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Diekhuus verkoopt online toegangskaarten

Via www.hetdiekhuus.nl worden toegangskaarten voor alle voorstellingen van
het Diekhuus online verkocht. Vanaf 11 februari is het dus niet meer mogelijk
kaarten telefonisch of per e-mail te reserveren.
Zaterdag 22 februari
Veilig en eenvoudig afrekenen Alle toegangskaarten worden gereserveerd
StarkLinnemann Album Release
en direct betaalt via onze ticketshop. Afrekenen kan veilig via iDEAL met
Diekhuus, Rabobankzaal
internet bankieren bij uw eigen bank. U ontvangt een bevestiging en een
e-ticket die geprint moet worden en meegenomen moet worden naar de voorZaterdag 22 februari
stelling. Uw e-ticket is tenslotte uw toegangskaart. Op www.hetdiekhuus.nl
Streek & Rommelmarkt
vindt u een compleet overzicht van alle voorstellingen en films die dit seizoen
Diekhuus en Diekhuusplein
nog spelen in het Diekhuus. Niet via internet kaarten kopen? Voor degene
Donderdag 27 februari
die zich niet op internet begeven is het mogelijk van maandag t/m vrijdag van
9-12 uur aan de receptie van het Diekhuus een kaart te kopen, wel moet men dan
film ‘Le Grand Soir’
Diekhuus, Filmhuis Middelharnis gelijk contant afrekenen. Bent u niet in de gelegenheid op de genoemde tijden dan
kunt u ook een afspraak maken om langs te komen via telefoon (0187) 48 24 00.
Vrijdag 28 februari
Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen als u vragen heeft.
Jan Rot, Nummerrr1!!!
Diekhuus, Rabobankzaal
Zaterdag 1 maart
Kindertheater, Max Verstappen
Diekhuus, Rabobankzaal
Zondag 2 maart
MuziekCafé StarkLinnemann
Diekhuus, Foyer
Donderdag 6 maart
film ‘Cloud Atlas’
Diekhuus, Filmhuis Middelharnis
Vrijdag 7 maart
MuziekTheater Marjolein Meijers
Diekhuus, Foyer
Maandag 10 maart
Lunchvoorstelling, Vissers Truien
Diekhuus, Rabobankzaal + Foyer

Donderdag 13 maart
film ‘Cave of Forgotten Dreams’
Diekhuus, Filmhuis Middelharnis
Vrijdag 14 maart
Stadstoneel ‘Klamme lappe op
zwart zaad’ DH, Rabobankzaal
Zaterdag 15 maart
film ‘De Nieuwe Wildernis’
Rabobankzaal, Diekhuus
Donderdag 20 maart
film ‘Your Sister’s Sister’
Filmhuis Middelharnis
Vervolg op pagina 2

Vrijdag 9 mei en zaterdag 10 mei in het Diekhuus
Richard Groenendijk in Concert

In de loop van 2014 werkt Richard Groenendijk aan zijn eerste cd met liedjes
die hij de afgelopen 15 jaar in het theater zong. Speciaal voor het Diekhuus
stelde hij een avond samen met die liedjes. Een gevarieerde avond met uiteenlopend repertoire van ballad tot smartlap. Met aan de piano Peter Groenendijk (geen familie overigens) wordt het een unieke, intieme voorstelling waarin het cabaretlied centraal staat. Richard kennende zal hij tussendoor genoeg
te bespreken hebben en we sluiten het dan ook niet uit dat er zo hier en daar
een conference tussen zit die een link heeft met Goeree-Overflakkee….
Richard Groenendijk werd geboren op 24 september 1972 in Dirksland, tourt
vanaf 1998 met zijn cabaretvoorstellingen door Nederland, speelde in musicals als Les Misérables en Hairspray, speelde
een rol in de kerstheatershow van Karin Bloemen, was deelnemer aan Wie is de mol? En
was verder op televisie te zien in o.a. Ranking
The Stars, Volgende Week en is op dit moment vast panellid in Wie ben ik?! Op RTL-4.
Op 12 december 2014 zal zijn nieuwe theatervoorstelling Met de mantel der liefde in première gaan in het oude Luxortheater in Rotterdam.
locatie Diekhuus, Rabobankzaal
entree € 20,00 per persoon
(incl. admin.kosten)
aanvang vrijdagavond 9 mei 20.00 uur
zaterdagmiddag 10 mei 15.00 uur
zaterdagavond 10 mei 20.00 uur
reserveren www.hetdiekhuus.nl

