Programma:
Zaterdag 19 maart 2011
Filmhuis Middelharnis
35 jarig Jubileum Filmhuis!
Zaterdag 19 maart 2011
Jailhouse ‘De Juf’
Donderdag 24 maart 2011
Bibliotheek Ouddorp
‘BoekenLunch en Koffie’
Donderdag 24 maart 2011
Filmhuis Middelharnis
‘A Serious Man’
Zaterdag 26 maart
Rommelmarkt Diekhuus
Zondag 27 maart 2011
MuziekCafé in Het Diekhuus
Philip Kroonenberg cs.
Maandag 28 maart 2011
Remonstrantsekerk S’dijk
Cursus Bouwstijlen
Donderdag 31 maart 2011
Filmhuis ‘Daratt’
Zaterdag 2 april 2011
Muziekschool - Het Diekhuus
Workshop Zang
Donderdag 7 april 2011
Filmhuis ‘Eyes Wide Open’
8, 9, 10 april 2011
Het Diekhuus SPIEGEL(T)JE
‘Sterren spelen sterren’
Donderdag 14 april 2011
Filmhuis ‘Altiplano’
Vrij/zat 15 en 16 april
Popfestival Flakkeese dagen
Woensdag 20 april 2011
Remonstrantse Kerk S’dijk
Lezing: Haagse Schilder Jan
van Os uit Middelharnis
Donderdag 21 april 2011
Filmhuis ‘In the Valley of Elah’
Zaterdag 23 april 2011
Het Diekhuus(plein)
Rommelmarkt
Maandag 25 april 2011
Het Diekhuus
MuziekCafé Spider&Fly
Donderdag 28 april 2011
Filmhuis ‘Ay Carmela’

Nummer 101
Editie april 2011

Filmhuis Middelharnis bestaat 35 jaar!
Zaterdag 19 maart viert Filmhuis
Middelharnis haar 7e lustrum. Er is
een aanvullend programma met
twee films: ‘Fanfare’ van Bert Haanstra en ‘O Brother Where Art Thou’
van Coen Brothers. Er is muziek en
uiteraard een hapje en drankje.
Uitverkocht.

Toekomst ons Cultureel Centrum ‘Het Diekhuus’
Het College van B&W
van Middelharnis
heeft een ‘raadsbrief’
aangekondigd over
plannen voor Het
Diekhuus. Verwacht
wordt dat in deze
informatie (aan de
Gemeenteraad)
duidelijk wordt welke
commerciële,
educatieve of sociaalculturele doelstellingen in een nieuw
plan gerealiseerd
kunnen worden.

Zaterdag 19 maart in Jailhouse band ‘De Juf’
Op zaterdag 19 maart presenteert poppodium Jailhouse een optreden van de
band de Juf. Deze pop/rock band, die in 2009 met veel succes op Oranjepop in
Dirksland speelde, brengt een mengeling van
covers en eigen werk met een flinke hoeveelheid Nederpop in het repertoire. Meer info ga
naar onze website www. cultuurpleingo.nl.
Het optreden vindt plaats in de grote zaal van
het J.A.C., gelegen aan de Molenweg 28 in
Middelharnis. Het optreden begint om 22:00
uur, de zaal gaat open om 21:00 uur.
De entree voor dit dubbelconcert bedraagt
€ 7,50, Jailhouse-donateurs ontvangen één
gratis consumptiemunt.

Zondag 27 maart 2011 MuziekCafé in Het Diekhuus
In het MuziekCafé speelt zondagmiddag 27 maart in het Diekhuus Philip Kroonenberg cs.
De muziek van Philip Kroonenberg klinkt Amerikaans. In het huis waar hij opgroeide was altijd muziek. Zwarte folk- en countryblues, gospels en spirituals, soul-muziek, Franse chansons en calypso’s. In de 60-er jaren luisterde hij naar de beatmuziek die uit Engeland kwam, maar werd er nauwelijks door beïnvloed. De toon was al
gezet. Voor de rest van zijn leven zou hij muziek maken die wel omschreven wordt als ‘rootsmuziek’.
Door de jaren heen is de stijl niet veel veranderd. Het zijn compacte liedjes, een ruw ongepolijst stemgeluid en
een akoestische, met de blote hand bespeelde gitaar.
Sommigen hebben zich lovend uitgelaten over zijn fingerpicking. Zelf weet
hij niet beter. Spelen en zingen (picking and singing) zijn voor Kroonenberg één beweging.
In de loop van de 70-er, 80-er en 90-er jaren is Kroonenberg steeds omringd geweest door gerenommeerde musici. Legendes uit de vaderlandse
pophistorie hebben deel uitgemaakt van zijn begeleidingsgroep. Bij elk
album dat van hem uitkomt, zijn de recensies zonder uitzondering juichend. Hij wordt erin vergeleken met zijn eigen idolen.
Kroonenberg speelt zowel met als zonder band. In het Diekhuus wordt hij
bijgestaan door gitarist Rob Roemers. Met deze duo-bezetting brengt hij
zijn eigen composities in meest intieme sfeer. Kippevel muziek van grote
klasse!
Det Diekhuus verwacht op 25 april Spider and the Fly (blues en Stonescovers) en 22 mei New Holland Jazztrio met Paul Stark. Het MuziekCafé
duurt van 15.00-17.00uur, zaal open 14.30uur, toegang vrij.

