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Muziek. Gezelligheid. Lekker eten. 
En dat allemaal in een prachtige 
omgeving. Het Preuvenement is dé 
start van het culturele seizoen en 
een mooie vooruitblik op het nieuwe 
theaterseizoen.

Preuvenement
Het nieuwe seizoen barst los

DNK-box
Tijdens het Preuvenement biedt DNK je ook nog een leuk 
extraatje aan. Voor €15 koop je in het DNK-paviljoen de DNK-
box,	met	cadeaus	waar	je	het	hele	seizoen	nog	van	profiteert.	
Zo krijg je een bioscoopbon, een halfjaar-abonnement van de 
bibliotheek en kaarten voor een theatervoorstelling. Daarnaast 
ontvang je vijf consumptiemunten, die je tijdens het festival kunt 
gebruiken als betaalmiddel. 

De toegang tot het evenement in de Gouverneurstuin is gratis. Tijdens het 
Preuvenement worden de consumpties betaald met consumptiemuntjes, 
wat het betalen van al die lekkernijen een stuk eenvoudiger maakt. Kijk 
op preuvenementassen.nl voor het vollledige programma.  

Meet & Greets, (mini-)optredens 
en een literaire tattoo. Tijdens het 
Preuvenement, dat op 26 en 27 
augustus plaatsvindt, pakt DNK 
weer uit met een zeer gevarieerd 
programma. Het levert het 
perfecte muzikale en feestelijke 
startschot van het Asser culturele 
en culinaire seizoen op. Zodra 
je ook maar in de buurt van de 
Gouverneurstuin komt, voert 
de mix van heerlijke geuren je 
mee langs keukens over de hele 
wereld. Want zo’n 30 restaurants 
bieden in het park aan de rand 
van het stadscentrum hun absolute 
specialiteiten aan. Van Italiaans 
tot Indiaans en van Maleis tot 
Frans. Gerechten proeven uit 
alle windstreken, terwijl je in een 
ontspannen sfeer geniet van de 
muziek en gezelligheid. 

‘Artiesten  
komen  
graag naar 
Assen’

Komend theaterseizoen
Tijdens het Preuvenement treden 
verschillende artiesten op die 
komend theaterseizoen in Assen 
zullen opduiken. Met optredens 
van Niels Geusebroek, Ricky 
Koole & Ocobar, Sven Ratzke, 
Def Americans en Assenaar Jason 
Staal zit je in de Gouverneurstuin 
dan ook meer dan goed. Maar 
vergeet ook zeker niet de gratis 
buitenbioscoop op de Brink te 
bezoeken,	met	films	voor	jong	
en oud, of je te laten verrassen 
door verschillende workshops. En 
ook voor kinderen is er genoeg 
te beleven. Ben je misschien een 
geboren uitvinder, of hang je het 
liefst de hele dag aan de trapeze? 
Je ontdekt het allemaal tijdens de 
speciale kinder-workshops.

Eten proeven  
uit alle 
windstreken

Veelzijdig en gevarieerd
“Het Preuvenement is hét teken 
dat het culturele seizoen weer 
begint”, vertelt manager Markt 
& Ontwikkeling Jetze Dam 
enthousiast. “Zo’n evenement 
willen we als DNK natuurlijk niet 
missen.” Jetze Dam organiseert 
samen met DNK-collega Riëtte 
Kruize de presentatie van de 
bibliotheek, de bioscoop en het 
theater op het evenement.  Riëtte 
vertelt: “we hebben speciaal 
gekozen voor artiesten die het 
veelzijdige en gevarieerde 
programma van het komende 
seizoen laten zien. Ondanks dat 
artiesten in de zomer vaak een 
heel druk programma hebben, 
willen ze toch graag naar Assen 
komen. Dat zegt iets over het 
evenement. De sfeer in de 
Gouverneurstuin is tijdens het 
Preuvenement zo bijzonder.”

Literaire tattoo
Maar naast goede muziek en 
lekker eten is er nog veel meer 
te doen. Zo is het speciale 
‘DNK-paviljoen’ ingericht als een 
gezellige lounge, 
waar je in een intieme setting kunt 
genieten van mini-optredens en 
bijzondere Meet & Greets. “Dat 
wil je echt niet missen”, verzekert 
Jetze. Daarnaast biedt DNK 
tijdens het Preuvenement nog een 
andere leuke actie aan, namelijk 
de ‘literaire tattoo’. Je favoriete 
zin, stukje songtekst of quote kun 
je dan als ‘tattoo’ laten zetten. 
“De Gouverneurstuin is tijdens 
het Preuvenement de woonkamer 
van Assen. Iedereen voelt zich er 
thuis. Je moet er ook echt ruim 
de tijd voor uittrekken, anders 
kom je ogen en oren tekort. Leuke 
mensen, lekker eten en goede 
muziek. Dat moet je gewoon 
meemaken.”

‘Leuke mensen, 
lekker eten en 
goede muziek’

Jetze Dam en Riëtte Kruize op werkbezoek in de Gouverneurstuin 
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Niels  
Geusebroek

‘In het theater luisteren 
mensen écht’

Maar liefst twee keer komt Niels Geusebroek in de 
komende maanden naar Assen. Eind augustus geeft 

hij tijdens het Preuvenement een voorproefje van zijn 
theatertour, waarmee hij op 20 oktober in DNK staat.

“Eten en muziek. Alles wat ik leuk 
vind in één evenement. De ultieme 
combinatie”, begint zanger Niels 
Geusebroek enthousiast. “Als ik 
niet hoef op te treden ga ik ook wel 
eens naar dit soort evenementen. 
Intiem, bourgondisch, gezellig. 

‘Eten en 
muziek,  
de ideale  
combi’ 

Tijdens het Preuvenement doe ik 
een preview van mijn theatertour, 
waar ik in de herfst weer voor naar 
Assen kom. Het wordt dus geen 
regulier optreden. Ik ga wat meer 
vertellen dan normaal en neem 
decorstukken mee.

Houthakkersblouse
Het vertellen van zijn verhaal 
doet de singer-songwriter 
met twee muzikanten naast 
zich. In een kampvuursetting – 
inclusief picknicktafel, koelbox 
en haardvuur – en gekleed in 
een houthakkersblouse brengt 
Geusebroek zowel oudere, als 
nieuwe nummers. “Het mooiste 
moment is wanneer we een aantal 
bezoekers vragen om op het 
podium te komen. Met een drankje 
in de hand mogen ze daar dan bij 
enkele nummers blijven zitten. Dat 
vinden ze geweldig.” 

Jochem Myjer
Maar niet alleen het publiek is 
lovend over de show, ook collega-
artiesten als Jochem Myjer waren 
complimenteus. “Voor de zomer 

Wildfire
Op vrijdag 20 oktober keert de 
zanger namelijk terug naar Assen 
om tijdens zijn theatertour DNK 
aan	te	doen.	Wildfire	is	niet	alleen	
de naam van de tour, het is tevens 
de titel van zijn tweede album, dat 
vorig	jaar	uitkwam.	“Wildfire	slaat	
op de vlam die in je brandt. Die je 
inspireert en motiveert. 
Tijdens mijn show vertel ik daar 
meer over. Ik zing oude en nieuwe 
liedjes, maar vertel ook anekdotes. 
Over familie en vriendschap of 
over de problemen die op dit 
moment spelen in de wereld. 
Zonder de politiek erbij te 
betrekken overigens. Deze thema’s 
leveren mij inspiratie op om liedjes 
te schrijven. Liedjes die zich goed 
lenen voor het theater.”

aan hebben we al dertig shows 
gedaan. De laatste was in Leiden. 
Jochem Myjer was daar ook. Ik 
ben een groot fan van hem, dus ik 
was zó benieuwd wat hij van de 
show vond. Hij was door het dolle 
heen. Volgens hem zijn er een 
aantal theaterwetten en voldoe 
ik aan ze allemaal. Hij vond alles 
kloppen. Dat hij dat zegt en in dit 
stadium, is zo’n mooi gevoel. Ik 
heb echt zin om dit najaar weer te 
gaan touren.” 

