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Programma:
Zondag 3 november
MuziekCaf;é StarkLinnemann
Diekhuusfoyer
Zaterdag 9 november
Open Huis
Diekhuus
Donderdag 14 november
Film ‘The Artist’ Rabobankzaal,
Filmhuis Middelharnis
15, 16 en 17 november
Theater SPIEGEL(T)JE
Rabobankzaal, Diekhuus
Maandag 18 november
Lunchvoorstelling met Pau Heerschap, foyer & Rabobankzaal
Donderdag 21 november
Film ‘Jagten’ Rabobankzaal,
Filmhuis Middelharnis
Vrijdag 22 november
Theaterproductiehuis Zeelandia
speelt ‘De Uitvreter
Rabobankzaal
Zaterdag 23 november
Avondje Bomans
Theater, Muziek en Beeld
Rabobankzaal
Donderdag 28 november
Film ‘Violeta Went to Heaven
Rabobankzaal, Filmhuis M’harnis
Zaterdag 30 november
Mediteraans Filmfestival
Foyer & Rabobankzaal
Vrijdag 29 november
Uitvoering Muziekschool GO
Rabobankzaal
Zaterdag 30 november
Kindertheater, Sintvoorstelling
Rabobankzaal
Locatie Diekhuus Foyer
Aanvang 15.00 uur
Entree € 9,00 per persoon
Reserveren
www.cultuurpleingo.nl
telefoon (0187) 48 24 00

Editie: november 2013

Zaterdag 9 november
Open Huis in het Diekhuus!
Eindelijk is het zover, u kunt ons nieuwe Diekhuus
komen bewonderen! Er is het afgelopen half jaar hard
gewerkt in het Diekhuus.
Het hele pand is prachtig geschilderd, de foyer is
groter gemaakt en heeft een complete ‘make-over’
gekregen, alle zalen hebben nieuwe plafonds en
vloeren en wij beschikken nu over het gezelligste
theater van Nederland, de ‘Rabobankzaal’.
Wij zijn op 9 november open van
10.00 uur tot 16.00 uur.
U bent van harte welkom!

Zondag 3 november het eerste optreden in het nieuwe
Diekhuus MuziekCafé met StarkLinnemann en speciale
gast Denise Jannah
Zondag 3 november 2013 is het allereerste optreden in het nieuwe Diekhuus.
Het jazz trio StarkLinnemann starten het culturele seizoen in het Diekhuus
met een wel heel speciale gast; Denise Jannah, zij trad al eerder op met
StarkLinnemann in een uitverkocht Diekhuus.
Spetterend nieuw seizoen Ook dit seizoen gaat Het Diekhuus in nauwe
samenwerking met StarkLinnemann onverminderd door met het organiseren
van fijne en interessante concerten. In het geheel vernieuwde Diekhuus hopen
we u nog meer dan voorheen een muzikaal memorabele zondagmiddag te bezorgen. We hebben dan ook weer een interessant programma voor u kunnen
samenstellen. Na afloop van elke voorstelling kunt u nagenieten in de foyer.
Onder het genot van een drankje en een hapje kunt u napraten over de middag en misschien treft u zelfs de artiesten nog aan de bar…
Toegankelijke Jazzmuziek Als u van (jazz)muziek houdt en een concert
wilt beleven in uw eigen regio dan is en blijft het Diekhuus the place to be!
Het Diekhuus in Middelharnis startte op 18 september 2011 een serie jazzconcerten met het idee om aangename, toegankelijke jazzmuziek in Goeree Overflakkee te promoten. De concerten zijn bedoeld voor een breed
publiek. Elke maand verzorgen pianist Paul Stark en drummer Jonas
Linnemann in de intieme Diekhuus foyer een spetterend optreden met een
bekende jazzartiest. 3 november Op 3 november a.s. vertolkt het StarkLinnemann Trio originele composities van Denise Jannah en repertoire uit het
American Songbook.
Paul Stark - Piano
Vasilis Stefanopoulos - Contrabas
Jonas Linnemann - Drums
Denise Jannah - Zang

