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Programma:

Vrijdag 12 december cabaretière Dian Liesker
Dian Liesker verovert de Nederlandse podia met
een explosieve mix van stand-up comedy,
absurdistisch cabaret, fysiek onmogelijke toeren
en een dijk van een stem. Alsof dat niet genoeg
is heeft ze een voor deze tijd ongekende
betrokkenheid bij hoe het gaat in Nederland, in
de wereld, ons melkwegstelsel.

Donderdag 4 december
film Midnight’s Children
Diekhuus, Filmhuis Middelharnis
Zaterdag 6 december
film ‘The Lego Movie’
Diekhuus, Rabobankzaal

Vanaf 2010 is deze gortdroge hoogbegaafde
Gronings-Amsterdamse bezig met een opmars
in de theaters. Haar debuut bij de Culture
Comedy Awards leverde haar meteen een halve
finale plek op, daarna was de Comedy Train
haar thuisbasis om vervolgens de persoonlijkheidsprijs bij Cameretten in de wacht te slepen
en nu stoot ze door met haar eerste avondvullende programma over liefde en overleven.

Zondag 7 december
MuziekCafé StarkLinnemann
Diekhuus, foyer
Donderdag 11 december
film Borgman
Diekhuus, Filmhuis Middelharnis
Vrijdag 12 december
Cabaret ‘Dian Liesker’
Diekhuus, Rabobankzaal

“Waar cabaretiers als Sanne Wallis de Vries en Brigitte Kaandorp spelen met hun
vrouwelijke onhandigheid, zit Liesker meer op koers met Louise Korthals, die werd
Zaterdag 13 december
Kindertheater ‘Vrolijk Kerstfeest’ bekroond met de Neerlands Hoop: kordaat, zelfbewust en, in het geval van Liesker, met een gevaarlijk laagje agressie.” (Theaterkrant)
Diekhuus, Rabobankzaal
Zondag 14 december
MuziekCafé DixSealand
Diekhuus, foyer
Woensdag 17 december
Film ‘De 100-jarige man/’
Filmhuis Middelharnis
Donderdag 18 december
Film ‘De 100-jarige man/’
Filmhuis Middelharnis

Kortom een voorstelling om NIET te missen!!
datum Vrijdag 12 december 2014 locatie Diekhuus, Rabobankzaal
aanvang 20.15 uur entree € 13,00 per persoon

Donderdag 4 december ‘Midnight’s Children’ in
Filmhuis Middelharnis regie Deepa Mehta

Drama naar Salman Rushdie's roman over de levensloop van twee kinderen uit
India, geboren op de dag van de onafhankelijkheid van Engeland.
Op 15 augustus 1947 om klokslag 12 uur, het moment waarop India onafhankelijk
Zaterdag 20 december
wordt verklaard van Groot Brittannië, worden twee pasgeboren jongetjes van
Film ‘Arthur Christmas’
bedjes verwisseld door een verpleegster in een ziekenhuis in Bombay.
Diekhuus, Rabobankzaal
Saleem Sinai, het bastaardkind van een arme vrouw, en Shiva, een baby uit een
rijk milieu, zijn vanaf dat
Maandag 22 december
moment veroordeeld
Lunchvoorstelling KERST met
elkaars leven te leiden.
StarkLinnemann
Op mysterieuze wijze
Diekhuus, Rabobankzaal, foyer
kruisen hun wegen zich
zowel met elkaar als met de geschiedenis van India in de jaren
die volgen. Dit drama is de verfilming van de bekroonde
bestseller 'Middernachtskinderen' van Salman Rushdie, die zelf
zijn boek bewerkte tot een scenario. (bron: Film1)
datum donderdag 4 december locatie Diekhuus, Filmhuis
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl
kassakaart € 7,00 / Filmhuisleden en CJP € 5,50

Zaterdag 6 december Film op zaterdag met ‘The Lego Movie’
regie Phil Lord en Chris Miller (II)
Emmet, een doodnormaal Lego-figuurtje, wordt ten onrechte aangezien als
de meest bijzondere persoon, en degene die de sleutel is tot het redden van de wereld. Hij wordt meegezogen in een gemeenschap van vreemdelingen op een epische
zoektocht naar een kwaadaardige tiran. Een reis waar Emmet totaal niet tegen opgewassen is.
locatie Diekhuus, Rabobankzaal
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus
kassakaart € 7,00 / Filmhuisleden en CJP € 5,50