Filmhuis

Middelharnis

Donderdag 24 maart 2011
‘A Serious Man’
Regie: Joel & Ethan Coen

Donderdag 31 maart 2011
‘Darrat’
Regie: Mahamat-Saleh Haroun

Voor meer informatie zie Diekhuus Cultureel uitgave nr. 100 maart 2011 of www.cultuurpleingo.nl
Reserveren is gewenst!
internet: www.cultuurpleingo.nl, telefoon: (0187) 48 24 00 (9-12 uur), e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl ,
Aanvang: 20.00 uur, Toegang: € 5,50 / € 3,00 (CJP/65+) Filmhuisleden € 4,00.
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5 maart - 30 april 2011
Galerie Fort Prins Frederik
Expositie Eddyana Knaap

2 april - 28 mei 2011
Galerie Fort Prins Frederik
Expositie Maaike vd Berg

www.fortprinsfrederik.nl
www.eddyana-palet.nl

www.fortprinsfrederik.nl
www.maaike-art.nl

Dagtocht 25 april-2e paasdag
Stichting Podium organiseert ter
gelegenheid van “Kijk Bij De Boer!”
een cultuur-landschappelijke dagtocht over Flakkee met agrarische
bedrijfsbezoeken, tulpenkunstwerk
en geschiedenis. Deelname € 15,00
Informatie: www.cultuurpleingo.nl

Zaterdag 2 april 2011 in Het Diekhuus ‘workshop Zang’ van de
Muziekschool Goeree-Overflakkee
Op 2 april 2011 organiseert de Muziekschool Goeree-Overflakkee een workshop zang lichte muziek in het Diekhuus te Middelharnis. De workshop is bedoeld voor zangers en zangeressen die zich bezig houden met het lichte
repertoire, zoals musical, pop, jazz, latin etc. en wordt gegeven door docent Caspar de Jonge. Deze Rotterdamse
docent studeerde in 1996 af aan het Rotterdams Conservatorium Codarts waar hij later docent lichte muziek
zang zou worden. Ook gaf en geeft hij les aan Jeugdtheater Hofplein, aan de Jazz-academie in Roosendaal en
aan het Centrum voor de Kunsten in Bergen op Zoom. De workshop begint om 14.00 uur en zal ongeveer 3 uur
duren. Het is de bedoeling dat elke deelnemer iets instudeert wat tijdens de workshop behandeld kan worden.
Zo kan heel gericht worden gewerkt aan persoonlijke verbeteringen. Deelname aan de workshop kost
€ 20 en het aantal plaatsen is zeer beperkt (maximaal 8). Dit betekent dat iedereen uitgebreid aandacht en feedback krijgt van een zeer gerenommeerd
docent en daarbij ook nog veel van andere deelnemers kan leren. Voor meer
informatie ga naar onze website www.cultuurpleingo.nl of
www.muziekschoolgo.nl