‘Ik wil mensen 
meenemen in mijn 
verhaal’

Visite
De keuze voor een theatertour 
maakte hij dan ook heel bewust, 
legt Geusebroek uit. “Na het 
succes van ‘Take your time girl’ heb 
ik veel grote optredens gedaan en 
op festivals gestaan. Ik voelde me 
daar bijna een beetje bezwaard 
met mijn rustige nummers. Ik zag 
mensen liggen luisteren op het gras 
en had wel het gevoel dat ze het 
leuk vonden, maar ik wil mensen 
directer aanspreken. Mijn liedjes 
gaan ergens over. Tenminste, dat 
vind ik”, lacht hij. “In het theater 
luisteren mensen echt. Het voelt 
als op visite komen. En ze komen 
speciaal voor jou. Je kunt ze echt 
meenemen in je verhaal.”

INTERVIEW

Bio
Niels Geusebroek (4 
augustus 1979) werd 
bij het grote publiek 
vooral bekend door 
zijn deelname aan The 
Voice of Holland en hits 
als ‘Year of Summer’ en 
‘Take your time girl.’ De 
singer-songwriter bracht 
in 2013 zijn eerste cd uit: 
Lines. In 2016 volgde de 
langverwachte opvolger: 
Wildfire.	Onder	dezelfde	
naam tourt hij dit jaar 
langs theaters door heel 
Nederland. Op vrijdag 
20 oktober is hij te zien 
bij DNK. Kaarten zijn te 
bestellen via dnk.nl.
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Taalhuis  
geopend in DNK 

Wekenlang is er hard gewerkt op 
de eerste etage van de bibliotheek 
van DNK waar het Taalhuis werd 
ingericht. Een ruimte waarin 
iedereen op een laagdrempelige 
manier professionele begeleiding 
kan krijgen op het gebied van 
lezen, schrijven, rekenen en digitale 
vaardigheden. 

‘ik wil graag 
beter Nederlands 
leren spreken’

Feestelijke opening
Op woensdagmiddag 31 mei 
werd het Taalhuis feestelijk 
geopend	met	een	officiële	
openingshandeling door 
wethouder Maurice Hoogeveen 
en een sfeervol optreden van 
zanger René Karst. Sinds de 
opening is het Taalhuis wekelijks 
geopend op donderdag en 
vrijdag. Op donderdagochtend 

tussen 10.00 en 12.00 uur of op 
vrijdagmiddag tussen 14.00 en 
16.00 uur ben je van harte welkom 
om binnen te lopen bij een van de 
taalvrijwilligers. Zij helpen graag 
bij alle vragen over lezen, schrijven, 
rekenen of digitale vaardigheden. 
Ankie Benjamins, coördinator
van het Taalhuis in DNK zegt 
hierover: “De vragen die voorbij 
komen zijn heel divers. Ze gaan 
bijvoorbeeld over het functioneren 

op de werkvloer (‘hoe vul ik het 
logboek in?’) tot ‘ik wil graag beter 
Nederlands leren spreken’.”

Samenwerking
De organisaties die met 
gebundelde krachten het 
Taalhuis hebben opgericht zijn 
Vaart Welzijn, Drenthe College, 
Gemeente Assen, DNK, Werkplein 
Drentsche Aa, Humanitas en UWV. 

Terwijl je over de groene catwalk van DNK de 
bibliotheek binnenloopt, valt je oog al snel op een 
groot bord dat boven de rand van de 1e etage 
uittorent. Het is de locatie van het Taalhuis,  
dat onlangs geopend werd.

©
 D

N
K 

| J
ol

an
da

 V
iss

er

Een fairtrade cadeau?

Wij hebben ze,
uit de hele wereld!

Rolderstraat 42, Assen, tel. 313117
assen.wereldwinkels.nl
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‘Boeken kunnen 
zo verrassen’

Waar word je blij van in 
jouw werk?
Klarina: Kinderen enthousiast 
maken voor mooie boeken en 
verhalen. Dat je ze mee kunt nemen 
en de spanning in hun ogen ziet. En 
alle mooie, nieuwe boeken die we 
mogen lezen natuurlijk!

Roelien: Wanneer ik tijdens de les 
merk dat kinderen enthousiast zijn. 
We doen de programma’s om het 
leesplezier te bevorderen en als 
het dan reacties als “Ik ga toch 
maar weer eens naar de bieb” 
losmaakt, word je wel heel blij.

Wat is het leukst om te 
doen?
Klarina: Voor de groep staan blijft 
het allerleukste. Of dat nou in de 
bieb is of op de scholen maakt me 
eigenlijk niet uit.

Roelien: Het leukste vind ik 
de lessen geven waarmee we 
werken aan het leesplezier bij 
kinderen. Dat je dan begint met 
een spannend verhaal, en een 
rumoerige groep vervolgens 
volledig aan je lippen hebt hangen. 
Dat is heel mooi. 

Favoriete boek?
Klarina: ‘Anna’ van Annejet van 
der Zijl. Het boek gaat over Annie 
M.G. Schmidt. Ik vertel in alle 
klassen over deze koningin van 
de jeugdliteratuur en dan wil je 
zelf natuurlijk ook alles over haar 
weten. 

Roelien: ‘Iris Grace’ van Arabella 
Carter-Johnson. Het is gebaseerd 
op een waargebeurd verhaal en 
gaat over een autistisch meisje. 
Haar ouders kopen een jong katje 
en het meisje wordt steeds opener 
en opener. Ze begint te praten en 
te schilderen. Het onderwerp trok 
me heel erg. 

Favoriete kinderboek?
Klarina: Dat blijft ‘De brief voor de 
koning’ van Tonke Dragt. Prachtig 
en spannend boek. Ik kreeg het 
boek van mijn opa en heb dit later 
ook voorgelezen aan mijn kinderen. 

Roelien: ‘Koken voor de keizer’ 
van Marloes Morshuis. Het is een 
beetje een sprookje en er zit veel 
fantasie in. Ik moest hem lezen voor 
werk, had hem anders misschien 
zelf wel nooit gekozen. Maar 
boeken kunnen zo verrassen. Heel 
mooi.

Favoriete film?
Klarina: ‘Boven is het stil’, 
gebaseerd op het boek van 
Gerbrand Bakker. Het is mooi 
gefilmd	en	de	beklemmende	
stilte komt heel goed over. 
Hartverscheurend. 

Roelien: ‘Intouchables’,	een	film	
waarbij je lacht door je tranen 
heen. Het is ontroerend en dan 
ineens	weer	zo	grappig.	Die	film	is	
me echt bijgebleven.
 
Favoriete (theater)
voorstelling?
Klarina: Absoluut de musical 
‘Warhorse’. Het boek was al 
prachtig, maar die musical in  
Carré zien was overweldigend. 
Je zit zo in het verhaal, dat je 
bijna vergeet dat er mensen in die 
paarden zitten. 

Roelien: Ik ga niet zo vaak naar 
voorstellingen, maar kom weleens 
bij concerten. Vorig jaar ben ik 
naar Guus Meeuwis in het theater 
geweest. Heel intiem. 

De	favoriete	boeken	en	films	van	de	LMC’s	
zijn te leen bij de bibliotheek.

Klarina Siebering 56 jaar Roelien Raven 42 jaar

Favorieten van de 
LMC’s 

De brief voor de 
koning
Tonke Dragt

Vijf jongelingen moeten, voordat 
ze tot ridder geslagen worden, 
de nacht biddend en wakend 
doorbrengen. Een van hen, Tiuri, 
hoort een noodkreet en gaat op 
onderzoek uit. Hij belandt in een 
geweldig avontuur.