Donderdag 14 november in Filmhuis Middelharnis ‘The Artist’
regie Michel Hazanavicius, met Jean Dujardin, Bérénice Bejo en John Goodman
Hollywood 1927. George Valentin (Jean Dujardin) is de superster van de stomme film. De komst van de
geluidsfilms betekent de doodsteek voor z’n carrière en George raakt in de vergetelheid. Voor de jonge
figurante Peppy Miller (Bérénice Bejo) daarentegen gaat een nieuwe wereld open met grenzeloze
mogelijkheden. ‘The Artist’ vertelt het verhaal van hun verweven levens.
Reserveren
internet: www.cultuurpleingo.nl
telefoon (0187) 48 24 00
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50
Filmhuisleden en CJP € 5,00
beide alleen op vertoning van pasje!

Bekijk de trailer op
www.cultuurpleingo.nl

Vrijdag 15 november, zaterdag 16 november en zondag 17 november speelt
toneelgroep SPIEGEL(T)JE de voorstelling DOEK! een toneelstuk van Maria Goos
De vraag die centraal staat in de voorstelling: bestaan echt en onecht?
In de kunst maar vooral: in de liefde?
Het stuk vertelt, heel kort samengevat, het verhaal van de acteur Richard
die meerdere actrices wegjaagt tijdens het repetitieproces. De productie wordt
gered door Lies, een actrice met wie hij jaren samen speelde maar die nu aan
de Franse kust woont met Wouter. In het stuk wordt voortdurend geschakeld
tussen personages, het heden en verleden. Het ene moment repeteren Lies en
Richard, in een andere scène zie je hen op de avond van hun afstuderen op de
toneelschool. Ook is er afwisseling in echt en onecht. ‘Onecht’ is wanneer de
personages het stuk repeteren, ‘echt’ is als de twee praten over het maakproces,
de herinneringen en hun gedachtes. Alle personages die in het stuk voorkomen,
worden gespeeld door beide spelers.
regie Kees Keemink spel Lenny de Raaij en Rien Gielbert
locatie Rabobankzaal in het Diekhuus
data en tijden
vrijdag 15 en zaterdag 16 november aanvang 20.15 uur
zondag 17 november aanvang 15.00 uur
entree € 10,00 per persoon inclusief consumptie na afloop
reserveren www.cultuurpleingo.nl telefoon (0187) 48 24 00
e-mail spiegeltje@kpnmail.nl

VOLG ONS!

Het Diekhuus
@HetDiekhuus
Het Cultureel Centrum van Goeree-Overflakkee

www.cultuurpleingo.nl
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Maandag 18 november Lunchvoorstelling met Pau Heerschap
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 prachtige nieuwe foyer van het Diekhuus met een kopje koffie of thee.
Omstreeks 11.30 uur begint de voorstelling, die iedere keer anders is, in onze
prachtige Rabobankzaal. Na de voorstelling staat er een heerlijke luxe lunch op
u te wachten in onze foyer.
Locatie Diekhuusfoyer
Aanvang 11.00 uur
Entree € 12,50
Reserveren
www.cultuurpleingo.nl
telefoon (0187) 48 24 00

Donderdag 21 november in Filmhuis Middelharnis ‘Jagten’
regie Thomas Vinterberg, met Mads Mikkelsen, Alexandra Rapaport en
Thomas Bo Larsen.
Lucas is net gescheiden. Hij heeft een nieuwe baan bij de plaatselijke
kleuterschool, een nieuwe vriendin en kijkt uit naar het bezoek van zijn zoon
Marcus tijdens de Kerst. Maar de kerstgedachte is opvallend afwezig. Klara,
een 5-jarige leerling, beschuldigt Lucas van misbruik. De kleuterschool is in
diepe schok en al gauw worden er vermoedens gewekt jegens Lucas.
Wanneer het verhaal zich door het dorp verspreidt begint de kleine
gemeenschap al snel uiteen te vallen.
Reserveren
internet: www.cultuurpleingo.nl
telefoon (0187) 48 24 00
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50
Filmhuisleden en CJP € 5,00
beide alleen op vertoning van pasje!
Bekijk de trailer op www.cultuurpleingo.nl