VERVOLG VERWACHT
Donderdag 27 maart
film ‘The Turin Horse’
Filmhuis Middelharnis

Zaterdag 29 maart
Concert Quartet Gerhard
Diekhuus, Rabobankzaal
Zaterdag 29 maart
Streek & Rommelmarkt
Diekhuus en Diekhuusplein

Donderdag 20 februari in Filmhuis Middelharnis ‘Paradies Liebe’
regie Ulrich Seidl
Een bijtend humanisme siert de films van Ulrich Seidl. ZijnParadies-trilogie over verlangen belooft een
hoogtepunt van 2013 te worden. Een verhaal over drie vrouwen, drie vakanties en drie gedoemde dromen.
In Paradies Liebe, het eerste deel van de trilogie vertrekt de vijftigjarige Teresa op aanraden van vriendinnen
naar Kenia voor een seksvakantie. In pijnlijk neokoloniale maar ongetwijfeld realistische tableaus zet Seidl de
verhoudingen neer. (bron: Filmkrant)
locatie Diekhuus, Rabobankzaal, Beneden Zandpad 7 MH
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
alleen op vertoning van pasje
Reserveren www.hetdiekhuus.nl

Heeft u vragen over het bestellen van toegangskaarten?
Neem contact op met de receptie van het Diekhuus,
telefoon (0187) 48 24 00 / e-mail receptie@hetdiekhuus.nl
Bekijk de trailer op www.cultuurpleingo.nl

Zaterdag 22 februari StarkLinnemann Album Release ‘Awake’
Het StarkLinnemann Quintet presenteert op zaterdag 22 februari hun debuut album "Awake" in het Diekhuus.
Dit album hebben zij vorig jaar opgenomen in de Bijloke studio te Gent met medewerking van Dick de Graaf op
tenor saxofoon en Gerard Kleijn op trompet. Tijdens dit concert speelt het StarkLinnemann Kwintet uitsluitend originele composities van de hand van Paul Stark en Jonas Linnnemann.
locatie Diekhuus Rabobankzaal aanvang 20.00 uur entree € 10,50 per persoon
reserveren www.hetdiekhuus.nl
Toegangskaarten aan de kassa kosten € 11,50, indien er nog kaarten beschikbaar zijn.
De kassa gaat een half uur voor aanvang open.
Heeft u vragen over onze ticketshop dan kunt contact op nemen met de receptie van het Diekhuus, telefoon
(0187) 48 24 00 of per e-mail receptie@hetdiekhuus.nl
Gerard Kleijn
Trompet
Jonas Linnemann
Drums
Dick de Graaf
Tenor Saxofoon
Paul Stark
Piano
Vasilis Stefanopoulos
Contrabas

Foto Jacquelien Wielaard
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Donderdag 27 februari in Filmhuis Middelharnis ‘Le Grand Soir’
regie Benoît Deléphine en Gustave Kervern
Le grand soir speelt zich grotendeels af op een uitgestrekte winkelboulevard,
waar de bedaarde consument niet alleen de meubelshowroom en de bouwmarkt, maar ook de huishoudelijke-artikelenzaak, de schoengigant,
de hypermarché en het ketenrestaurant binnen handbereik heeft. Dit alles in
een setting van goedkope en vaak infantiele architectuur, die de makers met
gevoel voor humor in beeld brengen. Het is het universum van beddenverkoper Jean-Pierre (Albert Dupontel). Dat het tegelijk zijn gevangenis is, beseft
hij pas nadat hij wordt ontslagen. Dan blijkt ook dat hij nog wat kan opsteken
van zijn broer, de overjarige punker NOT (Benoît Poelvoorde), die altijd zijn
volstrekte tegenpool was. Samen heroveren ze hun plek in een wereld die al
het afwijkende naar de marge probeert te verbannen.
locatie Diekhuus, Rabobankzaal aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00 alleen op vertoning van pasje
Reserveren www.hetdiekhuus.nl
bekijk de trailer op www.cultuurpleingo.nl