Koken voor de keizer
Marloes Morshuis

Mick heeft een weddenschap 
met de wrede keizer Linus I 
afgesloten. Mick moet een week 
lang lekkere dingen voor de 
keizer koken. Maar de keizer lust 
niets.

Boven is het stil
Gerbrand Bakker

Op een afgelegen boerderij 
in het veenweidegebied ten 
noordoosten van Amsterdam 
verzorgt een vijftigjarige 
boerenzoon zijn doodzieke 
vader.

Op de basisscholen in Assen is DNK 
actief met haar lees- mediaconsulenten. 

Deskundige en bevlogen dames die 
leerlingen en onderwijzers helpen bij 

mediawijsheid en leesonderwijs. Er is haast 
geen basisschoolleerling die ze niet kent. 

Wij spraken met Klarina en Roelien.
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Aanbieding geldt bij aankoop van elk montuur vanaf €79. De 1e bril is de bril met de hoogste totale waarde (montuurprijs + alle glazen en glasopties). De 2e bril (montuurprijs + dezelfde glazen en glasopties 
als 1e bril) is helemaal gratis en kiest u in dezelfde winkel als uw 1e bril. Standaard enkelvoudige glazen op sterkte zijn gratis bij elk montuur. Voor varifocale glazen of glasopties, zoals dunne glazen, gelden 
vaste toeslagen. Bij randloze monturen adviseren wij extra dunne glazen. De aanbieding geldt voor 1 persoon. Niet in combinatie met andere aanbiedingen. De einddatum van deze aanbieding wordt 2 weken 
van te voren via de website gecommuniceerd. Vraag in de winkel naar de voorwaarden of kijk op specsavers.nl ©2017 Specsavers.

2e bril

€0
Bij elke bril
vanaf €79

2e bril 
totaal gratis
  Dus ook met dunne 
en varifocale glazen

Ga naar specsavers.nl en maak nu een afspraak.

Assen Oudestraat 31 Tel. 0592 302 222
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Tip 1: een leuke film of 
voorstelling vinden
Wil	je	naar	de	film,	of	heb	je	zin	om	
een workshop te volgen of naar 
een theatervoorstelling te gaan? 
Klik dan op de menuknop ‘agenda 
& tickets’ of maak je keuze op de 
homepagina. Hier vind je een link 
naar	alle	activiteiten,	alle	films	
en alle voorstellingen. Of kijk bij 
‘uitgelicht’ of ‘deze week bij DNK’ 
en laat je verrassen. 

Tip 2: tickets kopen
Door	op	een	activiteit,	film	of	
voorstelling te klikken, kom je op
de	specifieke	detailpagina.	Hier	
kun je van alles vinden over de 
activiteit,	film	of	voorstelling	en	kun	
je kiezen voor welke datum en tijd 
je kaarten wilt kopen. Vervolgens 
geef je aan hoeveel kaarten je 
wilt kopen. Druk hierna op de knop 
‘plaats in winkelwagen’ en ga 
verder met afrekenen.

Tip 3: informatie van de 
bibliotheek vinden
De bibliotheekcatalogus, 
Muziekweb, e-books, online 
cursussen en digitale dossiers 
staan op het nieuwe dnk.nl onder 
de knop ‘boeken & media’ Hier 
vind je ook informatie over het 
lidmaatschap van de bibliotheek.

Tip 4: boeken reserveren en 
verlengen
Via ‘boeken & media’ kun je ook 
inloggen in je bibliotheekaccount. 
Met de rode knop ‘inloggen in 
Mijn Bibliotheek’ ga je direct 
naar de omgeving waar je met je 
vertrouwde bibliotheekgegevens 
kunt inloggen. Hier kun je 
eenvoudig boeken, cd’s of dvd’s 
reserveren en verlengen. 

Regel alles 
voor DNK via 
één site 
Er is nu één website waar je alles voor de bibliotheek, de 
bioscoop en het theater van DNK regelt: het vernieuwde 
dnk.nl! Dat is natuurlijk even wennen, daarom geven wij 
graag een aantal tips.

12
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Ommen en  
Dwingeloo:  
Design plaatsen!

Ommen en Dwingeloo zijn prachtige plaatsen 
die veel te bieden hebben. Naast de nationale 
parken, de prachtige natuur langs de Vecht, de 
gastvrije horeca en historische kernen hebben de twee 
gezellige plekken nóg wat te bieden: Design meubels! 
Gepresenteerd in karakteristieke gebouwen, komt u in 
een ingetogen, inspirerende omgeving waar de mooiste 
merkmeubelen worden gepresenteerd. Het bedrijf? 
Wiechers Wonen. 

Bijzondere woonwinkels met heel veel daglicht, veel 
groter dan u denkt met ruimtelijke opstellingen om de 
meubelen zo goed mogelijk uit te laten komen 
De zorg die aan de presentaties wordt besteed, spat 

van de winkels af. Juist hierdoor komen de meubelen 
prachtig tot hun recht. Mooie meubelen hebben ruimte 
nodig. Bij Wiechers Wonen krijgen ze deze ruimte.
Juist daarom komen onze bezoekers niet alleen uit 
Drenthe of Overijssel. Ook klanten uit Friesland, 
Groningen en ver daarbuiten zijn totaal verbaasd. 
Onze Design meubelcollectie bevat onder andere de 
volgende merken: Design on Stock, Leolux, Pastoe, 
Arco, Gelderland, Hülsta, Vitra, Montis, Pode, Artifort, 
Linteloo, Pilat en Pilat, Moooi, Eyye, enz.

ADVERTORIAL
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Van filmhit  
naar musical!
Al meer dan 45.000 mensen hebben 
deze bijzondere musicalproductie  
gezien en binnenkort vormt DNK het 
parcours voor John Buijsman, Michiel 
Nooter, Kees Boot en Dennis Willekens. 
De filmhit ‘De Marathon’ veroverde 
vele harten en is vertaald naar een 
voorstelling die fantastisch is ontvangen 
door pers en publiek. 

Waarom De Marathon? 
“Omdat	de	film	een	oergeestig,	
hartverscheurend en origineel 
verhaal vertelt dat je ook op een 
andere manier kunt delen met 
publiek.	Een	film	als	‘Alles	is	liefde’	
zou een geweldige musical zijn, 
en mijn televisieserie ‘Jeuk’ zou ik 
ook dolgraag op het toneel zien. 
Binnen Nederland beperk ik me 
trouwens niet tot de producties die 
ik zelf heb bedacht en gemaakt. 
Met	de	film	‘De	Marathon’	had	ik	
niets te maken, maar ik ben dolblij 
dat ik er een musical van kan en 
mag maken.”   

Regisseur Job Gosschalk maakte 
van het ontroerende verhaal 
een komische musical over 
vriendschap, liefde en de sores van 
vier underdogs met het hart – maar 
vooral de tong – op de juiste plek.

Thomas Acda is 
verantwoordelijk voor het 
schrijven van alle songs uit 
de voorstelling. Heb je je 
bemoeid met de inhoud van 
de liedjes?
“Voor Thomas begon te schrijven 
hebben we samen bepaald waar 
de liedjes over moesten gaan. Je 
kunt ze inzetten tijdens de meest 
emotionele en grappige momenten 
van een voorstelling, maar je kunt 
ook net iets inventiever zijn. Zo 
zit er een leuk nummer in dat ‘Het 
Sponsorlied’ heet. Daarin gaan 
de mannen van de garage op 
zoek naar een sponsor voor de 
marathon. Het herbergt niet per 
se een emotie, maar het is wel erg 
musical met een klein toneelstukje 
erin: een goede manier om iets te 
vertellen en zo het verhaal verder 
te brengen.”