Donderdag 7 april 2011 in Filmhuis Middelharnis ‘Eyes Wide Open’
Regie: Haim Tabakman
Ingetogen speelfilmdebuut over een orthodox-joodse vader en echtgenoot uit Jeruzalem die een gepassioneerde
relatie krijgt met een andere man. Hij beseft hoe
zielloos zijn leven hiervoor was. De gemeenschap
tolereert afwijkingen van de norm alleen niet, dus
hij moet kiezen: verloochent hij zichzelf of laat hij
zich verstoten? Aaron, een orthodox-joodse vader en
echtgenoot uit Jeruzalem, doet er aanvankelijk alles
aan om zijn gevoelens voor zijn mooie, jonge werknemer Ezri te onderdrukken. Hij gelooft dat God lust
als beproeving van de ziel heeft gecreëerd en dat het
overwinnen van zijn passie hem juist dichter bij God
brengt. Toch verliest Aaron zich hopeloos in de jongen en beseft hij hoe zielloos zijn leven hiervoor was.
De gemeenschap, waarvan hij een gerespecteerd lid
is, tolereert dit soort afwijkingen van de norm absoluut niet en oefent in toenemende mate druk op hem
uit - uiteindelijk wordt hij zelfs bedreigd. Hij geeft zijn geluk noch zijn religie zomaar op, maar moet uiteindelijk kiezen: zich conformeren aan de heersende moraal of trouw zijn aan wie hij is. Dit ingetogen speelfilmdebuut is een authentiek en genuanceerd portret van een gesloten religieuze groep, met het taboe op homoseksualiteit als gedurfd maar onderliggend thema. Reserveren is gewenst! internet: www.cultuurpleingo.nl
telefoon: (0187) 48 24 00 (9-12 uur) e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 5,50/ € 3,00 (CJP/65+) Filmhuisleden €4,00
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8, 9 en 10 april 2011 in Het Diekhuus
Theatergroep SPIEGEL(T)JE speelt ‘Sterren spelen sterren’
Theatergroep SPIEGEL(T)JE geeft weer de jaarlijkse lente
voorstellingen in Het Diekhuus. Onder de naam ‘Sterren spelen sterren’ brengen de spelers een keuze uit drie korte stukken van ster auteurs Alan Ayckbourn, Herman Heijermans en
Annie M.G. Schmidt.
Ayckbourn is meester in het aan het licht brengen van verborgen drijfveren in het leven van de Engelse ‘middle class’, Heijermans bracht een eeuw geleden de onderdrukking van de
arbeidsklasse voor het voetlicht en van mevrouw Schmidt
hebben wij allemaal wel eens een van haar briljante stukjes
gezien.
De keuze van de stukken heeft in zoverre iets met elkaar te
maken dat ze over mensen gaan, mensen met hun verdrietjes,
verzet, hartstocht enz. Maar overgoten met een flinke dosis
humor. Om meer verbanden te ontdekken kunu u komen kijken op 8, 9 en/of 10 april 2011 naar het spel van de ‘sterren’.
Lenny de Raai. Jolanda Schurman en Rien Gielbert. Regisseur Kees Keemink.
Het volledige programma kunt u bekijken of downloaden via
www.cultuurpleingo.nl bij tabblad ‘theater’
De productie wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting
Podium en Cultureel Centrum Het Diekhuus.
Toegang € 8,00. Aanvang vrijdag en zaterdag: 20.15 uur. Aanvang zondag 14.00 uur. Reserveren via Internet:
www.cultuurpleingo.nl (reserveren), E-mail: receptie@hetdiekhuus.nl of telefoon (0187) 48 24 00 (9-12 uur)

