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Programma:
Donderdag 12 december
Film ‘Du Vent Dans Mes Mollets’
Filmhuis Middelharnis, Diekhuus
Vrijdag 13 december
Gay Borrel op Paarse Vrijdag
Tuinhuis Hoeve Kortstaert
Zaterdag 14 december
Kerstmarkt Herkingen
Ons Huis Herkingen
Zaterdag 14 december 2013
Kerkconcert Messiah G.F. Händel
Hervormde Kerk Dirksland

Editie: december 2013

Donderdag 12 december in Filmhuis Middelharnis
‘Du Vent Dans Mes Mollets’ regie Carine Tardieu
Du vent dans mes mollets wordt verteld vanuit het perspectief van de
9-jarige Rachel Gladstein, kind van een overbezorgde moeder en een weinig
geïnteresseerde vader. Ze deelt haar slaapkamer met haar inwonende
grootmoeder, want “zo kan ze in de gaten houden of die niet plotseling
overlijdt”. Met iedereen in het gezin lijkt wel wat mis te zijn. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat dit zijn
weerslag heeft op Rachel, die,
vanwege bedplassen en slapen met
haar schooltas op haar rug, door haar
moeder wordt meegesleurd naar een
psycholoog.

Maandag 16 december, KERST
Lunchvoorstelling op Maandag
met StarkLinnemenn, Diekhuus

Reserveren
internet: www.cultuurpleingo.nl
telefoon (0187) 48 24 00
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50
Filmhuisleden en CJP € 5,00

Woensdag 18 december
film ‘Winterstilte’
De Overkant, Ouddorp
Donderdag 19 december
Film ‘Boven is het Stil’
Filmhuis Middelharnis, Diekhuus

Bekijk de trailer op
www.cultuurpleingo.nl

Vrijdag 20 december
Clementine Volker Vitamine C
Folk-Pop, Rabobankzaal, Diekhuus
Donderdag 2 januari
Film ‘Caesar Must Die’
Filmhuis Middelharnis, Diekhuus

Zondag 5 januari
MuziekCafé StarkLinnemann
met Ilja Reijngoud, Diekhuusfoyer

Zaterdag 14 december Kerstmarkt in Ons Huis Herkingen
Er zijn ruim 30 tafels ingericht
met kerstartikelen, leuke
cadeau’s, tweedehands boeken
en uiteraard kerst lekkernijen.

Kom gerust een kijkje nemen in
Verenigingsgebouw ‘Ons Huis’
Donderdag 9 januari
Kaaidijk 26 in Herkingen.
Film ‘The Source’
Filmhuis Middelharnis, Diekhuus De Kerstmarkt is van 10.00 uur
tot 16.00 uur open.
Vrijdag 10 januari
Thatergroep Spiegel(t)je ‘Doek’
Meer informatie
Diekhuus, Rabobankzaal
telefoon
(0187) 66 93 48
e-mail
info@onshuisherkingen.nl
internet
www.onshuisherkingen.nl

Vrijdag 13 december Uitvoering van Muziekschool Goeree-Overflakkee
dwarsfluit, harp, piano en zang in het Diekhuus
Een prachtige kerstuitvoering die verzorgd wordt door leerlingen van de Muziekschool GO. Het programma is zeer divers, zeker ook omdat er allerlei instrumenten bespeeld worden en er gezongen wordt. De docenten die alle muziek voor deze avond met hun leerlingen ingestudeerd hebben zijn: Lisette van den Broek (dwarsfluit), Ghislaine Maclaine
Pont (harp), Marijke Nieuwenweg (zang) en Piet Westhoeve (piano). Al met al een boeiende muzikale kerstavond waarin jong en ouder zijn/haar beste kunnen zal laten horen en
het is bijzonder inspirerend voor leerlingen en docenten als u daarbij bent! .
toegang is gratis
aanvang 19.30 uur
locatie Rabobankzaal van het Diekhuus

