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30 jaar Asser  
Filmliga
Stuk voor stuk echte parels

Kolkende Taal
Nieuw programma,  
nieuw gezicht

Derde Dinsdag
Opgeven? Niets voor  
Sjinkie Knegt! 

p. 4 & 5

Preuvenement
Met o.a. Marlene Bakker
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Wijn. Dat is de specialiteit van Eelco 

Hendriks. Als Accountmanager wijn bij 

Sligro - sponsor van het Preuvenement - is 

hij nauw betrokken bij het evenement op 24 

en 25 augustus in de Gouverneurstuin.

Wat maakt een wijn nou een echt Preuvenement-wijntje?
“Het Preuvenement staat voor goede muziek, lekker eten en goed 
drinken. Daar valt ook goede wijn onder. Omdat we bij de Sligro 
nogal wat keuze hebben, kiezen we vooraf een aantal wijnen 
speciaal voor het Preuvenement uit. Daarvoor organiseren we 
dan een aparte proeverij. De wijnen moeten vooral toegankelijk 
zijn. Dat betekent in prijs, maar ook dat ze niet te zwaar, te zuur 
of te bitter zijn. Ze moeten immers een breed publiek aanspreken. 
Daarnaast moeten ze kwalitatief goed zijn. Alles moet gewoon 
kloppen. En wat ook bijzonder is, is dat de wijn tijdens het 
Preuvenement in een glas zit. Uniek voor een festival.” 

Naast het Preuvenement is Sligro 
leverancier van onder meer de wijnen in 
DNK. Breng je ook wel eens buiten je werk 
om een bezoek aan DNK?
“Jazeker, ik ga wel eens met mijn kinderen 
naar de bioscoop. Vooral de animatiefilms 
zijn in ons gezin populair. We maken er 
dan een leuk uitje van: eerst naar de 
bioscoop, daarna wat eten bij een van 
de horecaondernemers in Assen. De 
programmering van DNK kent veel leuke 
evenementen en voorstellingen. Ontzettend 
gevarieerd ook: van cabaret tot musicals 
en van optredens van goede en bekende 
artiesten tot een leuke kindervoorstelling. 
DNK heeft een heel mooie functie binnen 
Assen.”

Sligro is lid van BusinesClub DNK. 
Waarom?
“De BusinessClub biedt ons een mooie 
mogelijkheid om nieuwe ondernemers te 
ontmoeten. Daarnaast kunnen we zo in 
een andere sfeer contact houden met 
onze klanten, bijvoorbeeld door ze mee 
te nemen naar één van de voorstellingen, 
films of activiteiten in DNK. Een mooie 
mogelijkheid tot netwerken.”
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QUEEN OF HEARTS
“Een plausibel en aangrijpend verhaal 
van een vrouw die zich in haar eigen 
spinnenweb vastdraait.” (NRC)

CARMEN & LOLA
“Bekritiseert het benauwende milieu 
van de Roma zonder hen te kleineren of 
betuttelen.” (De Volkskrant)

2, 3 & 7 SEP 9, 10 & 14 SEP

Eindeloos filmplezier  
30 jaar Asser Filmliga 
De Asser Filmliga bestaat 30 

jaar! En in die 30 jaar heeft de 

organisatie al heel wat mooie films 

naar de bioscoop gebracht. Wist je 

bijvoorbeeld dat er sinds de start 

alleen al 171 arthouse films met de 

beginletter T vertoond zijn? 

En dat aantal loopt op, want iedere week is er weer een 
nieuwe, bijzondere titel in bioscoop DNK te zien. En met 
succes! Trokken de films in 2000 nog 2.200 bezoekers, 
dit jaar hoopt de organisatie op meer dan 7.000 
bezoekers. 

Parels
De Asser Filmliga richt zich op het vertonen van 
kwalitatief hoogwaardige films en documentaires. 

