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Programma:
zaterdag 7 februari
Mandonlineorkest Estampida
Rabobankzaal
zondag 8 februari
MuziekCafé Blues, Folk, Iers
Diekhuusfoyer
donderdag 12 februari
film ‘Una Via a Palermo’
Filmhuis, Rabobankzaal
vrijdag 13 februari
MuziekTheater Ernst de Corte
zingt Jules de Corte
Rabobankzaal

Zaterdag 7 februari ’Mandolineorkest Estampida’ in de
Rabobankzaal
Het orkest bestaat al ruim 32 jaar. De afgelopen maanden, is hard gewerkt aan
het programma samen met het M.O. Melodia uit Stampersgat.
Ook een aantal gastspelers werkt mee aan dit concert. Ster-violiste
Natalia Gabunia, maakte al op 12-jarige leeftijd, met het vioolconcert van Mendelsohn haar solodebuut bij het Georgische Staats Symfonieorkest. Zij zal haar
viool ook in een tweede vioolconcert laten klinken waarbij het orkest nog wordt
aangevuld met twee dwarsfluiten: Benny Ludemann en Marije Weenink.
Een bijzondere rol is weggelegd voor de jonge dwarsfluitiste Marije Weenink uit
Dirksland. Zij speelde al solo bij het professionele symfonieorkest Holland Symfonia. Samen met haar vader, organist Anton Weenink, zal zij een aantal stukken
ten gehore brengen. Dit alles onder leiding van dirigent Marco Ludemann, die het
dirigeerstokje al 10 jaar vaardig bij Estampida hanteert. Dit concert neemt u mee
Via de Sonate van Robert Schulz, naar het genre van Italiaanse opera a la Verdi
tot aan de finale in de vorm van een meer hedendaags vioolconcert van Konrad
Wölki.

zaterdag 14 februari
film ‘The Fault in our Stars’
Rabobankzaal

U bent van harte welkom!
locatie Diekhuus, Rabozaal
Beneden Zandpad 7 in M’harnis
aanvang 20.15 uur
entree € 5,50 kassakaart € 6,50

donderdag 19 februari
film ‘L’Inconnu Du Lac’
Filmhuis, Rabobankzaal

reserveren
www.hetdiekhuus.nl

woensdag 25 februari
film ‘Lucia de B’
Filmhuis, Rabobankzaal
donderdag 26 februari
film ‘Lucia de B’
Filmhuis, Rabobankzaal
vrijdag 27 en zaterdag 28 februari
Theatergroep ‘SPIEGEL(T)JE
Rabobankzaal

Donderdag 12 februari
in Filmhuis Middelharnis
‘Una Via a Palermo’
regie Emma Dante

zondag 1 maart
MuziekCafé StarkLinnemann met Rosa en Clara zijn op weg met de auto naar
een bruiloft in Palermo. Tijdens een ruzie
Frits Landesbergen
slaan ze een smalle zijstraat in en komen
Diekhuusfoyer
ze klem te staan tegenover een andere auto.
donderdag 5 maart
Deze is tot de nok toe gevuld met een lokale
film ‘Jimmy’s Hall’
familie en Samira, een oudere dame, aan het
stuur. Beide auto’s weigeren te keren en de
ander te laten
passeren. In no-time is het incident aanleiding tot een ware volksopstand.
locatie Diekhuus, Rabobankzaal, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis
aanvang 20.00 uur
entree € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
kassakaarten € 7,00 / Filmhuisleden en CJP € 5,50

vrijdag 13 februari MuziekTheater ‘Ernst de Corte zingt Jules de Korte’
In ‘Lied van mijn vader’ zingt zoon Ernst de Corte liedjes van vader Jules de Corte. Dat
roept bij hem veel persoonlijke herinneringen op: ‘Men mijn vader van liedjes als ‘Ik zou
wel eens willen weten’ en ‘Hallo Koning Onbenul’. Virtuoos pianist, woordkunstenaar,
meester van het luisterlied, zanger met een kritische blik op de maatschappij. Hij was
ook een man met tegenstrijdigheden. Van diep religieus in zijn jonge jaren, naar overtuigd atheïst op latere leeftijd. Ik ken mijn vader ook als een vrolijke man met een enorm
gevoel voor humor. Als de werkster binnenkwam zong hij ‘Dag mevrouw van VelzenG’
op de melodie van Lili Marleen. Hij was ook een verzamelaar van bijzondere klokken.
Elke dag deed hij zijn ronde om zijn meer dan 50 klokken op te winden'.
Jules’ nalatenschap, de eindeloze hoeveelheid liedjes, brengt bij Ernst niet alleen herinneringen naar boven. Hij leert er zijn vader en zichzelf steeds beter door kennen.
Tekst en muziek: Jules de Corte
Zang: Ernst de Corte
Piano: Guus Westdorp