De Streek- & Rommelmarkt begint weer op zaterdag 22 februari 2014
Vindt u het leuk om een kraam te huren op onze streekmarkt of een kraam op
de rommelmarkt? Neem dan contact met ons op via
e-mail receptie@hetdiekhuus.nl of telefoon (0187) 48 24 00.
Uiteraard kunt u ook even langskomen bij de receptie van het Diekhuus.
Data komend seizoen *
zaterdag 22 februari
zaterdag 29 maart
zaterdag 26 april
zaterdag 31 mei
zaterdag 28 juni
* Data zijn onder voorbehoud, in afwachting van een vergunning
De Streek- en Rommelmarkt is altijd van 10.00 – 16.00 uur.
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Vrijdag 22 november in het Diekhuus Theaterproductiehuis Zeelandia speelt
‘De Uitvreter’ van Nescio
“Behalve den man die de Sarphatistraat de mooiste plek van Europa vond, heb ik nooit een wonderlijker kerel
gekend dan den uitvreter.” Zo begint Nescio het verhaal over Japi, een bijzondere man die op het eerste
gezicht een profiteur lijkt, een flierefluiter. “Ik ben niks en ik doe niks. Eigenlijk doe ik nog te veel.
Ik ben bezig te versterven.” Op zijn tochten wordt Japi aangetrokken door het water en zo komt hij vaak in
Zeeland, vooral in Veerle.
Met De Uitvreter brengt Theaterproductiehuis Zeelandia een
muzikale voorstelling. Een klassieker uit de Nederlandse literatuur,
een aangrijpend verhaal dat een groot publiek zal aanspreken.
De unieke taal van Nescio (1882-1961) leent zich uitstekend voor
een theatrale vertelling. In regie van Lidwien Roothaan speelt Han
Kerckhoffs de verteller. Componist en saxofonist Keimpe de Jong
heeft een gelijkwaardige rol. Samen brengen ze dit bijzondere
verhaal tot leven in de Rabobankzaal van het Diekhuus.
Datum vrijdag 22 november
Locatie Rabobankzaal
Aanvang 20.00 uur
Entree € 12,50 per persoon
Reserveren
www.cultuurpleingo.nl
telefoon (0187) 48 24 00

Zaterdag 23 november ‘Avondje Bomans’ theater, muziek en foto-expositie in één
Nederland hield van Bomans. Hij was een van de meest geliefde schrijvers.
Het Diekhuus presenteert, in samenwerking met de Bibliotheek Zuid Hollandse Delta, de Muziekschool
Goeree-Overflakkee en Fotoclub De Rarekiek, een avondvullend programma gemaakt voor NederlandLeest
‘Avondje Bomans’.
Om 19.30 uur is de opening van een bijzondere fototentoonstelling door leden van fotoclub De Rarekiek.
Omstreeks 20.00 uur is er een prachtige muzikale introductie door Muziekschool Goeree-Overflakkee,
gecomponeerd door Godfried Bomans, waarna de theatervoorstelling door Nieuw Licht zal beginnen in de
Rabobankzaal . Na de eerste akte is er een lezing ‘Insecten eten’ door Albert Roodink waarna de tweede akte
van de theatervoorstelling zal beginnen. Ter afsluiting kunt u in de foyer napraten onder het genot van een
hapje en drankje. Kortom een verrassend ‘Avondje Bomans’ dat u niet wilt missen!