Het bestuur selecteert deze films zelf en let hierbij 
op de culturele en artistieke waarde. Resultaat? Een 
gevarieerd filmprogramma met stuk voor stuk echte 
parels. 

1.000 leden
De Asser Filmliga draait op vaste avonden: iedere 
maandag en dinsdag om 20.00 uur is er een film te 
bekijken. Sinds kort zijn de films daarnaast ook op 
zaterdagmiddag te zien. Een lidmaatschap van de 
Filmliga kost €13,00 en voor (echt)paren €18,50. 
Hiervoor krijgen de al ruim 1.000 leden vijf keer per jaar 
de brochure met daarin de programmering en korting op 
het bioscoopkaartje bij DNK. 

Ook voor niet-leden
Naast het filmaanbod organiseert de Asser Filmliga 
ook diverse andere activiteiten zoals de jaarlijkse 
Documentaire Dag en de Scandinavische filmdag. Geen 
lid? Niet getreurd! Films van de Asser Filmliga zijn ook 
door niet-leden te bezoeken. Reserveren gaat via  
dnk.nl/bioscoop. 

Bijzonder jubileum
Tineke Oostra is voorzitter 
van het bestuur van de Asser 
Filmliga. Samen met haar 
blikken we terug en kijken 
we vooruit:

Gefeliciteerd! 6 september feest?
“Ja, dan vertonen we een verrassingsfilm 
in DNK. Een leuke feestavond voor onze 
leden. Met een bijzondere film, die nog niet 
eerder is vertoond in Nederland. Ik kan er 
niet meer over zeggen, behalve dat het 
van een gelauwerde regisseur is en er veel 
goede acteurs in spelen.”

Waarom moeten mensen lid worden van 
de Filmliga?
“Naast dat leden korting krijgen op de 
ticketprijs, gaan we voor de wat minder 
commerciële films. Films om over na te 
praten. Dat maakt ons echt anders. De 
films bevatten een diepere laag, stemmen 
tot nadenken. Er komen dan ook veel 
maatschappelijke thema’s in aan bod. Veel 
van de films worden anders niet vertoond 
in bioscopen, terwijl ze dat wel waard zijn.”

Hoe kiezen jullie de films uit?
“Als bestuur proberen we zo veel mogelijk 
films zelf te bekijken. Het aanbod arthouse 
films is zo groot dat we genoeg te kiezen 
hebben. Daarom gaan we voor variatie: 
land van herkomst, genre, regisseur. En we 
weten na al die jaren natuurlijk wel een 
beetje wat bij ons en ons publiek past.” 

30 jaar Asser Filmliga

Het 30-jarig bestaan wordt op 
vrijdagavond 6 september op een 
bijzondere manier gevierd. Leden van de 
Asser Filmliga krijgen die avond namelijk 
een film te zien die in Nederland nog 
niet eerder is vertoond. Een landelijke 
première in DNK dus! 

Ook de Nederlandse première bijwonen?  
Word lid van de Asser Filmliga via 
asserfilmliga.nl/lid-worden.

Verrassingsfilm in DNK
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LONG DAY’S JOURNEY 
INTO NIGHT
“Wie zich laat meevoeren in Bi Gan’s 
associatieve vertelstijl, wacht een 
meesterstuk.” (De Volkskrant)

26, 27 & 31 AUG
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Op zaterdag 24 en zondag 25 

augustus staat de Gouverneurstuin 

weer in het teken van het 

Preuvenement. Met spetterende 

liveoptredens, heerlijke hapjes en 

drankjes, bruisende acts en heel veel 

gezelligheid vieren we de zomer en 

luiden we het culturele seizoen in. 

Waarom je dit eigenlijk niet mag 

missen? We vertellen het je graag! 