Vrijdag 28 februari Jan Rot met ‘Nummerrr1’ in het Diekhuus
Een kleine ode van de grote man aan het nummer 1-lied. In twee uur met
pauze laat Jan er heel wat voorbij komen.
Van Vous permettez monsier en Hair tot knallers van Police en Bruce
Springsteen, alles in spetterend Nederlands
uiteraard; niet voor niets is Jan voor velen de beste
liedvertaler van ons land. En op eigen vrolijke wijze vertelt de lange zanger
er de verhalen bij, en probeert het geheim van al die toppers te doorgronden.
Een voorstelling om niet te missen!
datum vrijdag 28 februari 2014
locatie Diekhuus, Rabobankzaal,
Beneden Zandpad 7 in Middelharnis
aanvang 20.00 uur
entree € 15,50 per persoon (incl. administratiekosten)
reserveren www.hetdiekhuus.nl
Aan de kassa kosten toegangskaarten € 16,50 per persoon, indien er nog
kaarten beschikbaar zijn. De kassa gaat een half uur voor aanvang open.

Zaterdag 1 maart kindertheaterman Max Verstappen in het Diekhuus
Max Verstappen gebruikt prachtige muziek, speelt met veel humor en heeft een heus 3D decor in zijn kast.
Hij is vooral bekend van de televisie-items uit Villa Achterwerk zoals ‘de Kip’.
Daarnaast van zijn dierenpersoonlijkheden in de films ‘Otje’ en ‘Ibbeltje’.
Het is lente
Cor Kraai is op z’n aller vrolijkst want in de lente is hij jarig. Zijn oom
Henk , een avontuurlijke trekvogel, verrast Cor met een cadeautje uit een
warm en ver land. Het is een flesje van kristal dat prachtig flonkert. Cor is
er echt hartstikke blij mee en wil het flesje dolgraag openmaken. Zelfs de
waarschuwing op het flesje: ‘Alleen kijken, nooit openmaken’, houdt hem
niet tegen.
De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. Wij nodigen ouders/
verzorgers uit de voorstelling met kind(eren) te bezoeken
datum zaterdag 1 maart 2014
locatie Diekhuus, Rabobankzaal, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis
aanvang 14.00 uur
entree € 6,50 per persoon (incl. administratiekosten)
reserveren www.hetdiekhuus.nl
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Zondag 2 maart MuziekCafé StarkLinnemann met speciale gast Lilian Vieria
Zondag 2 maart in het Diekhuus; MuziekCafé met StarkLinnemann goes Brazil en speciale gast Lilian Vieira.
Het beloofd weer een geweldige middag te worden waar het moeilijk zal zijn om stil te blijven zitten. De muziek
is van het hoogste niveau en altijd toegankelijk voor een breed
publiek.
Paul Stark - Piano
Noa Stroeter - Contrabas
Jonas Linnemann - Drums
Lilian Viera - Zang
locatie Diekhuus Foyer, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis
aanvang 15.00 uur
toegang € 9,50 per persoon (incl. administratiekosten)
Aan de kassa kosten toegangskaarten 10,50 pp (incl. administratiekosten), indien er nog kaarten beschikbaar zijn. De kassa gaat een half uur voor aanvang open.
reserveren www.hetdiekhuus.nl