Maar het verhaal is soms 
ook een echte tranentrekker, 
of niet?
 “Zeker. Zoals ‘Bloemen en 
gebak’, een fenomenaal nummer 
gezongen door Jelka van Houten. 
Het	begint	als	een	fictief	gesprek	
met een begrafenisondernemer. 
Halverwege draait het om en zingt 
ze haar dode man toe. Thomas zei: 
op het laatst “huilzingt” ze. Jelka 
begreep meteen wat hij bedoelde. 

Dat liedje gaat door merg en 
been. Maar goed, er is ook 
genoeg Mamma Mia-achtige lol 
en luchtigheid. Een lied gezongen 
door vijf dames in een kapsalon, 
het ijzersterke ‘Mijn lichaam is 
een tempel’ over de jongens die 
hortend en stotend aan de training 
beginnen.”

Waarom zou men in Assen 
en omstreken absoluut een 
sprintje moeten trekken 
naar DNK om deze musical 
te zien?
“Als je creatief meedenkt dan 
vind je in ‘De Marathon’ het 
stoere terug van de TT, het 
sportieve van de Asser Stadsloop 
of de Midnightwalk en het oer-
Hollandse van Bartje”. 

De Marathon
John Buijsman, 
Kees Boot e.a

Om hun bijna failliete garage 
te redden, besluiten vier 
Rotterdamse monteurs met nul 
conditie om een gesponsorde 
marathon te lopen. Er blijkt 
veel op het spel te staan 
om	de	finish	te	halen.	Een	
herkenbare, tragikomische en 
oer-Hollandse musical over 
de vriendschap en sores van 
vier underdogs met het hart 
op de juiste plek.
DI 3 & WO 4 OKT | 20:00 | 

Job Gosschalk

Een musical voor iedereen
Waar zie je oud-burgemeester 
en minister van Justitie Ivo 
Opstelten nou in een jaren 
80 trainingspak, badslippers 
en met een blikje bier in de 
hand? Waarschijnlijk nergens, 
maar voor de première van 
‘De Marathon’ maakte hij een 
uitzondering. 

INTERVIEW
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Start van de 
Kinderboekenweek
Op	4	oktober	is	de	officiële	start	
van de Kinderboekenweek. Bij 
DNK wordt dit gevierd met een 
gruwelijk gezellige griezelmiddag. 
Ontwerp en maak je eigen 
griezels in het JackLab, kijk in de 
bioscoop	naar	de	nieuwste	film,	
‘Dummie de Mummie en de Tombe 
van Achnetoet’, en beleef de 
spannende wereld van Dummie de 
Mummie in de bibliotheek. Alleen 
geschikt voor échte avonturiers!

Bekroonde boeken in de 
schijnwerpers
Tijdens de Kinderboekenweek 
staan natuurlijk de bekroonde 
kinderboeken in de schijnwerpers. 

Griezel je een weg door de ingang 
en kom snel kijken naar deze 
prachtige boeken, waaronder:
‘Tangramkat’, ‘Alaska’, ‘Omdat ik je 
zo graag zie’ en ‘Circusnacht’. 

Dummie de Mummie 
weekend 
Ben je een echt stoere avonturier 
en wil je nog meer griezelen? 
Kom dan ook naar het Dummie de 
Mummie Weekend! Op zaterdag 
7 oktober duik je, samen met de 
schrijfster Tosca Menten, nog 
dieper in het Dummie de Mummie 
boek en ga je op griezeltocht 
door De Nieuwe Kolk. En natuurlijk 
kun je ook de nieuwe Dummie 
de	Mummie-film	bezoeken!	De	
griezelig leuke feestelijkheden 

gaan op zondag 8 oktober 
gewoon verder, want dan kun 
je de gloednieuwe Dummie de 
Mummie-musical bezoeken! Dus 
neem je vrienden, broertjes, zusjes 
en puppie en mummie mee voor 
het griezeleukste weekend van het 
jaar! 

Kinder 
boeken 

week  
2017

In oktober is het groot feest bij DNK, 
want van woensdag 4 tot en met zondag 
15 oktober vindt de Kinderboekenweek 
plaats. Dit jaar is het extra spannend, 
want we gaan griezelen … Durf jij ook 
langs te komen?

Griezelen, lezen, beleven en bekijken tijdens 
de Kinderboekenweek bij DNK!

Dummie de Mummie 
in het theater (6+)

Met o.a. Thijs Overpelt, finalist van The Voice Kids!

Stel je voor. Je heet Goos Guts, je bent doodnormaal, woont in het saaiste dorp ter 
wereld en maakt nooit iets mee. Op een dag loop je je slaapkamer binnen, je ruikt 
iets vies, kijkt rond, en ziet ineens een mummie in je bed liggen. Je schrikt je rot, doet 
je ogen dicht, telt tot tien en … hè, die mummie ligt er nog steeds! Wat doe je dan? 
‘Dummie de Mummie’ is een spiksplinternieuwe familiemusical, gebaseerd op de 
razendpopulaire en meermaals bekroonde kinderboekenserie van Tosca Menten. 
ZO 8 OKTOBER | 14:00 | GROTE ZAAL

Tangramkat 
Maranke Rinck 

Alaska 
Anna Woltz 

Omdat ik je zo  
graag zie 
Milja Praagman 

Circusnacht 
Mattias De Leeuw 

de bekroonde boeken van 2017
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The Dark Tower 

VANAF DO 24 AUG

De laatste Gunslinger, Roland Deschain, 
is verwikkeld in een eeuwige strijd met 
Walter O’Dim, ook bekend als The Man 
in Black. Roland is vastbesloten om te 
voorkomen dat O’Dim de macht neemt 
over de Dark Tower, die het universum 
bij elkaar houdt. Het lot van meerdere 
werelden staat op het spel. Gebaseerd 
op de epische boekenreeks ‘De Donkere 
Toren’ van Stephen King. 

It 

VANAF DO 7 SEP

Al tientallen jaren jaagt dit verhaal de 
lezers de stuipen op het lijf. Als in het 
stadje Derry mensen op mysterieuze 
wijze verdwijnen, krijgt een groepje jonge 
kinderen te maken met hun grootste angst. 
Ze komen oog in oog te staan met de 
clown Pennywise, die al eeuwenlang dood 
en verderf zaait.  
Gebaseerd op Stephen King’s 
angstaanjagende boek ‘Het’.

De Shining

De pas vijfjarige Danny heeft een gave. In 
het Overlook Hotel, waar ze wonen omdat 
Danny’s vader er als huismeester werkt, 
nemen zijn visioenen angstaanjagende 
vormen aan. Wie is de dame in kamer 217 
en wie zijn de gemaskerde gasten die 
maar met de lift op en neer blijven gaan?  

Carrie

Een meisje wordt dermate getreiterd op 
school, dat zij haar bovennatuurlijke gaven 
aanwendt om bloedig wraak te kunnen 
nemen.

The Mist

Als gevolg van dichte mist raakt een groep 
mensen geïsoleerd in een supermarkt, die 
wordt belaagd door gruwelijke monsters.

Tip: 
Natuurlijk	zijn	ook	de	boekverfilmingen	
‘De Donkere Toren’ en ‘Het (It)’ in de 
bibliotheek te vinden. Kun jij je alvast 
perfect	voorbereiden	op	de	films.	Het	
volledige Stephen King-aanbod vind je via 
‘boeken & media’ op dnk.nl!

Horror in DNK

Een verlaten huis, een donkere kamer; 
slechts het knipperen van een oude 
gloeilamp in een gang zorgt voor 
een beetje licht. Plotseling hoor je 
een snikkende kinderstem die je 
haren overeind doet staan.  Alles in je 
schreeuwt: “Ga weg!”, maar je besluit 
door te lopen … wacht even …  Echt niet! 
Je rent als een gek het huis uit! Al klinkt 
het eerste stiekem wel veel spannender. 
Vind jij dat nou ook? Dan ben je net als 
wij een echte Horror-fan!