Optredens, optredens en nog meer optredens 
Traditiegetrouw betekent het Preuvenement de 
opening van het culturele seizoen. Daarom is ook 
DNK natuurlijk van de partij. Op de speciale DNK-
Sligro Stage treedt een grote verscheidenheid aan 
artiesten op: van singer-songwriters tot rock ’n roll en 
van Drentse pop tot Groningstalige muziek. Wat onder 
andere The BlueBirds, Gerard Alderliefste, LAVALU 
en Marlene Bakker wél gemeen hebben? Allemaal 
treden ze komend seizoen op in het theater van DNK. 
Hun optredens op het Preuvenement vormen dan ook 
bijzondere voorproefjes op deze voorstellingen.

In de spotlight
Ieder jaar kent de stand van DNK op het Preuvenement 
een centraal thema. Waar we vorig jaar nog graag 
dat fijne zomergevoel vasthielden in onze beachclub, 
zetten we dit jaar de spotlight op jou als bezoeker van 
DNK. Het thema is dan ook ‘In de spotlight’. Wat vind jij 
als bezoeker belangrijk? Welke voorstelling zou je nog 
graag eens zien? Kom het ons vertellen in onze stand! 

Culinaire hoogstandjes 
Maar het Preuvenement is meer. Niet alleen vormt 
het evenement dé start van het culturele seizoen, ook 
het culinaire seizoen wordt in de Gouverneurstuin 
afgetrapt. Zo’n dertig restaurants bieden tijdens het 
Preuvenement hun absolute specialiteiten aan. En dat 
merk je zodra je ook maar in de buurt van het park 
aan de rand van het stadscentrum komt. Waan je door 
de mix van heerlijke geuren op wereldreis en reis van 
Italië naar India en van Portugal naar Indonesië. Laat je 
verrassen, terwijl je in een ontspannen sfeer geniet van 
de muziek en de gezelligheid.

De bioscooptent
Het Preuvenement is ook heel leuk voor kinderen. Zo 
staat het JackLab op de Brink, zijn er knutselworkshops, 
dancebattles en een ballenbak. En vlak bij de ballenbak 
staat de bioscooptent van DNK. Hierin worden trailers 
gedraaid van de leukste kinderfilms die op dit moment 
en tijdens het komende seizoen draaien in de bioscoop. 
En het leukste is: kinderen krijgen een gratis bekertje 
popcorn.

Jubileum
Het belooft dit jaar een extra bijzondere editie van 
het Preuvenement te worden. Niet alleen vanwege de 
speciale optredens, maar ook omdat het evenement 
dit jaar voor de vijfde keer wordt georganiseerd. Een 
jubileum dus! 

DNK-Sligro Stage

Mart Hillen
Van Marco Borsato tot U2. Mart 
Hillen klinkt met één gitaar als een 
hele band. 
ZA 24 AUG | 13.50

LAVALU
Componiste, pianiste en zangeres: 
LAVALU is het allemaal. Sluit je ogen 
en laat je meevoeren. 
ZA 24 AUG | 14.40

Gerard Alderliefste
Alderliefste is dol op Franse 
chansons. Van Jacques Brel tot Les 
Poppys.  
ZA 24 AUG | 15.30 

The Wieners
De succesvolste rock-‘n-roll 
tributeband van Nederland brengt 
een eerbetoon aan The Everly 
Brothers. 
ZA 24 AUG | 17.10

Ed Struijlaart
Zanger en gitarist Ed Struijlaart 
brengt een ode aan de gitaar en zijn 
muzikale helden.
ZO 25 AUG | 13.30

Marlene Bakker
Laat horen hoe het aardse 
Gronings naadloos aansluit op de 
hedendaagse indiepop.
ZO 25 AUG | 14.20

Dorona Alberti & Band
De meest iconische Bond-songs 
komen voorbij, bij Dorona Alberti en 
haar band.
ZO 25 AUG | 16.20

The BlueBirds
Elske DeWall en Krystl tonen hun 
liefde voor americana en country.
ZO 25 AUG | 17.25

Jouw souvenir:

De DNK-bag! 