Vrijdag 13 december Gay-borrel op Paarse Vrijdag
Op vrijdag de 13e december organiseren Hoeve Kortstaert en De Snoeperij de eerste
Gay-borrel van Goeree-Overflakkee. Deze borrel staat in het teken van Paarse vrijdag.
Paarse Vrijdag is een dag waarop mensen door het
dragen van de kleur paars hun solidariteit kunnen tonen met homoen biseksuele, lesbische en transgender (LHBT) jongeren. Door heel het land zijn er
duizenden mensen die paars dragen om te laten zien dat ze
tegen homofobie en transfobie zijn. De borrel vindt plaats in het tuinhuis
achter Hoeve Kortstaert aan de Oostdijkseweg 39 te Goedereede-Oostdijk. Aanvang tussen 16:30-17:00 uur
is de inloop en de avond duurt tot circa 20:00 uur. Kosten 7 euro. Dit is inclusief hapjes en drankjes. Opgave bij Erica Groenendijk: (0187) 60 36 41 / 06 30 25 70 99 of per e-mail: e.groenendijk@tele2.nl.

Zaterdag 14 december ‘Highlights uit de Messiah van G.F. Händel’ Hervormde
Kerk van Dirksland
Met medewerking van: c.o.v. ‘Laudando’ Marlotte van ‘t Hoff, sopraan
Ralph Looij, bas Wim Diepenhorst, orgel
Rinus Verhage, algehele leiding
Toegangsprijzen: volwassenen € 7,50, kinderen € 2,50,
donateurs € 5,00 Aanvang 20.00 uur
Kaarten verkrijgbaar via de leden van het koor en voorafgaand aan de
uitvoering bij de ingang van de kerk. Zie ook www.covlaudando.nl

Maandag 16 december Lunchvoorstelling Kerst met StarkLinnemann
Maandag 16 december tijdens de Lunchvoorstelling op maandag spelen
StarkLinnemann Klassiek en Jazz, een prachtig Kerst Concert in het
Diekhuus. Het StarkLinnemann trio heeft speciaal voor dit concert een kerstrepertoire samengesteld. Bestaande uit een combinatie van klassieke muziek met
Jazz.
Paul Stark – Piano
Vasilis Stefanopoulos – Contrabas
Jonas Linnemann - Drums
Om 11.00 is er een kopje koffie/thee in de foyer, 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 Rabobankzaal en Diekhuusfoyer
Aanvang 11.00 uur
Entree € 12,50
Reserveren www.cultuurpleingo.nl telefoon (0187) 48 24 00
e-mail receptie@hetdiekhuus.nl
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Donderdag 19 december ‘Boven is het Stil’ in Filmhuis Middelharnis
regie Nanouk Leopold
Helmer, een alleenstaande boer van midden vijftig, brengt zijn bedlegerige
vader naar de zolder om niet langer naar zijn wil te hoeven leven. Als de 18
-jarige Henk zijn knecht wordt, komt er eindelijk beweging in zijn leven.
Boven is het stil is de verfilming van de gelijknamige roman van Gerbrand
Bakker, die in talloze landen werd vertaald.
Reserveren
internet: www.cultuurpleingo.nl
telefoon (0187) 48 24 00
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
alleen op vertoning van pasje