Stephen King 
De “King” van Fantasy en Horror

Stephen King (1947) heeft meer 
dan tweehonderd verhalen op 
zijn naam staan, waaronder ruim 
vijftig horror- en fantasyboeken 
als ‘De Shining’, ‘De Donkere 
Toren’, ‘Carrie’, ‘The Mist’ en ‘Het’. 
Alle titels werden wereldwijde 
bestsellers. In 2015 ontving King 
de prestigieuze National Medal 
of Arts uit handen van Barack 
Obama. Het is de hoogste 
onderscheiding die een kunstenaar 
in de VS kan krijgen voor zijn 
bijdrage aan de schone kunsten.

Angstaanjagende films en boeken: 
durf jij het aan?

DNK Fright Night
Beleef een slapeloze 
filmnacht

In het weekend voor Halloween, tijdens 
de nacht van zaterdag 28 op zondag 
29 oktober, kunnen horror-fans hun hart 
ophalen (niet te letterlijk … ook al is het 
horror) bij de DNK Fright Night. Huiver, 
beef en geniet van drie absolute horror 
filmtoppers	op	het	witte	doek.	Overleef	jij	
deze huiveringwekkende nacht? 
ZA 28 OKT | ROND MIDDERNACHT 
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Seks, drugs en muziek: het wilde 
leven tegemoet. Weg van het 
keurige leven. Rust en orde achter 
je laten en gewoon op weg gaan, 
zonder eindbestemming. ‘On the 
Road’ van Jack Kerouac: het 
kwam in 1957 uit en het pakt nog 
steeds. Het geeft de onrust van 
een jonge generatie weer. De 
ongecensureerde versie ligt op 
tafel in de studio van DNK. 

“Doen wat ik zelf wil”
Tijdens het tv-programma 
Kolkende Taal praat Diana de 
Groot met haar gasten over 
boeken die diepe indruk hebben 
gemaakt. Bert Heerink nam ‘On 
the Road’ mee naar de studio. “Het 
is werkelijk een prachtig verhaal”, 
zegt de muzikant. Over: “Niet meer 
huisje-boompje-beestje, eerst het 
leven ontdekken.” Heerink weet 
waar hij het over heeft. Als muzikant 
tourde hij de wereld over, terwijl 
zijn ouders toch liever wilden dat hij 
een vak ging leren.
Die jonge jaren, lijken ze op de 
verhalen van Kerouac? “Ik heb 
niet echt hetzelfde leven gehad. Ik 
had wel een bus waarin ik leefde, 
maar omdat ik hits had in Amerika 
werd ik goed behandeld. Maar 
deze man ging weg met een klein 
rugzakje op, trok een jaar lang met 
een stel idioten Amerika door.” Het 
boek gaat over het zoeken naar 
vrijheid. “Als je jong bent, als je je 
tegen je ouders af gaat zetten dát 
is het. Ik ga doen wat ik zelf wil. Of 
het gevaarlijk is, daar kom ik dan 
vanzelf wel achter. Je ouders willen 
je almaar behoeden daartegen, op 
een gegeven moment laten ze je 
maar los.”

“Wat heb je nou 
meegemaakt?”
Er ligt nog een bijzonder boek op 
tafel. “Van Jolande Withuis: ‘Weest 
manlijk, zijt sterk’, dat doet me 
aan mijn vader denken want hij zei 
dat ook tegen mij. Als ik in huilen 
uitbarstte: “Och jongen, weest 

manlijk, zijt sterk! Wat heb je nou 
meegemaakt allemaal?”

‘Och jongen, 
weest manlijk, zijt 
sterk!’

Het is een oorlogsverhaal, over een 
verzetsman uit een goed milieu. “Hij 
heeft een aantal jaren in Dachau 
gezeten. Erger kun je je niet 
voorstellen. Als je de foto ziet (van 
de omslag) ... die is gemaakt toen 
hij net bevrijd was, en het lijkt alsof 
hij nooit geleden heeft. Het is zo’n 
sterke persoonlijkheid, hij heeft de 
andere gevangenen er doorheen 
gesleept. Ik val voor zo iemand uit 
zo’n hoge laag van de bevolking 
die ook had kunnen zeggen: het 
gaat me goed, ik bemoei me 
nergens mee.”

“Misschien kom je op andere 
ideeën”
Naast diverse muziekprojecten is 
Heerink schilder, en pakt hij voor 
zijn rust geregeld een boek. Hij 
praat er graag over, ook met de 
andere gasten aan de tafel van 
Kolkende Taal. Dat zijn deze keer 
theatermaker en regisseur Jos 
Visscher en directeur van DNK 
Hilko Folkeringa. Heerink: “Wie 
weet wat een boek met je leven 
heeft gedaan. Misschien kom je op 
andere ideeën. Een boek kan iets 
heel bijzonders voor je zijn.”

Wat is het ultieme 
rock-‘n-roll-
boek? Dat weet 
muzikant Bert 
Heerink natuurlijk. 
De bekende 
rockzanger schuift 
aan in Kolkende 
Taal en vertelt 
over de mooiste 
exemplaren in zijn 
boekenkast.

‘Eerst het leven 
ontdekken’

Kolkende Taal is ook aanwezig op het Preuvenement! Tijdens deze speciale 
aflevering	komen	de	artiesten	die	op	het	festival	aanwezig	zijn	uitgebreid	aan	
het	woord.	De	aflevering	wordt	opgenomen	tijdens	het	Preuvenement
ZO 27 AUG | 13:30 | GOUVENEURSTUIN

Maak het live mee! 

Uit de boekenkast 
van Bert Heerink 

On The Road 
De Ongecensureerde 
Jubileumeditie.
Jack Kerouac

De ongekuiste versie van de 
klassieker. Een verhaal over 
onderweg zijn en nooit ergens 
aankomen, een vlucht van het 
gezapige bestaan.

Weest manlijk, zijt 
sterk.
Jolande Withuis

Winnaar van de Grote 
Geschiedenis Prijs 2009. Een 
bijzonder portret van verzetsheld 
Pim Boellaard, die de zwaarste 
concentratiekampen doorstond.

Bert Heerink
“Ik ben op mijn veertiende 
begonnen in de muziek 
en volgend jaar zit ik er 
vijftig jaar in, ik ben blij 
dat ik het overleefd heb!” 
Bert Heerink scoorde in 
de jaren 80 wereldhits. Hij 
was onder meer zanger 
van de Nederlandse 
hardrockband 
Vandenberg, die 
internationaal doorbrak 
met ‘Burning Heart’ en 
‘Different	Worlds’.	Hij	
treedt nog steeds op, zo 
heeft hij bijvoorbeeld de 
hoofdrol in de symfonische 
rockmusical ‘War of the 
Worlds’.
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Bijzondere zakelijke 
verbindingen
BusinessClub DNK: een ontspannen ontmoetingsplek voor 
ondernemers. Cultuur is de inspirerende en bindende factor. 
Ondernemer Deby Niezen: “Met een theatervoorstelling 
bereik je toch een bredere groep relaties dan met een 
voetbalwedstrijd?”

Breid jij wekelijks je filmcollectie uit en bezoek je elke 
nieuwe film die in de bios verschijnt? Dan is deze filmquiz 
op je lijf geschreven! Vind de antwoorden, voeg de letters 
samen en je hebt de titel van een film waarin de sterren je 

tegemoet stralen. Succes!

Weet jij alles  
over films?

Doe de filmquiz en win!