Ook de rest van het jaar genieten van 
al het leuks dat DNK te bieden heeft?
Schaf dan tijdens het Preuvenement 
voor slechts €19,50 de speciale 
DNK-bag aan. Boordevol cultureel 
voordeel, zoals een gratis theater- en 
bioscoopkaartje, vijf Preuvenement-
consumptiemuntjes en korting op een 
abonnement van de bibliotheek. Kom 
tijdens het Preuvenement naar onze 
stand en sla hem in, want op = op! 

Héérlijk Preuvenement: 
Eten, drinken en muziek
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Dagblad van het Noorden noemde haar eerste album Raif “een meesterlijk debuut”, terwijl radio-icoon Frits 

Spits het beschreef als “het tot nu toe beste album van 2018”. Met haar Groningse muziek verrast Marlene 

Bakker muziekliefhebbers binnen en buiten de provinciegrenzen. Dat wil ze ook doen tijdens het Preuvenement 

en haar theatertour, die haar in april 2020 naar DNK brengt. 

Gronings goud

“Bizar hè”, reageert Marlene Bakker als ze 
wordt geconfronteerd met de recensies van haar 
debuutalbum Raif. “Ik ben het afgelopen jaar vaak 
stijl achterover gevallen”, lacht ze. Bakker is een 
opvallende verschijning in de muziekwereld. Niet 
alleen is ze eigenzinnig en gezegend met een 
prachtige stem, ook zingt ze in het Gronings. 

Dat was niet altijd het plan. Terwijl ze studeerde aan 
de Rockacademie in Tilburg droomde ze over touren 
door Nederland. Die droom is uitgekomen, want 
het afgelopen jaar trad Bakker niet alleen op in het 
Noorden, ook stond ze op poppodia in Eindhoven 
en Haarlem. Als voorprogramma van Daniel Lohues 
kon ze aan een groot publiek laten zien hoe mooi en 
poëtisch het Gronings kan zijn.

‘Dialect is emotie’
“Toen ik in Tilburg studeerde kreeg ik heimwee naar 
Groningen. Dat overviel me compleet. Ik voelde me 
ontheemd en ging ineens Groningse muziek luisteren. 
Dat kwam zó binnen”, vertelt ze. “Ik ben teruggegaan 
en mij gaan verdiepen in het Gronings. Een mooie 
ontdekkingsreis.” Inmiddels heeft ze haar eigen label 
en werkt ze aan haar tweede album. “Ik dacht: als 
mensen het niet leuk vinden, hou ik er meteen mee op. 
Maar mijn eerste optreden was gelijk zo bijzonder. 
Ik zag dat het binnenkwam bij het publiek. Dialect is 
emotie.” 

En hoewel ze in het Gronings zingt, ziet ze ook buiten 
de provinciegrenzen dat haar muziek aanslaat. “Of 
ik nou in of buiten Groningen optreed; ik merk totaal 

geen verschil. Ik wil mensen laten horen hoe mooi 
streektaal is. Muziek is daar een goede manier voor. 
Het is universeel. Dat optreden in Eindhoven was 
bijvoorbeeld één van de tofste optredens die ik ooit 
heb gedaan.” 

Magie van het Noorden
Tijdens het Preuvenement treedt Bakker op met 
gitarist Bernard Gepken, die ook haar album heeft 
geproduceerd. “Ik zing dan wel niet in het Drents, 
maar het heeft veel raakvlakken. Je hoeft geen 
Gronings te spreken om het te begrijpen. Mijn 
nummers hebben een Noordelijke insteek”, legt ze 

uit. Haar optreden op zondag 25 augustus is een 
voorproefje van wat er in april op het programma 
staat. Dan keert de zangeres namelijk terug naar 
Assen om met haar theatertour DNK aan te doen.