Ernst de Corte kreeg muziek met de paplepel ingegoten. Als gitarist heeft hij zich breed ontwikkeld. Zijn
roots liggen in de klassieke muziek, maar zijn liefde voor balkanmuziek en het lichte genre neemt al snel een grote
plek in, in zijn carrière. Veel concertreizen volgen met diverse ensembles en bands over vele grenzen.
Guus Westdorp, pianist en componist deelt met Ernst de passie voor het Nederlandse lied. Hij werkte met
onder andere Toon Hermans en Liesbeth List. Drie seizoenen lang bracht hij Ramses – De Liederen zijn ode aan het
werk van Ramsus Shaffy in de Nederlandse theaters.
Meer info en luisteren:
www.liedvanmijnvader.nl
www.ernstdecorte.nl
locatie Diekhuus, Rabobankzaal, Beneden Zandpad 7 M’harnis
aanvang 20.15 uur
entree € 15,50 / kassakaart € 16,50
reserveren www.hetdiekhuus.nl

Film op zaterdag 14 februari ‘The Fault in our Stars’ regie Josh Boone
Hazel en Gus zijn twee tieners die een wrange humor, een minachting voor
het conventionele en de liefde delen. Hun relatie is des te wonderbaarlijker
gezien het feit dat Hazels andere constante metgezel een zuurstoftank is,
Gus grappen maakt over zijn beenprothese en ze verliefd op elkaar werden
bij een steungroep voor kankerpatiënten.
locatie Diekhuus, Rabobankzaal, Beneden Zandpad 7, Middelharnis
aanvang 20.00 uur
entree € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
kassakaart € 7,00 / Filmhuisleden en CJP € 5,50
reserveren www.hetdiekhuus.nl

Like DIEKHUUS op Facebook
en
volg ons op twitter

Het Diekhuus
@HetDiekhuus
Het Cultureel Centrum van Goeree-Overflakkee
www.hetdiekhuus.nl
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Donderdag 19 februari in Filmhuis Middelharnis ‘L’Inconnu du Lac’
regie Alain Guiraudie
Bij een meer op het Franse platteland bevinden zich nieuwsgierige mannen van
alle soorten en maten, die naakt liggen te zonnebaden en stiekem afspreken in
de nabijgelegen bosjes voor anonieme seks. Franck heeft zijn oog laten vallen
op Michel, een adonis met de allures van een jaren 70 pornoster, die echter al
een relatie heeft met een andere man. Op een avond ziet Franck hoe Michel zijn
geliefde met opzet verdrinkt. In plaats van de moord te melden wakkert het gebeuren echter enkel zijn erotische fixatie aan...
locatie Diekhuus, Rabobankzaal
aanvang 20.00 uur
entree via www.hetdiekhuus.nl € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
kassakaart € 7,00 / Filmhuisleden en CJP € 5,50

Woensdag 25 en donderdag 26 februari in Filmhuis Middelharnis,
in samenwerking met Bibliotheek Zuid Hollandse Delta ‘Lucia de B’
regie Paula van der Oest
Drama over het waargebeurde verhaal van Lucia de Berk, de verpleegster die
zes jaar gevangen zat wegens een onterechte veroordeling tot levenslang.
Judith is een jonge en ambitieuze parketsecretaris, die het dossier van Lucia de
B. op haar bureau krijgt. Lucia is een eigenzinnige verpleegster, die argwaan
wekt als ze voor de zoveelste keer bij een onverklaarbaar sterfgeval betrokken
is. Een baby van slechts een paar maanden oud. Het ziekenhuis schakelt de
politie in. Het onderzoek naar de 'Engel des Doods', zoals de pers Lucia noemt,
is zwaar. Ze heeft geen sporen achtergelaten en weigert met de rechercheurs te
praten. Op grond van een bloedtest wordt ze uiteindelijk veroordeeld tot levenslang voor vier moorden en drie pogingen ertoe. Kort hierna worden er echter
vraagtekens gezet bij de betrouwbaarheid van de test en Judith begint te twijfelen.
locatie Diekhuus, Rabobankzaal, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis.
aanvang 20.00 uur
entree € 6,50 / Filmhuisleden, Bibliotheekleden en CJP € 5,00
kassakaarten € 7,00 / Filmhuisleden en CJP € 5,50
reserveren www.hetdiekhuus.nl