Datum zaterdag 23 november
Locatie Diekhuusfoyer en Rabobankzaal
Aanvang 19.30 uur
Entree € 12,50 per persoon voor leden van de bibliotheek € 10,00 op
vertoon pasje
Reserveren is noodzakelijk!
aan de balie van de bibliotheek
internet www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl of
www.cultuurpleingo.nl
telefonisch (0187) 48 24 00
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Donderdag 28 november in Filmhuis Middelharnis ‘Violeta Went to Heaven’
regie Andrés Wood met Francisca Gavilán (Violeta Parra), Cristián Quevedo (Nicanor
Parra), Thomas Durand (Gilbert Favre), Jorge López (Ángel Parra)
Ze wordt wel de Edith Piaf van Chili genoemd, de in 1917 geboren Violeta Parra. De biopic die aan haar leven
is gewijd, kreeg de titel Violeta Went to Heaven (Violeta Se Fue a los Cielos) mee. Regisseur Andrés Wood
besloot het verhaal op te hangen aan een interview dat de zangeres in 1962 op de top van haar roem gaf.
Het vraaggesprek dient als kapstok voor de diverse episodes uit
het leven van Violeta Para, waarbij je de drang om te zoeken naar
volledigheid en chronologie al snel achter je laat.
Zo worden verschillende momenten uit Parra’s leven naadloos aan
elkaar gelast, ook al zitten er soms zeeën van tijd tussen. Dit doet
aanvankelijk wat episodisch aan, maar krijgt gaandeweg meer
duiding. Violeta Parra was een hartelijke vrouw die desondanks
niet makkelijk het achterste van haar tong liet zien.
Haar gevoelens werden verwoord in haar indringende,
mijmerende liedjes. Als haar zoon Ángel in zijn puberteit een
vriend meeneemt wordt Violeta smoorverliefd op deze zonderlinge
Zwitserse fluitist. Dit is het hoofdstuk uit Parra’s leven waar
Woods het langst bij stilstaat. Het brengt Parra zelfs onder de
aandacht van het Parijse Louvre waar ze haar schilderijen
tentoonstelt.
Reserveren
internet: www.cultuurpleingo.nl
telefoon (0187) 48 24 00
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50
Filmhuisleden en CJP € 5,00
beide alleen op vertoning van pasje!
Bekijk de trailer op www.cultuurpleingo.nl