 “Het optreden op het Preuvenement geeft in een 
intieme setting een inkijkje in hoe de theatershow 
wordt. Dan komt namelijk mijn hele band mee en 
neem ik het publiek verder mee in de verhalen in mijn 
nummers. Van mijn eigen leven, langs de witte wieven, 
naar de magie van het Noorden.” 

Marlene Bakker treedt op vrijdag 24 april 2020 op in de Rabo 
Zaal van DNK. Kaarten zijn te koop via dnk.nl. 

‘Mijn eerste optreden was gelijk zo bijzonder. 
Ik zag dat het binnenkwam bij het publiek. 
Dialect is emotie.’
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Gratis voor Biebleden

E-reader spreekuur
Laat je helpen bij het gebruik van e-books op je 
e-reader of tablet. Een van onze medewerkers legt je 
graag alles uit. 

Klik & Tik spreekuur
Heb je een computer of laptop en wil je handiger 
worden met typen, e-mailen en internetten? In een uur 
helpt onze medewerker je op weg door alles rustig en 
stap voor stap door te nemen en samen oefeningen te 
maken.

Beide spreekuren zijn op afspraak. Reserveer nu bij de 
balie of telefonisch via 088 012 88 88.

UITGELICHT Kijk voor de volledige 
agenda op dnk.nl en 
boek je tickets

SEPTEMBER

FILM  MA 2, DI 3 & WO 4 SEP

Senioren Bios
Rocketman
Taron Egerton (Kingsman: The Secret 

Service; Sing) is Elton John in de bioscoopfilm Rocketman: een 
musical fantasy gebaseerd op het bijzondere verhaal van de 
legendarische artiest aan het begin van zijn muziekcarrière.

SPECIAL   ZO 8 SEP | 13:00, 14:00, 15:00 & 16:00

Kolkende Taal
Kolkende Taal is vernieuwd! Tijdens een 
gezellige zondagmiddag hoor je alles over de 

wereld van film, theater en literatuur. Er zijn vier rondes; jij kiest 
of je ze allemaal wilt bijwonen of een aantal naar keuze.
GRATIS TOEGANG

FILM  ZO 8 SEP | 11:00

Kleuterbios
Thomas de Stoomlocomotief
De Kleuterbios is speciaal voor de jongste 

filmkijkers. De kinderen ervaren de bioscoopbeleving en krijgen 
na afloop een echt filmdiploma. Tijdens de voorstelling wordt het 
geluid van de film iets gedempt en blijft het zaallicht gedeeltelijk 
aan.

WORKSHOP  WO 11 SEP | 15:00 & 16:15  

JackLab 
Uitvinden als Da Vinci: Automata
Het JackLab is dé plek om uitvindingen te 

maken. Met deze workshop gaan we dan ook hard aan de slag 
om net als de Italiaanse Leonardo da Vinci dingen uit te vinden. 
We werken met verschillende technieken om zo interactieve 
bewegende kunstwerken te maken.

FILM  VANAF DO 12 SEP 

Downton Abbey
De bekende acteurs uit de populaire 
televisieserie over de Britse familie Crawley en 

hun bedienden keren terug voor deze gelijknamige film.

FILM   VR 21 SEP | 19:15 (START INLOOP 18:30) 

Girls Night
Misfit 2
De Girls Night is een event speciaal voor jonge 

meiden! Het leukste bioscoopuitje voor jou en je BFF’s!

KIND/FAMILIE    ZO 22 SEP | 15:00
Rupsje Nooitgenoeg 
Vier iconische verhalen van de beroemde 
schrijver Eric Carle komen op magische 

wijze tot leven in het theater. Een bijzondere ervaring voor de 
allerkleinsten. 

CABARET  VR 27 SEP | 20:00
Peter Heerschop
De Minister van Enthousiasme
Wist je dat je vrolijker wordt als je twijfelt aan 
alle zekerheden? Dat weet Peter Heerschop, 

Minister van Enthousiasme, vrijwel zeker. Zijn motto: lol is een 
serieuze zaak!