Diekhuus zoekt gastvrouwen en -heren!
Een avondje uit in het Diekhuus wordt mede mogelijk gemaakt
door een enthousiaste groep vrijwilligers.
Onze vrijwillige gastvrouwen en -heren helpen o.a. bij de
kaartcontrole, kaartverkoop en bij de horeca in onze foyer.
Als dank bieden wij de mogelijkheid aan de voorstelling bij te
wonen.
Lijkt het je leuk ons enthousiaste team vrijwilligers te komen
versterken en bij te dragen aan een geslaagde avond uit voor
onze bezoekers? Neem dan contact op met
Piroska de Mos via e-mail p.demos@zijngo.nl
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Vrijdag 27 februari en zaterdag 28 februari speelt Theatergroep ‘SPIEGEL(T)JE
het stuk ’Laatste Voorstelling’ en ’Ludwig’
Laatste Voorstelling
Toneelspeler Diederik Klein zit in zijn kleedkamer en praat over zijn
verleden - Heden, en toekomst.
Ludwig
Dé componist Ludwig ‘communiceert met een grote vriend’ over de
Weense adel, hoe gehoord te worden en zijn Doofheid.
Spel
Regie

Rien Gielbert
Lenny de Raaij

Techniek
Toneeladvies
Muziekadvies

Jos de Raaij
Huub Hermans
Wim Soeters
data vrijdag 27 februari om 20.15
uur en zaterdag 28 februari om
14.00 uur en om 20.15 uur
locatie Diekhuus, Rabobankzaal
entree € 10,00
kassakaart € 11,00
reserveren uitsluitend via
www.hetdiekhuus.nl

Zondag 1 maart MuziekCafé StarkLinnemann met Nederlands’ bekendste jazz
vibrafonist Frits Landesbergen
Dit concert staat geheel in het teken van de be-bop traditie.
Paul Stark – piano
Jonas Linnemann –drums
Vasilis Stefanopoulos – contrabas
Frits Landesbergen – vibrafoon
Frits Landesbergen
Is geboren in Voorschoten in 1961 en is een Nederlands vibrafonist,
slagwerker en arrangeur. In 1985 studeerde hij af aan het Sweelinck
Conservatorium in Amsterdam, cum laude. Behalve met zijn eigen combo,
Frits Landesbergen & Friends, heeft hij opgetreden met vele bekende
jazz-artiesten als Madeline Bell, het Rosenberg Trio, Louis van Dijk,
Cor Bakker (musicus), Georgie Fame, Milt Jackson, Toots Thielemans,
Eddie Daniels, Thijs van Leer, Scott Hamilton, Joe Pass, Buddy de Franco en
Monty Alexander. Tevens was hij gedurende een korte periode slagwerker van
de Hoornse Bigband, waar zijn vader (Frits Landesbergen sr.) de
gitaar bespeelde. Onder de prijzen die hij gewonnen heeft zijn de
Wessel Ilckenprijs en de Pall Mall Swing Award.
locatie DiekhuusFoyer, Beneden Zandpad 7 Middelharnis
aanvang 15.00 uur
entree € 9,00 / kindtarief € 4,50 /
kassakaart € 10,00 / kindtarief € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl
WELKOM!
foto StarkLinnemann : Jacqueline Wielaard
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Donderdag 5 maart in Filmhuis Middelharnis ‘Jimmy’s Hall’ regie Ken Loach
Ken Loach is uiterst begaan met de (Noord-)Ierse kwestie. Niet verwonderlijk, want
zijn werk heeft naast een sterk sociaal-realistische toon ook dikwijls een politieke
inslag. Loach heeft zich naast zijn filmwerk vaak tegen politieke kwesties aan bemoeid, of het nu gaat om de rechten van homoseksuelen, de Palestijnse kwestie of
de positie van arbeiders. Het is dan ook onvermijdelijk dat Loach' politieke visies
doorsijpelen in zijn werk. De geschiedenis van Ierland en de IRA werd fel uit de doeken gedaan in het krachtige The Wind that Shakes the Barley, wat Loach een Gouden Palm opleverde. Centraal staat de Ierse onafhankelijkheidsstrijd in de vroege
jaren twintig van de vorige eeuw en de korte burgeroorlog die hierop volgde.
Wat zich in deze periode allemaal op het politieke toneel afspeelde wordt in het
nieuwste project van Loach afgedaan met slechts wat teksten in beeld.
Voor Jimmy's Hall besloot Loach de nasleep van wat tot dan toe de roerigste periode was in de Ierse geschiedenis te belichten. Een geschiedenis waarvan achteraf
bleek dat deze nog lang niet voltooid was. De focus is niet groots en episch, zoals
inThe Wind that Shakes the Barley, maar van een kleiner, haast microscopisch niveau. De Ierse strijd is hierbij samengebald tot de missie van één enkele man tegen
de heersende autoriteiten. De Ierse wederopbouw wordt hiermee na alle gruwelijkheden die tot een nieuw gezag
leidden, gevangen in een mooi klein verhaal over de strijd tegen onrechtvaardigheid, klassenjustitie en het katholicisme dat zijn tentakels diep in de maatschappij heeft verankerd.
locatie Diekhuus, Rabobankzaal. Beneden Zandpad 7
aanvang 20.00 uur entree € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
kassakaart € 7,00 / Filmhuisleden en CJP € 5,50 reserveren www.hetdiekhuus.nl