Donderdag 6 maart in Filmhuis Middelharnis ‘Cloud Atlas’
regie Tom Tykwer, Andy Wachowski en Lana Wachowski
Cloud Atlas vertelt zes verhalen die zich in een verschillende tijd en op verschillende plaatsen afspelen en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het eerste verhaal speelt zich rond 1850 af, terwijl het laatste verhaal
zich honderden jaren in de toekomst afspeelt. Het is een episch verhaal van menselijkheid waarin de acties en
de gevolgen van onze levens impact hebben op een ander door middel van het verleden, het heden en de toekomst wanneer één ziel omgevormd wordt van een moordenaar tot een verlosser en één enkele daad van vriendelijkheid ervoor zorgt dat eeuwen later een revolutie ontketend wordt.
Bekijk de trailer op www.cultuurpleingo.nl
locatie Diekhuus, Rabobankzaal
Beneden Zandpad 7 in Middelharnis
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
alleen op vertoning van pasje
reserveren www.hetdiekhuus.nl

Maandag 10 maart Lunchvoorstelling met auteur van ‘Vissers Truien’ Stella Ruhe
In het najaar van 2013 verscheen het boek Visserstruien, geschreven door Stella Ruhe. In het boek wordt de
geschiedenis van de visserstrui uitgerafeld: in vroeger tijden had ieder vissersdorp een eigen patroon. Aan dit
patroon kon men vroeger exact zien uit welke vissersplaats men afkomstig
was. Stella Ruhe geeft deze morgen een lezing over haar boek, de herkomst
van de visserstrui en natuurlijk komen ook de diverse patronen aan de orde.
Tijdens deze lunchvoorstelling is het boek Visserstruien ook te koop.
Deze lunch wordt georganiseerd in samenwerking met Breicafé “Steekje los”
en Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. Breicafé “Steekje los” viert met deze
activiteit haar 2-jarig jubileum. Het programma voor deze lunchvoorstelling:
Inloop vanaf 11.00 uur met een kopje koffie/thee.
Rond 11.30 uur begint de lezing door Stella Ruhe. Aansluitend staat er een
luxe lunch voor u klaar in de foyer van het Diekhuus.
locatie Diekhuus, Rabobankzaal en Foyer, Beneden Zandpad 7, Middelharnis
aanvang 11.00 uur
toegang 10,50 (incl. adminkosten) voor leden van de bibliotheek,
niet leden betalen € 13,00 per persoon
reserveren www.hetdiekhuus.nl
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Vrijdag 7 maart speelt Marjolein Meijers haar muzikale voorstelling
‘Oud en Nieuw’ in de foyer van het Diekhuus.
Oud en Nieuw is het nieuwe muziek-theaterprogramma van Marjolein
‘Berini’ Meijers, begeleid door multi-instrumentalisten Walter Kuipers en
Onno Kuipers.
Met verhalen van vroeger en nu, en met oude en nieuwe muziek borduurt
zij voort op de de gebeurtenissen van alledag. Haar verhalen zijn ontleend
aan eigen ervaringen: Liefde en afscheid, dood en nieuw leven. En natuurlijk zoals wij Marjolein kennen, altijd met een Rotterdamse tongval, een
vette knipoog en een dikke lach!
locatie Diekhuus, Foyer, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis
aanvang 20.00 uur
toegang € 13,00 per persoon incl. consumptie
( incl. administratiekosten)
Kaarten aan de kassa kosten € 14,00 per persoon, indien er nog
kaarten beschikbaar zijn.
reserveren www.hetdiekhuus.nl

Donderdag 13 maart in Filmhuis Middelharnis ‘Cave of Forgotten Dreams’
regie Werner Herzog
De grot uit de titel is de Chauvet-grot in het Franse Ardèche-gebied,
waar in 1994 muurschilderingen werden aangetroffen die zo'n 32 duizend
jaar oud bleken te zijn. Herzog mocht er als eerste filmen, en deed dat
- ondanks vele beperkingen - in 3D. Voegt dat iets toe?
Zeker, aangezien de prehistorische schilders speelden met muurglooiingen
en schaduwspel. Informatief, maar vooral filosofisch en spiritueel getint,
zoals meestal bij Herzog. Bij tijden een magische ervaring, mede dankzij
de experimentele muziek van Ernst Reijseger.
Bekijk de trailer op www.cultuurpleingo.nl
locatie Diekhuus, Rabobankzaal
Beneden Zandpad 7 in Middelharnis
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
alleen op vertoning van pasje
reserveren www.hetdiekhuus.nl
U bent van harte welkom!