OKTOBER

SHOW  DI 1 OKT | 20:00
Ragús de Show 
De Hartslag van Ierland
Ragús is terug met een compleet nieuwe show 
vol authentieke dansstijlen met razendsnel 

voetenwerk, prachtige songs en kostuums en de klanken van 
traditionele akoestische instrumenten.

MUZIEK  ZA 5 OKT | 20:00
Ellen ten Damme 
Casablanca (try out)
Samen met The Magpie Orchestra gaat 
Ellen ten Damme ‘en route’: van Parijs naar 

Casablanca. Verwacht muziek van Charles Aznavour, Françoise 
Hardy, maar ook van Natacha Atlas, Fairuz en Indila. Français 
met een vleugje Arabique!

CABARET  ZA 5 OKT | 20:30
Ronald Snijders 
Groot Succes 2
 De één noemt hem “De koning van het 

absurdisme”, een ander “Een illusionist met woorden”. 
Ronald Snijders weet keer op keer zijn publiek te verrassen 
met onverwachte taalgrappen, gekke gedachtekronkels en 
bijzondere nieuwe woorden.

ACTUALITEIT  DI 15 OKT | 20:00
Derde Dinsdag
Topsport – met Sjinkie Knegt
Laat je meevoeren door het verhaal van 

shorttracker Sjinkie Knegt. Knegt vertelt over de revalidatie na 
zijn ongeluk en de kwetsbaarheid van een topsporter.
SLECHTS € 3,00 VOOR BIEBLEDEN

FILM  WO 16 OKT | 20:00
Ladies Night
Wat is dan Liefde 
Echtscheidingsadvocaat Cato krijgt de kans 

om partner te worden bij een commercieel kantoor. Ze is 
idealistisch, ambitieus en niet onder de indruk van het old boys 
network. Tot ze collega Gijs ontmoet die alles vertegenwoordigt 
wat Cato verafschuwt. Maar naarmate ze langer met elkaar 
opgescheept zitten, worden ze gedwongen hun overtuigingen 
opnieuw onder de loep te nemen.

MUZIEK  ZA 26 OKT | 20:00
The Fortunate Sons 
A tribute to Creedence Clearwater 
Revival

In slechts vijf jaar heeft Creedence Clearwater Revival 
wereldhits gemaakt die tot de dag van vandaag populair zijn. 
Gelukkig is daar de uit Chicago afkomstige band The Fortunate 
Sons, die de muziek van CCR met uiterste precisie uitvoert. 

MUZIEKTHEATER  DO 31 OKT | 20:00
Thomas Acda 
Motel
Sinds het einde van Acda en De Munnik had 

Thomas Acda eigenlijk maar één wens: het theater weer in! 
Verwacht een muzikale cabaretvoorstelling vol verhalen en 
liedjes over liefde, vriendschap, dood, vallen en opstaan.

NOVEMBER

VERTELVOORSTELLING  ZO 3 NOV | 14:30
Fiep heeft haast
“Snel! Het zebrapad. De fiets. De tram. Rennen! 
Vrouwtje is druk druk druk.” Ga Op Reis (naar 

het thema van de Kinderboekenweek) in de bibliotheek en luister 
naar dit mooie verhaal over haast.

ACTUALITEIT  DI 19 NOV | 20:00
Derde Dinsdag
Vrouwen aan de Top - met Olcay Gulsen 
Powervrouw Olcay Gulsen was eigenaresse 

van het modemerk SuperTrash. Ze bouwde het uit tot een 
internationaal succes tot het in 2018 failliet ging. Deze avond 
vertelt ze over haar leven, het vallen én weer opstaan en over 
haar ijzersterke drive om dromen waar te maken.
SLECHTS € 3,00 VOOR BIEBLEDEN

FILM  VANAF WO 20 NOV 
Frozen 2
Elsa, Anna, Kristoff en Olaf reizen naar de 
bossen van Arendelle om een eeuwenoud 

mysterie te ontrafelen.

