxposeerd.
Het Thema
Het Talens Palet is dé landelijke wedstrijd voor amateurschilders en tekenaars en vindt eens in de drie jaar plaats. Een (literair) thema is
steeds de inspiratiebron: een stuk tekst wordt de springplank voor
een reeks beeldende associaties. Bij het Talens Palet 2011 staat het
fragment uit Tommy Wieringa’s Caesarion - een geschiedenis over
schoonheid en verval - centraal.
Iedereen van 12 jaar of ouder, die schildert of tekent in zijn vrije tijd,
is hierbij uitgenodigd een kunstwerk te maken, gebaseerd op het
fragment uit Caesarion. Professionele beeldend kunstenaars zijn van
deelname uitgesloten, het Talens Palet is een prijs voor amateurs.
Materiaal
Alle schilder- en tekentechnieken zijn toegestaan: olie-, acryl-,
aquarel- en plakkaatverf, ecoline, pastel, conté, vetkrijt, potlood, pen
en houtskool. Ook gemengde technieken of collages met genoemde
materialen zijn toegestaan. Het werk mag niet groter zijn dan 100 x
100 cm, inclusief de lijst. De stijl van werken is vrij.
Een vakjury beoordeelt de werken op originaliteit, zeggingskracht,
verbeelding van het thema en toegepaste techniek.
Organisatie
De wedstrijd kent voorronden op 42 plaatsten in Nederland,
georganiseerd door centra voor de kunsten. Winnaars van de
voorronden worden van 1 oktober t/m 31 december 2011 tentoongesteld in CODA Museum te Apeldoorn.
Op 1 oktober worden de winnaars bekendgemaakt, Tommy Wieringa reikt de prijzen uit.
Het Diekhuus en stichting Podium organiseren de voorronde in de regio Goeree-Overflakkee Deelname staat
open voor alle schilders en tekenaars in de regio Zuid-Hollandse Eilanden.. Inschrijven kan via de website
www.talenspalet.nl of via het Diekhuus (0187) 48 24 00 of podium@hetdiekhuus.nl
Het Talens Palet wil niet-professionele schilders en -tekenaars stimuleren hun talent te ontwikkelen. Ook wil
het Talens Palet de beeldende amateurkunst (4 miljoen beoefenaars in Nederland!) meer zichtbaarheid geven.

Zondagmiddag 27 februari 2011
Jazz Café in Het Diekhuus, Paul Stark cs
Een experiment:
Paul Stark speelt Jazz op zondagmiddag, Origineel, Sprankelend maar ook met
bekende Evergreens. Voor een goeie portie ‘Jazz met Paul’ zet de DiekhuusFoyer
graag haar deuren open.
Entree is GRATIS!
Reserveren via www.cultuurpleingo.nl , telefonisch of per e-mail kan ook.
Telefoon: (0187) 48 24 00
E-mail receptie@hetdiekhuus.nl

Iedereen is van harte welkom!
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Drukbezochte KunstKijk In Hellevoetsluis
“kunstkijken leert kunst beminnen”
Omstreeks honderd belangstellenden waren zaterdag 8 januari jl. aanwezig bij de “preview” van de KunstKijk Goeree-Overflakkee in Hellevoetsluis, waarmee de opening van de expositie zich ontpopte als interessant
cultureel netwerkevenement.
Bijna alle 45 deelnemers aan de KunstKijk 2011 leveren een bijdrage aan
deze expositie gedurende de maand januari, die daarmee een mooie opmaat is voor de KunstKijk in mei.Wethouder Bert Tuk van Goedereede
opende namens de regio de expositie en sprak warme en belangstellende
woorden. Hij loofde de marketingaanpak van de organisatie met deze
prelude op het evenement: “we worden nu al lekker gemaakt voor de KunstKijk in mei”. Ook de samenwerking
met de andere Zuid-Hollandse eilanden Hoeksche Waard en Voorne-Putten en de gasten uit de Randstad kreeg
zijn waardering. Want ook bij kunst is er sprake van een markt en is het nodig om kunstwerken te tonen om ze
te kunnen verkopen. Hij nodigde de aanwezigen uit om een ronde te maken door de (fraaie) kunstuitleen en
met kunstenaars te spreken over de kunstwerken want “kunstkijken leert kunst beminnen”. Informatie over de
kunstuitleen: www.kunstuitleenhellevoetsluis.nl
De KunstKijk-werkgroep werkt onder auspiciën van de eilandelijke Stichting Podium Goeree-Overflakkee die
het evenement ook financieel mogelijk maakt.
De KunstKijk Goeree-Overflakkee wordt gehouden in de weekeinden 14, 15 en 21, 22 mei op negen bijzondere
locaties op Goeree-Overflakkee. De voorbereidingen zijn in volle gang en het publiek mag weer interessante
exposities verwachten en een innemend nevenprogramma met muziek,
workshops en natuurlijk de fietsroute (met puzzelopdracht). Nieuw in
Verwacht:
2011 is de scholierendag op 20 mei. Meer informatie op
www.cultuurpleingo.nl en www.kunstkijk.com. Op de laatstgenoemde
Donderdag 3 maart 2011
site worden nu nog de exposities van 2010 getoond.
Filmhuis Middelharnis
‘Wendy and Lucy’

Informatie via: podium@hetdiekhuus

Vrijdag 4 maart 2011
Jazz in Het Diekhuus
Young Vips Tournee 2011
Zondag 6 maart 2011
Het Diekhuus
Mannen van Papier
Donderdag 10 maart 2011
Filmhuis Middelharnis
‘Lake Tahoe’
Zaterag 12 maart 2011
Kindertheater in Het Diekhuus
Pietje Bell en de Zwart Hand

Foto: Cees Dirkzwager

Zaterdag 19 maart 2011
FEEST! 35 jarig jubieum van
Het Filmhuis!

VOLG ONS!

Het Diekhuus
@HetDiekhuus Middelharnis G-O
Het Cultureel Centrum van Goeree-Overflakkee
http://cultuurpleingo.nl

Diekhuus, Sociaal Cultureel Centrum, Beneden Zandpad 7, Middelharnis www.cultuurpleingo.nl
Telefoon (0187) 48 24 00 (9-12uur) Fax (0187) 48 77 39
E-mail receptie@hetdiekhuus.nl
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Onderdeel van: Companen, Partners in Samenlevingsopbouw, Welzijn en Cultuur.