Vrijdag 29 november Uitvoering van leerlingen van de Muziekschool
Goeree-Overflakkee
De muziekschool Goeree-Overflakkee geeft regelmatig prachtige optredens in het Diekhuus.
Het zijn altijd inspirerende momenten waar iedereen zich volledig voor inzet. Vrijdag 29 november is er een
uitvoering van alle instrumenten door leerlingen van de Muziekschool. Spelers en docenten heten u graag
welkom!
locatie Rabobankzaal
aanvang 19.30 uur
entree gratis toegang, reserveren is niet nodig
Vragen neem dan contact op met de muziekschool
telefoon (0187) 48 24 00 (optie 2 in het keuzemenu)
e-mail info@muziekschoolgo.nl
internet www.muziekschoolgo.nl
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Zaterdag 30 november in het Diekhuus Mediterraans Filmfestival, twee Italiaanse
films en een echte Franse maaltijd
Het Filmfestival wordt georganiseerd door de Soroptimistenclub Goeree-Overflakkee en Filmhuis
Middelharnis. De maaltijd wordt verzorgd door onze Franse wijnboer Jean Luc van het gelijknamige
wijnhuis. Jean Luc neemt u mee op een culinair Frans avontuur. Naast een smakelijke maaltijd laat hij
u drie overheerlijk wijnen proeven. Bij aanvang van de avond beginnen we met de film 'Italy Love it or
Leave it'.
Italy Love it or Leave it, regie Gustav Hofer, Luca Ragazzi
De film is een vermakelijke road movie over Luca en Gustav, die een zware beslissing moeten nemen die veel
invloed op hun verdere leven zal hebben. De jonge Italianen zien veel vrienden vertrekken naar Berlijn,
Londen en Barcelona omdat zij in Italië geen toekomst meer zien. Maar Italië heeft toch ook veel goede
kanten? In een oud Fiatje 500 crossen ze dwars door het land op zoek naar de echte Italiaan. Wat gaan Lucas
en Gustav uiteindelijk kiezen? Berlijn of Italië?
Na de film kunt u genieten van de kookkunsten van Jean Luc waarna we de film To Rome with Love' vertonen.
To Rome with Love, regie Woody Allen
Dit is een typische Woody Allen film met interessante dialogen vol humor, verwijzingen en cynisme. De film
heeft verschillende verhaallijnen, die elk een stel volgen dat om de een of andere reden in Rome is. De stad
Rome is een belangrijke factor in het geheel en allerlei facetten van deze stad komen prachtig in beeld.
De film heeft een topcast met Penélope Cruz, Alec Baldwin én uiteraard Woody Allen.
To Rome with Love is een uiterst charmant plaatje met leuke, vrolijke momenten vol bekende gezichten.
Soroptimisten
Doelstelling van de Soroptimisten is om wereldwijd een stem te zijn van Vakvrouwen voor vrouwen.
De Soroptimisten zetten zich in voor de verbetering van het welzijn van vrouwen en kinderen, voor mensenrechten en voor gelijkheid, ontwikkeling en vrede in de wereld. Een van de thema's waarop zij zich richten is
Educatie. In dat kader zet de Soroptimistenclub Goeree-Overflakkee zich in de periode 2012/2013 in voor
Filmhuis Middelharnis, dat de educatieve 'art-house' films vertoont.
Locatie Rabobankzaal en Diekhuusfoyer
Entree € 25,00 per persoon
let op de kaartjes moeten vooraf worden opgehaald bij de receptie van het Diekhuus en ook worden betaalt.
Aanvang 17.00 uur
Reserveren e-mail receptie@hetdiekhuus.nl telefoon (0187) 48 24 00
Uiteraard kunt u ook langs komen bij de receptie in het Diekhuus.
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Zaterdag 30 november Kindertheater, Sinterklaasvoorstelling
Poppentheater Jacobus Wieman heeft al jaren een speciaal Sinterklaasprogramma met poppenkast.
Koos ontdekt dat de zaal vol zit met kinderen. Dat betekent gezelligheid. Hij wil graag iets voor de kinderen
doen maar er staat een poppenkast en daar mag hij vast niet aankomen. Zal hij proberen eens in de kast te
kijken? In de poppenkast speelt zich een spannend verhaal af rond het feest van Sint Nicolaas.
Alle ingrediënten uit het traditionele Sinterklaasfeest komen in de poppenkast met milde humor terug.
Sinterklaas heeft het druk. Daarom vraagt hij ook dit jaar weer de hulp van Erik. Erik is daar erg trots op,
maar hij vindt het niet leuk dat iedereen het te druk heeft om het te zeggen waarmee hij kan helpen. Erik is
geen Piet. Al snel ontmoet hij een klein Pietje dat het vak van Piet nog moet leren. Het paard heeft kuren.
En er sluipt iemand door de kamers van Sinterklaas.
Hoe zal dat aflopen als Erik samen met een bang Pietje deze problemen moet oplossen?
Datum zaterdag 30 november
Locatie Rabobankzaal
Aanvang 14.00 uur
Entree € 7,50 per persoon
Reserveren
www.cultuurpleingo.nl
telefoon (0187) 48 24 00
De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf ca. 4 jaar.
Wij nodigen ouders/verzorgers uit de voorstelling met
kind(eren) te bezoeken.

VERWACHT
www.cultuurpleingo.nl
Zondag 1 december
MuziekCafé, StarkLinneman met

Deborah J Carter, Diekhuusfoyer

Donderdag 19 december
Film ‘Boven is het Stil’
Filmhuis Middelharnis

Donderdag 5 december
Film ‘Amour’
Filmhuis Middelharnis

Vrijdag 20 december
Clementine Volker Vitamine C
Theaterconcert, Folk-Pop

Zaterdag 7 december
Cultureel Ontbijt
Diekhuus

Donderdag 2 januari
Film ‘Caesar Must Die’
Filmhuis Middelharnis

Donderdag 12 december
Film ‘Du Vent Dans Mes Mollets’
Filmhuis Middelharnis

Zondag 5 januari
MuziekCafé StarkLinnemann met
Awake, Diekhuusfoyer

Maandag 16 december
Lunchvoorstelling op Maandag
met StarkLinnemenn, kerst

Donderdag 9 januari
Film ‘The Source’
Filmhuis Middelharnis
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Ontvangt u de Diekhuus Cultureel
per post en wilt u deze
per e-mail ontvangen?
Dat kan!
Stuur een bericht naar:
receptie@hetdiekhuus.nl
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.
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