Donderdag 14 april 2011 in het Filmhuis Middelharnis ‘Altiplano’
Regie: Peter Brosens & Jessica Hope Woodworth
In de bergen van de Peruaanse Andes volgt Altiplano het
broze spoor van het lot en de uiteindelijke zielsverwantheid
tussen twee vrouwen. In het afgelegen bergdorp Turubamba in de Andes verliest de jonge Peruaanse Saturnina haar
prille geliefde Ignacio aan het door kwik vergiftigde water
van de rivier. In haar onstelpbare verdriet om het verlies
van haar geliefde, besluit Saturnina zich op te offeren. Zij
tekent hiermee eenzaam protest aan tegen de corruptie
van buitenaf. Haar plaats wordt ongewild ingenomen door
de getraumatiseerde Belgische oorlogsfotografe Grace, die
op zoek is naar de doodsoorzaak van haar man Max, een
arts van een dokterspost nabij Turubamba. In een mystieke ervaring herontdekt Grace voor zichzelf de waarde en de
kracht van beelden. Peter Brosens (Leuven, 1962) en Jessica Woodworth (Washington DC, 1971) zijn de oprichters
van Bo Films, een Belgisch productiebedrijf. Zij verdienden hun sporen als documentairemakers. Hun eerste
gezamelijke fictiefilm Khadak (2006) werd in Venetië bekroond met de 'Lion of the future', de prijs voor het beste debuut. Brosens en Woodworth doen in hun films geen concessies. In hun kunstzinnige benadering van cinema niet, aan de toeschouwer niet. Tegen een subliem gefotografeerd realisme van het landschap, hanteren zij in
Altiplano een eigenzinnige narratieve stijl, vol mystieke lyriek en symbolische beeldtaal, waarbij de personages
soms gestold zijn in de adembenemende mise-en scène. Nooit kun je helemaal de vinger leggen achter wat je
ziet. Het is cinema die wat van zijn toeschouwer vergt. Altiplano draaide in Cannes op de Semaine de la Critique, en werd uitgeroepen tot Beste Film op het Bangkok International Film Festival 2009.
Reserveren is gewenst! internet: www.cultuurpleingo.nl, telefoon: (0187) 48 24 00 (9-12 uur) e-mail:
receptie@hetdiekhuus.nl Aanvang: 20.00 uur Toegang: € 5,50 / € 3,00 (CJP/65+) Filmhuisleden € 4,00.
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Donderdag 21 april 2011 in het Filmhuis Middelharnis
‘In the Valley of Elah’ Regie: Paul Haggis
Drama van Paul Haggis ('Crash') waarin Hank de waarheid achter de verdwijning van zijn zoon probeert te vinden na diens missie in Irak. Tijdens
het eerste weekend verlof na zijn terugkeer uit het oorlogsgebied in Irak,
verdwijnt Mike Deerfield spoorloos. Zijn vader Hank (Tommy Lee Jones),
voormalig agent bij de militaire politie, besluit zelf op zoek te gaan rondom
de basis. Niet veel later krijgen Hank en zijn vrouw Joan (Susan Sarandon) te horen dat er lichaamsdelen van Mike gevonden zijn. Omdat Hank
geen vertrouwen heeft in zijn eigen opvolgers, overtuigt hij rechercheur
Emily Sanders (Charlise Theron) ervan dat het geen militaire zaak is,
maar dat zij het onderzoek moet doen. Emily en Hank bijten zich vast in
de zaak en raken verwikkeld in een keihard conflict met de militaire politie. Kan Hank loyaal blijven aan het leger in zijn zoektocht naar de waarheid?
Reserveren is gewenst!
internet: www.cultuurpleingo.nl
telefoon: (0187) 48 24 00 (9-12 uur) e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl
Aanvang: 20.00 uur Toegang: € 5,50 / € 3,00 (CJP/65+)
Filmhuisleden € 4,00.

Tweede paasdag, maandag 25 april 2011
Bloembollen Fietsroute op Goeree-Overflakkee!
Deze dag stelt een tiental agrarische bedrijven hun bedrijven open voor publiek.
De boerderijen zullen op een bloembollenroute liggen die met fiets of auto te volgen is.
Meer informatie: www.kijkbijdeboer.nl