Zondag 7 december MuziekCafé StarkLinnemann
Contemporary Jazz met Dick de Graaf op saxen en Gerard Kleijn op trompet
Oud en nieuw komen samen bij het StarkLinnemann Quintet!
Bij het StarkLinnemann Quintet is sprake van drie generaties jazzmusici. En dat hoor je terug in de
muziek! De stukken - uitsluitend gecomponeerd door de leiders van de band, Paul Stark en Jonas
Linnemann - vertonen een prachtige symbiose tussen moderne ritmes en oude klanken, hippe
harmonieën en traditionele grooves, vormprincipes uit het jaar 1800 (Sonate vorm) en eigentijdse
improvisaties.
Het is duidelijk dat de heren Stark en Linnemann zich daarom bedienen van de meest uiteenlopende muziekstijlen,
gevat in de drie hoofdgroepen jazz-muziek, klassieke muziek en wereldmuziek. Om die reden ligt de keuze voor topblazers als Dick de Graaf en Gerard Kleijn voor de hand. Zowel Dick de Graaf (met Schubert Impressions, 2003),
Gerard Kleijn (met Le Flirt de Satie, 2006) als Paul Stark (met Sonata, 2012: pianosonate van Liszt) hebben immers
laten zien wat het "moderniseren" van oude meesterwerken voor prachtige muziek kan opleveren.
Het StarkLinnemann Quintet gaat verder op deze weg, zij het met eigen werken. De composities
Gynandromorph (Linnemann) en Sonata For Jazz Quintet (Stark) zijn daar sprekende voorbeelden van.
Geen "thema - solo - thema muziek" maar slim
doorgecomponeerde stukken waarbij de improvisaties
organisch voortvloeien uit de geschreven noten en
andersom. Elke noot (geïnterpreteerd of geïmproviseerd)
krijgt daardoor een noodzaak die leidt tot intense, eerlijke
muziek.
locatie Diekhuus foyer
aanvang 15.00 uur
toegang € 9,00 kindtarief € 4,50
reserveren www.hetdiekhuus.nl
kassakaart € 10,00 kindtarief € 5,00
foto Jacqueline Wielaard

Like DIEKHUUS op Facebook
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Het Diekhuus
@HetDiekhuus
Het Cultureel Centrum van Goeree-Overflakkee
www.hetdiekhuus.nl
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Donderdag 11 december in Filmhuis Middelharnis ‘Borgman’
regie Alex van Warmerdam
Donkere, boosaardige vertelling van Alex van Warmerdam over de komst van een mysterieuze buitenstaander in
een strakke villawijk. De mysterieuze Camiel Borgman arriveert als een buitenstaander in de omheinde lanen van
een villawijk. Hij klopt aan bij de riante woning van Marina en Richard. Zij is gefascineerd door de vreemdeling en
biedt hem een slaapplek aan. Zijn komst is het begin van een reeks verontrustende gebeurtenissen rond de zorgvuldig opgetrokken façade van het welgestelde gezin van wie Borgman het leven stapje voor stapje op lugubere wijze
weet te beïnvloeden. Dit donkere drama van Alex van Warmerdam won een Gouden Kalf en was ook in de race voor
de Gouden Palm op het filmfestival van Cannes in 2013. Het was de eerste keer in bijna veertig jaar dat een Nederlandse film het competitieprogramma van het prestigieuze festival wist te bereiken.
locatie Diekhuus, Rabobankzaal
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl
kassakaart € 7,00 / Filmhuisleden en CJP € 5,50

Zaterdag 13 december de familievoorstelling ‘Vrolijk Kersfeest’
van Theater Van Santen
Het verhaal gaat over Kok, Haas, Kalkoen en Eend. Als het publiek binnen
komt, is Kok druk bezig het kerstmaal te bereiden. Er moet nog van alles
gebeuren: hapjes maken, boom versieren, liedjes oefenen, tafel dekken
en de gasten komen zo! Haas, Kalkoen en Eend wachten rustig af. Dan
gaat de telefoonLL..De pianist kan niet komen.
Dan moet Kok zelf maar gaan oefenen. Eigenlijk geen tijd! Druk, druk,
drukL.. Haas, Kalkoen en Eend gaan Kok helpen samen met de kinderen
uit het publiek. Zo loopt die dag voor Haas, Kalkoen en Eend toch nog
heel anders dan door Kok bedachtLLLLL
Ingrediënten
Vreemde situaties, rare instrumenten en een kijkje in de keuken. Veelal
bekende liedjes met een vleugje klassiek.
Een familievoorstelling voor iedereen vanaf 2 jaar gespeeld door Theater
Van Santen.
datum zaterdag 13 december 2014
locatie Diekhuus, Rabobankzaal
aanvang 14.00 uur entree € 7,50 per persoon
kassakaart € 8,50 pp.
reserveren www.hetdiekhuus.nl
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Zondag 14 december MuziekCafé Blues, Folk, Iers met DixSealand
DixSealand heeft een zeer aansprekende Nederdixie, een opgewekt, authentiek, romantisch, eigenzinnig
repertoire.
Het DixSealand trio is een recent opgerichte formatie. Het trio heeft in korte tijd diverse succesvolle optredens
verzorgd bij o.a. Jazz bij the Sea en het schelde jazzfestival Sail de Ruijter.
Jan Groen - trompet, cornet Jan Heynsdijk – sousafoon Lauran van Oers
- banjo
MuziekCafé Iedere maand op zondag in onze foyer MuziekCafé
Blues, Folk en Iers. Beleving van de muziek in een gezellige,
informele sfeer. Tijdens de optredens kunt u gewoon een hapje & drankje
bestellen aan de bar. De muzikanten
komen van heinde en verre en staan te trappelen om u een gezellige middag te bezorgen. U bent van harte welkom!
datum zondag 14 december 2014
locatie Diekhuusfoyer aanvang 15.00 uur
entree € 9,00 kindtarief € 4,50
Kassakaart € 10,00 kindtarief € 5,00