Unieke belevenis
BusinessClub DNK heeft 
negen bijeenkomsten:
• jaarlijkse seizoensopening
•  zes reguliere 

clubbijeenkomsten, 
gekoppeld aan 
speciaal geselecteerde 
voorstellingen (ontvangst 
met	koffie	en	lekkernijen	
en nazit met hapjes)

•  een speciale dineravond 
met alle BC-leden

•  een speciale 
bioscoopavond

vraag 1
IT

de 8e letter van de 
naam van deze enge 
clown geeft je het 1e 
antwoord

vraag 5
PADDINGTON 2 

neem de 3e letter van 
het broodbeleg waar 
deze beer zo dol op is.

vraag 2
JUSTICE LEAGUE

neem de 3e letter van de 
leider van de Justice League

vraag 6
KINGSMAN: THE 
GOLDEN CIRCLE

pak de 4e 
letter van de 
“ei”genaardige 
bijnaam van de 
held	van	deze	film

vraag 4
THE HITMAN’S BODYGUARD 

vind de 1e letter van de 
naam van de hoofdstad 
waar	deze	film	zich	afspeelt

vraag 3
BLADE RUNNER 2049

de 6e letter van de Neder-
landse	actrice	uit	deze	film

Mail het antwoord voor 1 
oktober naar marketing@
dnk.nl en misschien win jij 
wel een heerlijk bioscoop-
arrangement: 2 tickets voor 
een	film	naar	keuze	+	een	
drankje en popcorn! 

Antwoord:  .....   .....   .....   R       W   .....   .....    .....
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INTERVIEW

Interieurwinkel Ammarens 
Woondesign werd twee jaar 
geleden lid van de BusinessClub 
DNK. Directeur Deby Niezen is 
ontzettend blij met de verbindende 
samenwerking. De businessclub is 
goed voor DNK, maar ook voor de 
ondernemers en hun klanten.

Verbindende factor
Niezen: “Wij hadden tijdens 
de woonmaand oktober een 
toneelvoorstelling in onze 
interieurwinkel. Dat levert voor alle 
partijen wat op. Die verbindende 
factor is heel sterk aanwezig. Als 
ondernemers leren we van elkaar 

en daardoor kunnen we verder 
kijken dan onze eigen sector.” 

Parel in Assen
Niezen waardeert vooral dat 
DNK echt iets toevoegt aan de 
binnenstad van Assen. “Dat was 
ook een van de redenen om lid 
te worden van de BusinessClub. 
Samen moeten we Assen leefbaar 
houden. DNK is echt een parel en 
geeft ook daadwerkelijk iets terug 
aan de stad. Dat is voor mij wel de 
meerwaarde.” 

Ideale combinatie
Ammarens Woondesign zocht 
een club in Assen met een 
vriendelijke sfeer. Niezen: “Daarbij 
hebben we ook andere clubs 

overwogen, maar geen enkele 
had de laagdrempeligheid 
en toegankelijkheid van DNK. 
Bovendien hebben we dezelfde 
doelgroep en is de combinatie met 
theater en evenementen ideaal 
voor onze relaties.” 

Bekijk alle voordelen van de 
BusinessClub DNK via:  
www.dnk.nl/zakelijk
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Openingstijden 

Bibliotheek/theaterkassa
MA.  13.00-18.00 u 
DI.  10.00-20.00 u 
WO. 10.00-18.00 u 
DO.  10.00-20.00 u 
VR.  10.00-20.00 u
ZA.  10.00-17.00 u 
ZO.  13.00-17.00 u (1 OKT t/m 31 MRT) 

Theater
Bij aanvondvoorstellingen vanaf 
19.00 uur, overdag één uur voor 
aanvang. 

Bioscoop
Een half uur voor start van de 
filmprogrammering.

AUGUSTUS

SPECIAL  ZA 26 & ZO 27 AUG

Preuvenement
De aftrap van het culturele seizoen vier je 
feestelijk in de Gouveneurstuin met DNK!

FILM  DO 31 AUG

American Made
Piloot Barry Seal gaat in de jaren 80 voor 
de CIA aan de slag als drugskoerier.

SEPTEMBER

FILM  DO 7 SEP

It
Al jaren jaagt dit verhaal van Stephen King 
de lezers de stuipen op het lijf.

FILM  MA 11 & DI 12 SEP | 14:00

Senioren Bios: Zookeeper’s Wife
Een waargebeurd oorlogsverhaal waarin 
hoop centraal staat.

MUZIEK  ZA 16 SEP | 14:30

Zing-met-me-mee café
Zing mee met bekende Nederlandse hits.

LITERAIR  ZO 17 SEP | 13:30

Kolkende Taal afl. 28
Interessante gasten vertellen over hun 
leven en werk aan de hand van boeken.

CURSUS  WO 20 SEP | 19:00 

Werken met de e-overheid 
Kom alles te weten over de e-overheid! 

SPECIAL  WO 20 T/M ZA 23 SEP | 20:30 

Gevangenis Museum
Ab Gietelink & Theater Nomade
14-18, achter de Hollandse Waterlinie
Muziek	en	filmtheater-project	over	WO1.

FILM  DO 21 SEP

Kingsman: The Golden Circle
De Kingsman ontdekken een geallieerde 
spionage-organisatie in de VS.

SPECIAL  VR 22 SEP | 20:00

Ashton Brothers & Noordpool 
Orkest Orchestre Terrible
Geniet van gevaarlijke acts, de vreemdste 
trucs en meest hilarische nummers!

FILM  MA 25 & DI 26 SEP | 14:00

Senioren Bios: Hampstead
 Liefde ontstaat op onverwachte plekken.

FILM  WO 27 SEP

De LEGO Ninjago Film
‘s Nachts zijn het krijgers, overdag 
proberen ze te overleven op school.

MUZIEK  ZA 30 SEP | 20:00

Douwe Bob & Dutch String 
Collective
Heartstrings
Douwe Bob staat in het theater met een 
strijkorkest én een vijfkoppige band.

OKTOBER

KLASSIEK  ZO 1 OKT | 12:00

Muziekkamer Assen
The Delta Piano Trio
Van Schubert tot JacobTV
The Delta Piano Trio maakt indruk met 
haar energieke, intense en eerlijke spel. 

JEUGD/FAMILIE  ZO 1 OKT | 14:30

Workshop JackLab 
Help Professor Jack bij zijn uitvindingen!  

MUSICAL  DI 3 & WO 4 OKT | 20:00

De Marathon
Een oer-Hollandse musical over de 
vriendschap en sores van vier underdogs.

JEUGD/FAMILIE  WO 4 T/M ZO 15 OKT 

Kinderboekenweek 2017
Griezelen
Een week vol bruisende activiteiten.

FILM  WO 4 OKT

Dikkertje Dap
Dikkertje Dap is dikke vriendjes met de 
giraf Raf. 

FILM  WO 4 OKT

Dummie de Mummie en de tombe 
van Achnetoet
Dummie de Mummie en Goos gaan op 
zoek naar de tombe van Dummie’s vader. 

FILM  DO 5 OKT

Blade Runner 2049
Het	langverwachte	scifi-vervolg.
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KLASSIEK  VR 6 OKT | 20:00

Openingsconcert met Sibelius en 
Tsjaikovski
Noord Nederlands Orkest
Vertolking van ‘De zwaan van Tuonela’ .

TONEEL  ZA 7 OKT | 20:00

Moeders en Zonen
O.a. Anne Wil Blankers, Paul de Leeuw 
Katherine bezoekt de ex-partner van haar 
aan aids overleden zoon. 

JEUGD/FAMILIE  ZO 8 OKT | 14:00

Dummie de Mummie (6+)
Wat doe je als er een mummie in je bed ligt?

SPECIAL  ZO 8 OKT | 14:30

Asser Praat
Kars Klok & Bernd Otter
Een nieuwe reeks verhalen en beelden 
over de geschiedenis van Assen.

JEUGD/FAMILIE  ZO 8 OKT | 14:30

Voorleesuurtje   
Op de jeugdafdeling van de bibliotheek.

FILM  MA 9 & DI 10 OKT | 14:00

Senioren Bios: Lady Macbeth
Een tragisch portret van een vrouw die 
vecht voor haar onafhankelijkheid.

FILM  WO 11 OKT

De Club van Sinterklaas 6
De Club van Sinterklaas is terug.