Maandag 25 april in Het Diekhuus MuziekCafé
In het MuziekCafé spelen maandag 25 april Spider & The Fly Bues- en Stones-covers. Dit semi-akoestische Stones
blues-duo brengt het repertoire van ’s werelds Greatest Rock & Roll Band terug naar de essentie met 2 gitaren en 2
stemmen. Tijdens een optreden worden megahits als Satisfaction en Honky Tonk Women afgewisseld met minder
bekendere pareltjes en bluesnummers van de afgelopen 5 decennia.
Beide muzikanten hebben, net als de Rolling Stones, een blues achtergrond en hebben hun duo logischerwijs genoemd naar een bluesy Jagger & Richards compositie. De setlijst van de Spider & the Fly bestaat voor een groot deel
uit blues-repertoire waarmee de Stones in de jaren zestig bekend werden. Nummers van Muddy Waters, Howlin’
Wolf, Willlie Dixon, Slim Harpo en Jimmy Reed passeren de revue.
Zanger-gitarist Cleanhead John is al jarenlang Stonesfan in hart en ziel, reisde naar Londen om Mick Jagger en Keith Richards te ontmoeten en toerde met
diverse bluesbands van Amsterdam tot
Athene. Gitarist-zanger Arjan de Bruijn
heeft talloze optredens verzorgd met diverse gipsy- en bluegrass bands, en is momenteel ook nog aktief bij McAnthony’s Blues
Gang.
Een optreden van duo The Spider & The
Fly is een feest der herkenning. Behalve
muziek wordt het publiek ook getrakteerd
op een muzikale Stones quiz.Vocale ondersteuning tijdens het optreden wordt gewaardeerd, onder het motto: It’s Only Rock
& Roll, But We Like It !!! Aanvang MuziekCafé om 15.00uur en zaal open om
14.30uur. Toegang vrij. Reserveren is niet
mogelijk.
Www.genuinemusic.nl
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Donderdag 28 april 2011 in Filmhuis Middelharnis ‘Ay Carmela!’
Regie: Carlos Saura
Regisseur Carlos Saura nam als onderwerp het verhaal van Ay Carmela! Carmen en Paulino, twee artiesten
die met hun cabaret in Spanje rondtrekken tijdens de Spaanse burgeroorlog in 1938. De film begint met hun
optreden bij de republikeinse troepen, maar na die show worden ze door de troepen van Franco gevangen genomen. Met veel overtuigingskracht weten Carmen en Paulino de fascisten
zover te brengen dat zij hun optredens kunnen verder zetten in het door
Franco veroverde gebied. Voorwaarde is wel dat zij hun teksten aanpassen,
zoals in een populair lied, waarvan de oorspronkelijke tekst werd omgevormd tot een ode aan het fascistische Spanje en dictator Franco.
De keuze om voor de fascisten op te treden was natuurlijk geen vrije keuze
van Carmen en Paulino, want als zij niet zouden optreden, zouden zij
worden terechtgesteld. Daarbij kwam nog een bijkomend moreel dilemma,
wanneer bleek dat onder het publiek zich ten dode opgeschreven krijgsgevangenen bevonden.
Reserveren is gewenst!
internet: www.cultuurpleingo.nl telefoon: (0187) 48 24 00 (9-12 uur)
e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl Aanvang: 20.00 uur Toegang: € 5,50 /
€ 3,00 (CJP/65+) Filmhuisleden € 4,00.
KunstKijk Goeree-Overflakkee
Het programma van de KunstKijk is bijna gereed. Via KunstKijk.com en via het Cultuurplein
is al veel informatie te vinden.
Meer dan 50 kunstenaars op negen buitengewone locaties. Maar
ook fietsen, etalagekunst, workhops en een cultureel programma.
Filmhuis Middelharnis vertoont
donderdag 19 mei Peter Greenaways The Draughtman’s Contract, een detective rond een 17e
eeuwse tekenaar.
KunstKijkFeest met theater en
muziek, zaterdagavond 21 mei.
Kijk op www.cultuurpleingo.nl

7 mei—25 juni 2011
Fort Prins Frederik
Expositie Annette de Roo
6 mei - 25 juni 2011
Fort Prins Frederik
Expositie wijlen Mel Dale
Zaterdag 7 mei 2011
Het Diekhuus
‘Brick Fair’
Zaterdag 14 mei 2011
De Korenbloem, Sommelsdijk
Cultureel KunstKijk Ontbijt
Zaterdag 14 mei 2011
Het Diekhuus
Kinderfilm ‘Kikkerdril’
14&15 en 21&22 mei 2011
KunstKijk Goeree-Overflakkee

Open Monumentendag GoereeOverflakkee
“Nieuw Gebruik van Oude Gebouwen” en “De Canon van GoereeOverflakkee” na de geslaagde inspiratiebijeenkomst van 28 februari zijn
belangstellenden aan de slag gegaan.
Op het Cultuurplein wordt informatie
gepubliceerd over het GoereeOverflakkeese programma. Maar ook
verwijzingen naar de landelijke sites
onder andere over hergebruik van
oude gebouwen
www.cultureelerfgoed.nl

Verwacht:

14 mei - 15 mei 2011
Fort Prins Frederik
Kunstmarkt
25 juni 2011
Kindertheater in Het Diekhuus
‘De Verdwenen Stem’
Programma CultuurParticipatie 2012

Op 15 en 16 april wordt de 22e
editie van Popfestival de Flakkeese Dagen gehouden op het terrein
aan de Edison in Middelharnis.
Kijk op
www.popstichtingjailhouse.nl

Stichting Podium organiseert i.s.m. de
gemeenten op woensdagavond 20 april een
eilandelijke netwerkbijeenkomst voor culturele organisatoren Meer informatie binnenkort op www.cultuurpleingo.nl

Diekhuus, Sociaal Cultureel Centrum, Beneden Zandpad 7, Middelharnis www.cultuurpleingo.nl
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