Woensdag 17 december en donderdag 18 december in Filmhuis Middelharnis
‘De honderd jarige man die uit het raam klom en verdween’
regie Felix Herngren.
Deze film wordt in samenwerking met de Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta gedraaid. Allan wordt honderd en dat
wordt groots gevierd in het bejaardentehuis, maar de jarige krijgt het op zijn heupen en vertrekt kort voordat het
feest lostbarst. De tijd die hem rest kan hij beter besteden en hij klimt uit het raam en verdwijnt. Allan begint aan een
roadtrip waarbij hij van het ene in het andere avontuur terecht komt. Tegelijkertijd passeren de memorabele momenten uit zijn leven én die van de twintigste-eeuwse geschiedenis de revue. Gebaseerd op de gelijknamige bestseller
van Jonas Jonasson.
datum 17 en 18 december 2014
locatie Diekhuus, Filmhuis
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
kassakaart € 7,00 / Filmhuisleden en CJP € 5,50
reserveren www.hetdiekhuus.nl

Zaterdag 20 december de familie film ‘Arthur Christmas’ in het Diekhuus
Regie Sarah Smith en Barry Cook
Arthur houdt van alles wat met kerst te maken heeft, sterker nog: hij is de enige in
zijn familie die nog steeds is gefascineerd door de ware magie van dit feest.
En dat wil wat zeggen, want hij is de zoon van de kerstman!
Zijn broer Steve heeft het kerstgebeuren de efficiëntie van een militaristische
operatie meegegeven, terwijl de kerstman zelf alleen maar dénkt dat hij de boel
runtL
datum 20 december 2014
locatie Diekhuus, Rabobankzaal. Beneden Zandpad 7
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
kassakaart € 7,00 / Filmhuisleden en CJP € 5,50
reserveren www.hetdiekhuus.nl
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Maandag 22 december ‘Lunchvoorstelling op Maandag’
Kerst met StarkLinnemann
Het StarkLinnemann trio heeft speciaal voor dit concert een
kerstrepertoire samengesteld. Bestaande uit een combinatie van
klassieke muziek met Jazz.
Het programma van de lunchvoorstelling op maandag begint om
11.00 uur in de gezelig foyer van het Diekhuus met een kopje koffie of
thee. Omstreeks 11.30 uur begint de voorstelling in onze prachtige
Rabobankzaal. Na de voorstelling staat er een heerlijke luxe
KERSTlunch op u te wachten in onze foyer.
Klassiek en Jazz, een prachtig Kerst Concert in het Diekhuus.
WELKOM!
Paul Stark – Piano
Vasilis Stefanopoulos – Contrabas
Jonas Linnemann - Drums
locatie Rabobankzaal & Diekhuusfoyer, Beneden Zandpad 7, MH
aanvang 11.00 uur
entree € 15,00 per persoon inclusief luxe lunch
reserveren www.cultuurpleingo.nl
let op reserveren is verplicht i.v.m. de lunch

Alle medewerkers van het Diekhuus wensen u

FIJNE KERSTDAGEN
EN EEN
GELUKKIG EN GEZOND 2015!
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VERWACHT
januari 2015
Zondag 4 januari
MuziekCafé StarkLinnemann
Diekhuusfoyer
Donderdag 8 januari
film ‘Viva la Leberta’
Filmhuis Middelharnis
Vrijdag 9 januari
MuziekTheater Willemijn Smeets
met een ode aan Bram Vermeulen
Rabobankzaal
Zondag 11 januari
MuziekCafé ‘Toeval’
Diekhuusfoyer
Donderdag 15 januari
Film ‘Nena’
Filmhuis Middelharnis
Zaterdag 17 januari
Film op zaterdag
titel nog onbekend
Donderdag 22 januari
film ‘Bon Dieu’’
Filmhuis Middelharnis
Vrijdag 23 januari
Muziek ‘Tango Extremo’
Rabobankzaal
Zaterdag 24 januari
Diekhuus Dance Classics
Diekhuusfoyer
Donderdag 29 januari
film ‘Violette’
Filmhuis Middelharnis
Zaterdag 31 januari
Kindertheater ‘Kun jij Toveren?’
Rabobankzaal
Zaterdag 31 januari
Film op zaterdag
tittel nog onbekend
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