Bekijk de trailer op www.cultuurpleingo.nl

Vrijdag 20 december Theaterconcert, Folk-Pop met Clementine Volker
Vitamine C wordt u door Clementine en band vocaal opgediend. De muziek bevordert de fysieke en emotionele
gezondheid in de donkere wintermaanden. De verbinding met Keltische muziek is voor haar een natuurlijk
gegeven. Zij komt letterlijk thuis als ze Ierse muziek zingt. Met haar warme stem en présence omhelst ze het
publiek. Door een sound uit het hier en nu ontstaat er een authentiek concert dat raakt.
Clementine
De Nederlandse zangeres woont op Goeree-Overflakkee. Ze groeide op als kaptein’s dochter. Als haar vader
thuis kwam na zijn lange reizen werd dit uitbundig gevierd en de franse chansons maakten plaats voor zijn
lievelingsmuziek van Iers karakter. Daarnaast hebben water, natuur en vrijheid ook altijd een grote rol
gespeeld in haar jeugd en juist dat samen verklaart haar speciale band met de Keltische cultuur en Ierse folkmuziek. Clementine komt letterlijk thuis als ze Ierse muziek zingt.
Album ‘Special to me’
Op haar nieuwe album ‘Special to me’ (mei 2013) blijft Clementine dicht bij haar Ierse folk roots maar voegt
daar haar eigen sound aan toe. Het resultaat laat zich het best omschrijven als frisse folkpop. Haar warme
stem en natuurlijke persoonlijkheid matchen perfect met de authentieke folkklanken en de akoestische instrumenten.
Het repertoire van ‘Special to me’ vormt tevens de basis voor het nieuwe theaterconcert waarmee Clementine
het seizoen 2013/2014 door Nederland tourt. Het programma heet ‘Vitamine C’. Met haar warme stem en présence omhelst ze haar publiek. Door een sound uit het hier en nu ontstaat er een authentiek concert dat je
raakt. Voor een volledige speellijst check www.clementine.fm
Naast haar vaste bandleden Philip Masure, die ook de productie deed en Siard de Jong werkte Clementine voor
‘Special to me’ samen met percussionist Ludo Stichelmeyer en Diego Nicolas Rodriquez op fretless bass.
Mastering was in handen van Grammy winnaar Brad Blackwood (Paper Airplane, Alison Krauss)

Datum vrijdag 20 december
locatie Rabobankzaal
aanvang 20.00 uur
entree € 12,50 per persoon
reserveren
internet www.cultuurpleingo.nl
telefoon (0187) 48 24 00
e-mail receptie@hetdiekhuus.nl
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Donderdag 2 januari in Filmhuis Middelharnis ‘Caesar Must Die’
regie Paolo en Vittorio Taviani
Het zijn geen professionals, de acteurs die Julius Caesar ten tonele hebben gevoerd. Wie ze wel zijn, wordt met
een lichte schok duidelijk op het moment dat het hele gezelschap door geüniformeerde bewakers van het podium af wordt geleid. Eén voor één verdwijnen ze vervolgens achter een dikke stalen deur. Mooi gespeeld: nu terug in je cel. Ze zitten in het maximum security-gedeelte van de Rebibbia-gevangenis in Rome, en ze zitten er
lange, soms levenslange straffen uit. De broers Taviani zagen in het gevangenistheater van Rebibbia een opvoering van teksten uit Dante's Inferno, en raakten er zo van onder de indruk dat ze de directeur benaderden
om een film te maken.
In de gevangenis, met de gedetineerden en met Shakespeare's Julius Caesar als uitgangspunt. Want ambitie,
verraad, moord en vergelding, dat zijn onderwerpen waar de veroordeelden, merendeels voormalige maffiosi,
wel mee uit de voeten kunnen. Oude vriendschap die het moet afleggen tegen het collectief belang: tragiek die
volop aanwezig is in het leven van een beroepscrimineel. In deze setting staat de historische moord op Caesar
ineens niet zo ver meer van een afrekening met een clanlid dat zich te eigenmachtig opstelt.

Reserveren
internet: www.cultuurpleingo.nl
telefoon (0187) 48 24 00
e-mail receptie@hetdiekhuus.nl

aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50
Filmhuisleden en CJP € 5,00
(op vertoning van pasje)
Bekijk de trailer op www.cultuurpleingo.nl

Zondag 5 januari MuziekCafé met StarkLinnemann en Funky Jazz met
Ilja Reijngoud
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!
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. Na afloop van
elke voorstelling kunt u nagenieten in de foyer, misschien treft u zelfs de artiesten nog aan de bar.
Zondag 5 februari is het de volgende voorstelling van MuziekCafé van StarkLinnemann.