VERWACHT…
Zaterdag 7 maart familievoorstelling / kindertheater ‘LOET MOET’
Loet moet is een prachtige, interactieve en muzikale familievoorstelling vol liedjes
en (poppen)spel. Loet zingt, danst en speelt het liefst de hele dag. Maar dat kan
niet, want ze moet van alles. Van haar moeder, haar juffrouw en zelfs van haar
vader die helemaal in Amerika woont. Loet wil helemaal niks meer moeten. “Ik
doe alleen nog wat ik zelf wil!” Daarom sluit ze zich op in haar slaapkamer waar ze
verdwijnt in haar eigen gekke, sprankelende wereld. Hier ontmoet ze Oma uit het
fotolijstje en Jenny, haar pratende lievelingsknuffel. Maar dan komt gekke Tante
Toos langs en mist Loet opeens haar vader en moeder. Moet ze haar slaapkamer
weer verlaten?
Deze voorstelling heeft de ‘Rabobank Jong Talent’ prijs gewonnen.
Een superleuke familievoorstelling om niet te missen!
locatie Diekhuus, Rabobankzaal, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis
aanvang 14.00 uur
entree € 7,50 kassakaart € 8,50
reserveren www.hetdiekhuus.nl
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VERWACHT
maart 2015
zondag 1 maart
MuziekCafé StarkLinnemann
Diekhuusfoyer
donderdag 5 maart
film ‘Jimmy’s Hall’
Filmhuis, Rabobankzaal
zaterdag 7 maart
Famlievoorstelling ‘Loet Moet’
Rabobankzaal
zaterdag 7 maart
Diekhuus Dance Classics
Diekhuusfoyer
zondag 8 maart
MuziekCafé Blues, Folk Iers
Diekhuusfoyer
woensdag 11 maart
Stads Toneelgroep
Rabobankzaal
donderdag 12 maart
film ‘The Missing Picture’
Filmhuis, Rabobankzaal
vrijdag 13 maart
MUZIEK 4SOMETHING
Rabobankzaal
zaterdag 14 maart
film ‘22 Jump Street’
Rabobankzaal
zondag 15 maart
cabaret Veronique Sodano
Rabobankzaal
maandag 16 maart
Lunchvoorstelling
‘Haken en Kleuren’
Diekhuusfoyer / Rabobankzaal
donderdag 19 maart
film ‘9 Mois Ferme’
Filmhuis, Rabobankzaal
donderdag 26 maart
film ‘Les Salauds’
Filmhuis, Rabobankzaal
Zaterdag 28 maart
ROMMELMARKT
onder voorbehoud
Diekhuus, zaal 6
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