THEATERCOLLEGE  DO 12 OKT | 20:00

The Incredible Dr. Pol
Dr. Pol komt terug naar zijn geboortegrond 
om ons alles te vertellen over zijn leven.

FILM  DO 12 OKT 

Weg van jou
Evi moet voor haar carrière verhuizen. Een 
drama, totdat ze de stoere Stijn ontmoet.

JEUGD/FAMILIE  ZO 15 OKT | 13:30 & 16:00

Buurman & Buurman
A JE TO! (3+)
Geen stroom en water. Dat wordt klussen!

SPECIAL  ZO 15 OKT | 12:00

ROODPALEIS op zolder
ROODPALEIS brengt op gepassioneerde 
wijze verhalen van mensen samen.

JEUGD/FAMILIE  ZO 15 OKT | 14:30

Voorleesuurtje  
Op de jeugdafdeling van de bibliotheek.

ACTUALITEIT  DI 17 OKT | 20:00

Derde Dinsdag
Duurzaam ondernemen
Wat zijn de trends? En hoe kunnen we als 
samenleving en bedrijven hierop inspelen.

CURSUS  DI 17 OKT | 20:00

Masterclass Jon van Eerd
Krijg les van een bekende artiest tijdens 
de Star Academy.

FILM  DO 19 OKT

The Snowman
Een vermiste vrouw; slechts 1 aanwijzing. 

MUZIEK  DO 19 OKT | 20:30

Circles
Ernst Daniël Smid & Four Baritones
Een optreden van deze kleurrijke zanger 
samen met vier baritonsaxofonisten.

TONEEL  DO 19 OKT | 20:00

Terror
O.a Jeroen Spitzenberger
In het spannende Terror staat een piloot 
terecht. Welk oordeel velt het publiek?

MUSICAL  VR 20 OKT | 20:00

Liesbeth List, de musical
Het relaas van een vrouw die alles overwon.

MUZIEK  VR 20 OKT | 20:30

Niels Geusebroek
Wildfire
Geusebroek brengt zijn songs met een 
intimiteit alsof je bij een kampvuur zit.

SHOW  ZA 21 OKT | 20:00

Ragús
Ierlands enige livemuziek- en dansshow
Het beste van wat de traditionele Ierse 
muziek en danscultuur te bieden heeft.

KLASSIEK  ZO 22 OKT | 14:00

Sterren van morgen!
De prijswinnaars van het Prinses Christina 
Concours laten horen wat ze kunnen.

JEUGD/FAMILIE  ZA 21 & ZO 22 OKT 

Boekverkoop 
Koop leuke tweedehands boeken.

JEUGD/FAMILIE  ZO 8 OKT | 14:30

Voorleesuurtje  
 Op de jeugdafdeling van de bibliotheek.

SHOW  DI 24 & WO 25 OKT | 20:00

Hans Klok
House of Horror
Spectaculaire show en groots avontuur.

SPECIAL  DO 26 OKT | 20:30

Coco Chanel
Ulrike Quade & Jo Strømgren
Het verhaal van mode-icoon Coco Chanel.

FILM  DO 26 OKT

Thor: Ragnarok
Hamer gebroken, gevangen genomen: 
redt Thor zijn thuiswereld van Ragnarok? 

CABARET  ZA 28 OKT | 20:00

Richard Groenendijk
Om alles! 
Groenendijk vertelt als vanouds verhalen 
en opzienbarende ontboezemingen.

CABARET  ZA 28 OKT | 20:30

Rob Scheepers
Schroot
Een show waarin Rob Scheepers zich 
afvraagt of vroeger alles beter was.

JEUGD/FAMILIE  ZO 29 OKT | 14:00

Drie maal: in mijn dromen zelf 
gezien
Garage TDI Talent
Geïnspireerd op het oeuvre van Herman 
van Veen worden eenakters gespeeld. 

Laat je helpen bij het gebruik van bibliotheekboeken op je e-reader. Maak 
hiervoor een afspraak met de e-readerdokter. Reserveer nu je afspraak via 
dnk.nl, via de balie of telefonisch via 088-0128888. Deelname is gratis voor 
leden van de bibliotheek.

E-reader spreekuur
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THEATERCOLLEGE  ZA 4 NOV | 20:30

Virtuele Whiskyreis 
Glenfiddich 18+
Een kijkje in de wondere wereld van whisky 
verzorgd	door	distilleerderij	Glenfiddich.

OPERA  ZO 5 NOV | 19:30

Staatsopera van Tatarstan
Rigoletto
Verdi’s Rigoletto is een echte opera-
klassieker over liefde, list en bedrog. 

JEUGD/FAMILIE  ZO 5 NOV | 14:30

Workshop JackLab 
Help Professor Jack bij zijn uitvindingen! 

JEUGD/FAMILIE  ZO 5 NOV | 14:30

Voorleesuurtje  
Op de jeugdafdeling van de bibliotheek.

MUZIEK  WO 8 NOV | 20:30

Lavalu
Solitary High
Componiste, pianiste en performer Lavalu 
gaat	een	affaire	aan	met	klassiek	en	pop.

TONEEL  WO 8 NOV | 20:00

NEELIE!
Theatergroep Suburbia
Theatergroep Suburbia laat de vrouw 
achter de ijzeren dame van Europa zien.

MUZIEK  DO 9 NOV | 20:30

The Road to Bluebird Café
Nashville Night
De muzikanten van Nashville Night nemen 
je mee naar The Bluebird Café. 

TONEEL  DO 9 NOV | 20:00 

Harrie & Eva -  
een paradijselijke komedie
Jon van Eerd
Op de zevende dag was er rust. Totdat 
Harrie het paradijs binnenwandelde.

FILM  DO 9 NOV

Murder on the Orient Express
13 vreemdelingen en slechts één man om 
de moord op te lossen: Hercule Poirot. 

MUZIEK  VR 10 NOV | UITVERKOCHT

OG3NE
Three Times A Lady
Prachtige ballads en uptempo nummers in 
een speciaal OG3NE-jasje. 

CABARET  VR 10 NOV | 20:30

Op Sterk Water
Hotel
Hollands beste improcabaretgroep speelt 
in op een prangend thema: gastvrijheid. 

CABARET  ZA 11 NOV | 20:00

Marc-Marie Huijbregts
Getekend
De cabaretier put wederom uit de 
eindeloze bron van alles wat hij meemaakt.

TONEEL  ZA 11 NOV | 20:30

Met de mantel der liefde
Kurt Defrancq
Defrancq vertolkt twee mannen die beiden 
vat op het leven proberen te houden. 

KLASSIEK  ZO 12 NOV | 12:00

Muziekkamer Assen
Jan Brokken & Berlage 
Saxophone Quartet 
De weg naar de vrijheid
Een muzikaal optreden over een uiterst 
actueel thema: de vluchteling. 

JEUGD/FAMILIE  ZO 12 NOV | 14:30

Voorleesuurtje  
Op de jeugdafdeling van de bibliotheek.

FILM  MA 13 & DI 14 NOV | 14:00

Senioren Bios: Victoria & Abdul
Een waargebeurd verhaal over een 
buitengewone vriendschap.

Theater Mozaiek (Zuidlaren) heeft 
in samenwerking met Theater DNK 
(Assen) weer een sprankelend 
nieuw theaterprogramma voor 
u samengesteld. Waar er vorig 
seizoen veel cabaret te zien 
was, is er nu veel muziek in 
de programmering te vinden. 
Naast muziek, vindt u ook 
toneel, cabaret, verteltheater en 
theaterconcerten in het nieuwe 

programma van Theater Mozaiek 
in Zuidlaren.

Op 6 oktober a.s. zal het 
theaterseizoen worden geopend 
met een concert van Mick Wilson, 
beter bekend als de zanger van 
de formatie 10CC. In de jaren 
70 scoorde 10CC grote hits als 
‘Dreadlock holiday’, ‘I’m not in love’ 
en	‘The	wallstreet	shuffle’.	Ook	

bracht Mick een eigen soloalbum 
uit. Het belooft een ouderwets, 
gezellige en muzikale avond te 
worden!