Vrijdag 14 maart speel De Toneelgroep Stad ‘Klamme Lappe op Zwart Zaad’ in het
Diekhuus. Een blijspel in 4 bedrijven door Aris Bremer
Klamme Lappe is naar eigen zeggen een heel kleine boer, een beetje lui, maar niet dom. Als zijn verkering met
de rijke Gepke uitraakt, komt hij in hevige geldnood. Zijn pas gestarte mini-camping doopt hij daarom ZWART
ZAAD. Maar wat is Zwart Zaad, behalve dat je erop kan zitten ??????
Datum vrijdag 14 maart
Locatie Diekhuus, Rabobankzaal, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis
Aanvang 20.00 uur
Entree € 8,00 per persoon (incl. administratiekosten)
Kaarten aan de kassa kosten € 9,00 per persoon,
indien er nog kaarten beschikbaar zijn.
Reserveren www.hetdiekhuus.nl
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Zaterdag 15 maart de film ‘De Nieuwe Wildernis’ in het Diekhuus
regie Mark Verkerk
In één van ‘s werelds dichtst bevolkte landen heeft zich een natuurgebied ontwikkeld van internationale
allure: de Oostvaarder plassen. Hier bepaalt de natuur het ritme. Twee jaar lang volgde een aantal filmteams
de vossen, ganzen, ijsvogels, herten en de grootste kudde wilde paarden van
Europa. Het resultaat is een natuurfilm zoals die nog nooit eerder in Nederland
is gemaakt. De expressieve konik paarden werpen hun veulens tussen de kalveren van de majestueuze edelherten en heckrunderen.
Een overvloed aan nieuw leven probeert met spectaculaire gevechten
nieuwe territoria te veroveren. Het is een plek die in de lente en zomer
een paradijs vormt, maar in de winter een grimmig landschap. Er is
minder voedsel waardoor de bewoners van de graslanden en moerassen keuzes
moeten maken die van levensbelang zijn. De Nieuwe Wildernis is een natuurspektakel voor het hele gezin. De ‘circle of life’ of ‘kringloop van het leven’ in de
Oostvaarder plassen wordt schitterend in beeld gebracht. Soms aangrijpend
maar ook humoristisch en vertederend.
Bekijk de trailer op www.cultuurpleingo.nl
locatie Diekhuus, Rabobankzaal, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl

Donderdag 20 maart in Filmhuis Middelharnis ‘Your Sister’s Sister’
regie Lyn Shelton
Een jaar na de dood van zijn broer gaat de emotioneel overmande Jack (Mark Duplass) in op het aanbod van zijn beste vriendin Iris (Emily Blunt) om voor een week
naar het afgelegen eiland van haar familie te gaan. Bij aankomst in het huis ontdekt Jack dat de zus van Iris, Hannah, (Rosemarie DeWitt), hetzelfde idee had en de
twee brengen een lastige avond door. De volgende ochtend verschijnt Iris onaangekondigd waardoor er een emotionele toestand ontstaat over zussen, broers en vrienden.
Bekijk de trailer op www.cultuurpleingo.nl
locatie Diekhuus, Rabobankzaal
Beneden Zandpad 7 in Middelharnis
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
alleen op vertoning van pasje
reserveren www.hetdiekhuus.nl