Paul Stark - Piano
Vasilis Stefanopoulos - Contrabas
Jonas Linnemann - Drums
Ilja Reijngoud - Trombone
locatie Diekhuusfoyer
aanvang 15.00 uur
entree € 9,00 per persoon
Reserveren is noodzakelijk!
Internet www.cultuurpleingo.nl
telefoon (0187) 48 24 00
e-mail receptie@hetdiekhuus.nl
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Donderdag 9 januari vertoont Filmhuis Middelharnis de film ‘The Source’
regie Nanouk Leopold
Humoristisch drama waarin de jonge Leila de vrouwen in haar dorp
oproept om te staken, zodat hun mannen zelf water gaan halen op de
top van de berg
Ergens tussen Noord-Afrika en het Midden-Oosten ligt een dorpje
waar vrouwen volgens de traditie al eeuwenlang het was- en drinkwater halen. De bron bevindt zich op de top van de berg onder de brandende zon. Leila, een jonge bruid, weigert dit nog langer te doen. Ze
stelt de andere vrouwen voor om te gaan staken. Dit betekent voor de
mannen geen seks zolang zij niet zelf water regelen.
Regisseur Radu Mihaileanu, wiens vorige film 'Le concert' werd genomineerd voor een Golden Globe, schreef ook zelf het scenario van dit
komische drama. Hij liet zich daarbij onder meer inspireren door een
bericht dat hij las over Turkse vrouwen die in staking gingen en verantwoordelijkheid eisten van de mannen uit hun dorp.
Bekijk de trailer op www.cultuurpleingo.nl
Reserveren
internet: www.cultuurpleingo.nl
telefoon (0187) 48 24 00
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
(op vertoning van pasje)

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 *
22.02.2014 / 29.03.2014 / 26.04.2014 / 31.05.2014 / 28.06.2014
* Data zijn onder voorbehoud, in afwachting van een vergunning
De Streek- en Rommelmarkt is altijd van 10.00 – 16.00 uur.

Wegens succes speelt Theatergroep SPIEGEL(T)JE vrijdag 10 januari nog een
keer 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 het verhaal van de acteur Richard die meerdere actrices
wegjaagt tijdens het repitieproces. De productie word 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. Alle personages die in het stuk voorkomen worden gespeeld
door beide spelers, Lenny de Raaij en Rien Gielbert.
data vrijdag 10 januari
aanvang 20.15 uur
locatie Diekhuus Rabobankzaal
kosten € 10,00 per persoon
reserveren
internet www.cultuurpleingo.nl
telefoon (0187) 48 24 00
e-mail spiegeltje@kpnmail.nl
U bent van harte welkom in de Rabobankzaal van het Diekhuus.
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VERWACHT
www.cultuurpleingo.nl
Maandag 13 januari 2014
Lunchvoorstelling met film
‘The Beste Exotic Marigold Hotel’
Diekhuus

Wij wensen u
fijne Kerstdagen en een
gelukkig en gezond 2014.

Donderdag 16 januari 2014
Film ‘The Broken Circle Breakdown’
Filmhuis Middelharnis, Diekhuus
Vrijdag 17 januari 2014
lezing ‘Winterreise van Schubert’
door Marijke Nieuweweg, Diekhuus
Zaterdag 18 januari 2014
Klassiekconcert pianist Roel Praas
en bariton Palle Fuhr Jorgensen
Diekhuus
Donderdag 23 januari 2014
film ‘Love Is Alle You Need’
Filmhuis Middelharnis, Diekhuus
Vrijdag 24 januari 2014
Uitvoering Muziekschool GO
Diekhuus
Zaterdag 25 januari 2014
Kindertheater Wie Walvis speelt
‘YURKO’ Diekhuus
Donderdag 30 januari 2014
film ‘Dans la Maison’
Filmhuis Middelharnis, Diekhuus

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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