Ook te zien in het nieuwe 
theaterseizoen van Theater 
Mozaiek zijn o.a. Leonie Meijer, 
Carola Smit, Henk Poort, Debby 
Petter, René van Kooten, Joep 
Onderdelinden, René Karst en 
Opera Della Casa.

Meer informatie en tickets zijn 
verkrijgbaar via
  
www.theatermozaiekzuidlaren.nl

Nieuw theaterseizoen  
voor Theater Mozaiek 

ADVERTORIAL

Heb je een computer of laptop en wil je graag handiger worden met 
het internet? Kom dan naar het digitaal spreekuur. In een uur helpt onze 
medewerker je op weg door alles rustig en stap-voor-stap door te nemen en 
oefeningen te maken. Het spreekuur is gratis en op afspraak te bezoeken. 
Reserveer je ticket online, aan de balie of telefonisch.

Digitaal Spreekuur

LITERAIR  ZO 29 OKT | 13:30  & 15:30

Kolkende Taal afl. 29 & 30
Interessante gasten vertellen over hun 
leven en werk aan de hand van boeken.

JEUGD/FAMILIE  ZO 29 OKT | 14:30

Voorleesuurtje  
Op de jeugdafdeling van de bibliotheek.

FILM  MA 30 & DI 31 OKT | 14:00

Senioren Bios: Gifted
In een kustplaats in Florida voedt de 
alleenstaande Frank een wonderkind op.

NOVEMBER

MUZIEK  WO 1 NOV | 20:30

Leoni Jansen &  
Eric Vaarzon Morel
Ierse Nachten
Een	zangeres	en	flamenco-gitarist	
doorkruisen samen het mooie Ierland.

SPECIAL LITERAIR MUZIEK  WO 1 NOV | 20:00

Brief aan mijn dochter
Abdelkader Benali & Lavinia Meijer
Literatuur en muziek komen samen in een 
ontroerend verhaal.

TONEEL  DO 2 NOV | 20:30

Dood & Zo
Noord Nederlands Toneel
Vanuit verschillende hoeken wordt de 
dood begluurd, met zijn vele gezichten.

CABARET  VR 3 NOV | 20:30

Patrick Nederkoorn
Het komt nu wel heel dichtbij
Cabaretier Patrick Nederkoorn verweeft  
zijn persoonlijke leven met de actualiteit. 

KLASSIEK  VR 3 NOV | 20:00

Iconische filmmuziek met 
Hadewych Minis
Noord Nederlands Orkest
Het NNO combineert klassieke muziek met 
muziek	van	echte	filmcomponisten.	

KLASSIEK  ZA 4 NOV | 20:30

Asser Mannenkoor
Road to Freedom
Een jubileumconcert waarmee het Asser 
Mannenkoor het 95-jarig bestaan viert.



0592 - 350 109 - WWW.TEENINGA-ASSEN.NL
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Boek je tickets op www.dnk.nl

Op dnk.nl	vind	je	alle	informatie	over	voorstellingen	en	films.	Let	op!	De	filmreleases	zijn	
altijd onder voorbehoud.

De activiteiten in de bibliotheek zijn voor iedereen toegankelijk, ook voor niet-leden. Vaak 
is er voor leden een speciaal tarief of gratis toegang.

TONEEL  WO 15 NOV | 20:00 

Inleiding
Achter het Huis
Cees Geel, Anne van der Burg, Marie 
Louise Stheins
Een splinternieuwe bewerking van Anne 
Franks Dagboek over het leven van Anne.

FILM  DO 16 NOV

Justice League
Bruce Wayne richt de Justice League op 
om een groot kwaad te kunnen verslaan.

KLASSIEK  DO 16 NOV | 20:00

Nagesprek 
Van pianopoëzie tot Russische 
oorlogsmachine
Noord Nederlands Orkest
Hannes Minnaar speelt het romantische 
‘Pianoconcert’ van componist Schumann.

CABARET  ZA 18 NOV | 20:30

Marc de Hond
Wie bang is, krijgt ook klappen
Een inspirerend en positief verhaal over 
angsten en tegenslagen.

JEUGD/FAMILIE  ZA 18 NOV | 20:00

Shock (12+)
De makers van ‘Boy7’ en ‘Vals’ brengen de 
bestseller ‘Shock’ naar het theater!

JEUGD/FAMILIE  ZO 19 NOV | 14:00

De Rattenvanger (6+)
Ida van Dril Michiel Schreuders
Met muziek, poppenspel en humor wordt 
het ware verhaal verteld.

MUZIEKTHEATER  ZO 19 NOV | 19:30

Ellen ten Damme
PARIS - BERLIN
Een muzikale ode aan de chansonniers en 
topentertainers van de vorige eeuw.

JEUGD/FAMILIE  ZO 19 NOV | 14:30

Voorleesuurtje  
Op de jeugdafdeling van de bibliotheek.

ACTUALITEIT  DI 21 NOV | 20:00

Derde Dinsdag
Democratie
Na Femke Halsema zetten we de lijn voort, 
maar nu met een andere bekende spreker.

DANS  WO 22 NOV | 20:30

Ann Van den Broek - WArd/waRD
Accusations
Een intrigerende estafette van beweging, 
beeld,	film,	sound	en	tekst.

THEATERCOLLEGE  WO 22 NOV | 20:00

365 dagen succesvol
David de Kock
Over een persoonlijk levensverhaal en 
dat het voor geluk niet uitmaakt waar je 
vandaan komt.

TONEEL  DO 23 NOV | 20:30

Golden Palace
Shop till you drop 
Een absurd-humoristische voorstelling over 
onze aan verslaving grenzende drift om te 
shoppen.

CABARET  VR 24 NOV | 20:30

Christel de Laat
Christel de Laat
Christel de Laat toont zich van een niet 
gangbare, niet logische, soms ongehoorde, 
maar wel erg gezellige en grappige kant.

MUZIEKTHEATER  VR 24 NOV | 20:00

Tania Kross
Carmen
Tania Kross presenteert haar eigen versie 
van haar lievelingsopera Carmen.

CABARET  ZA 25 NOV | 20:00  

LAATSTE KAARTEN

Guido Weijers
Oudejaarsconference 2017
Guido Weijers neemt zijn publiek mee 
langs 2017.

MUZIEK  ZA 25 NOV | 20:30

NITS
NITS staat weer gewoon op de planken 
met nieuw materiaal.

SPECIAL  ZO 26 NOV, | 14:30

Asser Praat
Kars Klok & Bernd Otter
Een nieuwe reeks verhalen en beelden 
over de geschiedenis van Assen.

JEUGD/FAMILIE  ZA 25 & ZO 26 NOV  

Boekverkoop 
Koop leuke tweedehands boeken.

JEUGD/FAMILIE  ZO 26 NOV | 14:30

Voorleesuurtje  
Op de jeugdafdeling van de bibliotheek.

FILM  MA 27 & DI 28 NOV | 14:00

Senioren Bios: Tulipani
Over een romantische Zeeuwse boer die 
na de watersnoodramp nooit meer natte 
voeten	wil	en	naar	Zuid-Italië	fietst.

HOBBY  DI 28 & WO 29 NOV | 19:00

Warme Winterdagen Workshops
Decoraties maken, gerechten proeven, 
inspiratie opdoen en genieten van muziek. 

FILM  WO 29 NOV

Coco
Miguel zet een reeks gebeurtenissen in 
gang, verbonden aan een mysterie.

TONEEL  DO 30 NOV | 20:30

Gouwe Pinda’s
Nadja Hüpscher, Esther Scheldwacht 
en Bodil de la Parra
Een portret van Indische zussen die 
worstelen met het leven.
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