HOBBY   DI 27 & WO 28 NOV | 19:00 
Warme Winterdagen Workshops
Buiten is het kouder, de dagen worden korter. 
Hoog tijd om je onder te laten dompelen 

in warmte en gezelligheid tijdens de Warme Winterdagen 
Workshops. Doe mee en beleef een heerlijke avond uit waarbij je 
gelijk inspiratie opdoet voor de feestelijke decembermaand.
GRATIS VOOR BIEBLEDEN
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Op tv en online
Vanaf september is Kolkende Taal twee 
keer per maand op woensdagavond te 
zien bij RTV Drenthe. De eerste uitzending 

is op woensdag 11 september.

Een van de uitzendingen gemist?  
Terugkijken kan via dnk.nl/kolkendetaal

Maak het mee
Hou je van alles wat met kunst en cultuur 
te maken heeft? Kom dan op zondag 
8 september naar het Leescafé van 
Bibliotheek DNK en beleef een gezellige 

zondagmiddag met Kolkende Taal. 

Vanaf 13.00 uur zijn er vier rondes. Iedere ronde heeft zijn 
eigen thema. Jij kiest zelf welke ronde(s) je wilt bijwonen. 
Je gratis ticket(s) bestel je via dnk.nl.

Hoe gaat het met shorttracker Sjinkie Knegt? 
Staat de Sportman van het jaar 2015 ooit 
weer op de hoogste trede van het podium? 
Op die plek was de meervoudig Europees en 
wereldkampioen shorttrack en winnaar van 
Olympisch brons en zilver al zo vaak te vinden. 
Tot het bij het aansteken van een houtkachel 
begin dit jaar gruwelijk misging.

Brandend hout kwam toen op een fles thinner – een 
brandbare vloeistof – terecht, met een explosie tot 
gevolg. Het zette bijna de hele voorkant van Knegt zijn 
lichaam in brand. De shorttracker liep hierbij ernstige 
brandwonden op. 

Terugkeren
In plaats van actief te zijn op de EK shorttrack 
in Dordrecht, lag Knegt ruim zeven weken in het 
brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis in
 

Groningen. Maar opgeven staat niet in het woordenboek 
van de Friese topsporter. Terugkeren in de sport; dat is 
wat hij wil. 

Revalidatie
Inmiddels staat Knegt weer regelmatig op het ijs en 
ging hij zelfs met de Nederlandse shorttrackploeg op 
trainingskamp in de Franse Pyreneeën. Tijdens de Derde 
Dinsdag op dinsdag 15 oktober vertelt Knegt in DNK 
zijn verhaal. Over zijn revalidatie, over de kwetsbaarheid 
van een topsporter en over hoe hij de toekomst ziet. 

Bekende sprekers
Iedere derde dinsdag van de maand vertellen 
landelijk bekende sprekers in DNK over een actueel en 
maatschappelijk relevant onderwerp. Zo sprak al eerder 
Peter R. de Vries over strafrecht en Pia Dijkstra over 
orgaandonatie. De presentatie is in handen van Cunera 
van Selm.

Derde Dinsdag: Opgeven?  
Niets voor Sjinkie

Liefhebbers van kunst en cultuur 

opgelet! Kolkende Taal is in een 

nieuw jasje gestoken. En bij een nieuw 

programma, hoort ook een nieuw 

gezicht. Met Cunera van Selm aan het 

roer gaat Kolkende Taal niet alleen 

meer over boeken, maar ook over 

kunst, theater, film, en muziek. 

“De uitzendingen worden korter, de invulling breder”, 
vat Cunera van Selm – werkzaam bij RTV Noord en 
voormalig presentatrice van Studio Sport – samen. “Het 
wordt echt een ander programma”, legt ze uit. “Iedere 
uitzending kent een eigen thema. Dat thema is de 
kapstok waar we de interessante en boeiende gasten 
aan ophangen. Altijd met een link naar Drenthe.” 