Donderdag 27 maart in Filmhuis Middelharnis ‘The Turin Horse’
regie Béla Tarr
De wereld is nog maar net ten onder gegaan in Lars von Triers Melancholia of
de volgende ondergang dient zich aan met The Turin Horse. Stilistisch
verschillen de films van de grootmeesters echter als dag en nacht. In The Turin
Horse verdwijnt de aarde niet in een adembenemend visueel spektakel, maar
dooft hij langzaam uit. Het minimalistische drama opent met een tekstje over
de anekdote dat Nietzsche in 1889 in Turijn krankzinnig werd toen hij een
voerman een paard zag afranselen. De introductie eindigt met de opmerking dat
we niet weten wat er met het paard is gebeurd. The Turin Horse beantwoordt
deze vraag. Het paard wordt gekocht door een oude alcoholstoker, die er na een
lange tocht over de Hongaarse poesta mee thuiskomt. Thuis is een vervallen
boerenhuisje, waarin de man met zijn dochter een armoedig leven leidt.
De gierende storm rond het krot, dat op een onmetelijke lege vlakte ligt, is een
slecht voorteken. Bekijk de trailer op www.cultuurpleingo.nl
locatie Diekhuus, Rabobankzaal
Beneden Zandpad 7 in Middelharnis
aanvang 20.00 uur toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
alleen op vertoning van pasje reserveren www.hetdiekhuus.nl
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Zaterdag 29 maart ‘Quartet Gerhard’ in het Diekhuus
Sinds de heropening van het Diekhuus hebben al veel mensen ervaren dat een voorstelling in de Rabobankzaal
een belevenis van formaat is. Een mooie ambiance, comfortabele stoelen en, heel belangrijk, goede akoestiek.
Potentiele Wereldtop!
Het optreden van het Quartet Gerhard uit Barcelona (Spanje) is een uitgelezen moment om dit te ervaren. Dit
jonge strijkkwartet wordt gerekend tot de potentiele wereldtop. Dat is de reden dat ze ondersteund worden
door de Stichting Haren & Snaren (www.harenensnaren.org), tevens de organisatie die dit optreden mogelijk
maakt. Op het programma staan werken van Beethoven en Mendelssohn. Voor het kwartet past dit optreden
in de voorbereiding van hun reis naar Osaka (Japan), waar zij zullen deelnemen aan een prestigieus concours.
locatie Diekhuus, Rabobankzaal, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis
aanvang 20.00 uur
entree € 15,50 per persoon (incl. administratie kosten)
Aan de kassa kosten toegangskaarten € 16,50 per persoon, indien er nog kaarten beschikbaar zijn.
De kassa gaat een half uur voor aanvang open.
reserveren www.hetdiekhuus.nl
U bent van harte welkom!

Zaterdag 29 maart Streek & Rommelmarkt in het Diekhuus
Er zijn meer dan 20 verkooptafels waar van alles is te vinden;
onder andere speelgoed, boeken, kleding kortom voor elk van
wils! De rommelmarkt kunt u vinden in zaal 6 – voormalig
Filmhuis zaal – van het Diekhuus. De Streekmarkt, met allerlei
streekproducten is aanwezig op het Diekhuusplein.
De Diekhuusfoyer is uiteraard open. Hier kunt u genieten van
kopje koffie/thee en iets lekkers. Ook kunt u in onze foyer
voordelig boeken kopen.
Heeft u interesse in het huren van een kraam op onze streekmarkt? Neem dan contact op via e-mail receptie@hetdiekhuus.nl
of telefoon (0187) 48 24 00
De Streek- en Rommelmarkt is open van 10.00 – 16.00 uur.
U bent van harte WELKOM!
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VERWACHT
www.hetdiekhuus.nl

Donderdag 10 april
film ‘Laurence Anyways’
Filmhuis Middelharnis

Donderdag 3 april film ‘Cheerful
Weather for the Wedding’
Filmhuis Middelharnis

Maandag 14 april Lunchvoorstelling ‘Rotterdams Saxofoonkwartet’
Diekhuus, Rabobankzaal

Vrijdag 4 april
Dorine Wiersma ‘Zei ik dat?’
Diekhuus, Rabobankzaal

Donderdag 17 april
film ‘De Stem van de Meester’
Filmhuis Middelharnis

Zaterdag 5 april
film ‘We’re The Millers’
Diekhuus, Rabobankzaal

Zaterdag 19 april
film ‘The Great Gatsby’
Diekhuus, Rabobankzaal

Zondag 6 april
MuziekCafé StarkLinnemann met
Dick de Graaf, Diekhuusfoyer

Zaterdag 19 april
Streek & Rommelmarkt
Diekhuus en Diekhuusplein

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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