Hoe meer cultuur, hoe beter
De presentatrice noemt het “ontzettend leuk”, dat 
ze nu naast Derde Dinsdag, ook Kolkende Taal mag 
presenteren. “Hoe meer cultuur op tv, hoe beter. Ik vind 
het mooi dat DNK en RTV Drenthe zo hun nek uitsteken.” 
Over haar eigen interesse voor onder meer boeken, 
toneel en tentoonstellingen kan ze honderduit vertellen. 
“Ik hou heel veel van kunst, cultuur en lezen. Bezoek vaak 
exposities en concerten en ben een vaste volger van 
het Noord Nederlands Toneel”, vertelt ze enthousiast. 
“Daarnaast sta ik zelf ook wel eens op het podium. Ik heb 
zelfs een keer in DNK opgetreden”, bekent ze met een 
grote glimlach. “Dat was met het Toonkunstkoor Bekker.” 
Van Selm verheugt zich op haar nieuwe klus: “Er zijn zo 
veel leuke onderwerpen en interessante gasten. Er gaat 
van alles voorbij komen.”

Kaaskop in Gorgonzolaland
Eén van die interessante gasten is Marc Wiers. De 
columnist woont afwisselend in het Noorden van 
Nederland en in Genua (Italië). Vanuit daar schrijft hij 
veelvuldig over zijn leven in en liefde voor Italië. Een 
aantal verhalen is gebundeld in het boek ‘Kaaskop in 
Gorgonzolaland’. Wiers is de ideale gast voor de eerste 
aflevering die volledig in het teken van Italië staat. 
Zo vlak na de zomervakantie, met de tentoonstelling 
Sprezzatura in het Drents Museum en de Italiëweek in 
Assen een actueel onderwerp.

Beste schrijver van Nederland
Een uitzending later is schrijver en geboren Emmenaar 
Peter Middendorp te gast. Hij heeft een rol in de 
bijzondere theatervoorstelling ‘Spetterende Letteren’, 
het thema van de aflevering. In de voorstelling staan 
literatuur en muziek centraal. ‘Spetterende Letteren’ 
trekt door heel Drenthe en is op 12 oktober (met o.a. 
ook Özcan Akyol) te zien in DNK. Van Selm kijkt uit naar 
het interview met Middendorp: “Hij is één van de beste 
schrijvers van ons land. Het is onbegrijpelijk dat hij nog 
geen grote boekenprijs heeft gewonnen.”

Kolkende Taal is vernieuwd
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Derde Dinsdag – Topsport
DI 15 OKT | 20:00 | RABO ZAAL

€6,00 | €3,00 VOOR BIEBLEDEN 



 Ladies Night

WO 16 OKT
tickets en info dnk.nl

voor kinderen
en ouders
met o.a.

voorstellingen
Meet & Greets
workshops en 

Paul van Loon’s 
Griezelbus

voor kinderen
en ouders
met o.a.

voorstellingen
Meet & Greets
workshops en 

Paul van Loon’s 
Griezelbus

FC AMBOINA, SPORTPARK DE HOOGTE IN ASSEN

Met dans, muziek en sport vertelt de Molukse 
familie Melanesy hun verhaal. Over dromen, 
strijd, familie en het vinden van een eigen plek.
18 T/M 21 SEPTEMBER | 19:30

Aan de andere kant 
Buitenspel

LOCATIETHEATER

Word lid en...
•  kies uit een groot aanbod boeken, 

tijdschriften en dvd’s 
•  neem gratis deel aan de gezellige 

workshopavonden 
•  bezoek met korting de Derde Dinsdag 
•  ontvang korting in bioscoop en theater

Word voor €49,50 
lid van de bibliotheek en 
profiteer van veel voordeel!

dnk.nl

agenda & tickets www.dnk.nl


