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Lezingen
Tijdens verschillende rondes in 
de bibliotheek, Studio 1C en de 
Rabo Zaal in het theater kun 
je aanschuiven bij een talrijk 
aantal lezingen van verschillende 
schrijvers. Naast grote namen als 
Arthur Japin, Heleen van Royen, 
Peter Buwalda, Abdelkader 
Benali, Bert Natter, Mirjam Berk 
en Maarten Spanjer, zijn dit Coen 
Peppelenbos, Marcel Möring, 
Annet de Jong, Japke D. Bouma, 
Pim Wiersema en nog vele 
anderen. Kijk op dnk.nl waar en 
wanneer jouw favoriete schrijver 
optreedt.

Literaire kookles
Met het boek ‘Casa Benali’ dat 
Abdelkader Benali samen met 
zijn vrouw Saida Nadi-Benali 
heeft geschreven, werd de lezer 
al een kijkje in de kleurrijke 
Marokkaanse keuken gegeven. 
Op BoekenFEST geven de 
schrijvers een literaire kookles, 
waarin het kookboek centraal 
staat. Laat deze “proeverij” 
niet aan je voorbijgaan en leer 
de kneepjes van echt 
Marokkaans koken!
VAN 20.00 - 20.45 UUR

‘Blind dates’
Droom jij er ook van om in 
gesprek te gaan met grote 
schrijvers? Dan is dit je kans! 
Want in de kleedkamers van de 
schrijvers kun je op ‘blind date’ 
met je lievelingsauteur. Dé kans 
om hem of haar alles te vragen 
wat je altijd al wilde weten.
VAN 20.00 - 23.00 UUR

Stand-up comedy 
en muziek
In de Grote Zaal van Theater 
DNK treedt Peter Pannekoek 
op. Hij staat hier op de planken 
met de theatershow ‘Zacht van 
binnen’. De solovoorstelling met 
comedy en theatrale vertelling, 
wordt door NRC, Theaterkrant 
en Dagblad van het Noorden 
gewaardeerd met 4 sterren! 
Kaarten voor deze voorstelling 
bestel je los via dnk.nl
VAN 20.00 - 22.15 UUR

Als muzikale omlijsting van het 
BoekenFEST geven Jason Staal 
en Van Luie Kees een optreden 
in het souterrain van De Nieuwe 
Kolk. Zowel Jason Staal als Van 
Luie Kees zijn bekend van de 
Assense band Asman. De muziek 
van Jason is geïnspireerd door 
Acda en de Munnik, The Beatles 
en The Beach Boys en dit is 
goed te horen in zijn muziek. Van 
Luie Kees maakt country, folk en 
kleinkunst muziek. Ervaar deze 
nieuwe muziekacts en bezoek hun 
spetterende optredens.
VAN 19.30 - 22.15 UUR

 
Film
In de hoek ‘Liefde en Leven’ 
van de bibliotheek zullen Henk 
en Janetta Bos, de makers van 
onder andere de film ‘Wildernis 
in Drenthe’, vertellen over hun 
filmwerk. Ook zal er een mini-
bioscoop zijn waar beelden van 
hun films worden getoond. (Zie 
ook pagina 21 en 22 voor een 
interview met Henk en Janetta 
Bos over ‘Wildernis in Drenthe’.)
VAN 20.00 - 22.45 UUR

Filmliefhebbers kunnen 
BoekenFEST combineren met het 
‘Internationaal Filmfestival Assen 
I Vrouw & Film’ in Bioscoop DNK. 
Op 11 en 12 maart staat de 
bioscoop in het teken van films en 
documentaires waarin vrouwelijke 
regisseurs en verhalen van en 
over vrouwen centraal staan. Hier 
zal o.a. de nieuwe film ‘Het doet 
zo zeer’ van Heleen van Royen te 
zien zijn.
Kaarten zijn te koop via dnk.nl of aan de 
balie van De Nieuwe Kolk.

Kolkende Taal Late Night
Gedurende een groot deel van de 
avond zal er een live uitzending 
zijn van de talkshow Kolkende 
Taal, waarin schrijvers als Heleen 
van Royen en Arthur Japin zullen 
aanschuiven bij presentatrice 
Diana de Groot. Ook zal Jetze 
Dam live verslag doen van alles 
wat er op het festival gebeurt 
en zal hij schrijvers en bezoekers 
interviewen.
VAN 21.30 - 22.30 UUR 

Afterparty
BoekenFEST’17 wordt afgesloten 
met een spetterend feest. Niet 
alleen kan er tot in de late uurtjes 
worden gedanst, maar er zal 
ook live muziek te horen zijn. De 
afterparty wordt gehouden in de 
Nivo Noord Foyer. Kom jij ook?
VANAF 23.00 UUR

Praktisch informatie
Op zaterdagavond ben je vanaf 19.30 
uur van harte welkom in De Nieuwe Kolk. 
Kaarten kosten € 15,- en zijn te bestellen 
op dnk.nl en aan de balie van De Nieuwe 
Kolk. Leden van de bibliotheek kunnen 
50% korting ontvangen op de entreeprijs, 
vraag hiernaar bij de balie. Kijk voor het 
volledige programma op dnk.nl.

ABDELKADER 
BENALI

PETER 
BUWALDA

ARTHUR 
JAPIN

HELEEN 
VAN ROYEN

Hét boekenfestival van het jaar is BoekenFEST! 
Schrijvers die anders alleen in je boekenkast 
staan, zullen op 11 maart live te bewonderen zijn 
in De Nieuwe Kolk in Assen. Geniet van optredens 
van onder meer Arthur Japin, Heleen van 
Royen, Peter Buwalda, Abdelkader Benali en 
Bert Natter. Maar er is nog veel meer!

Laat je verrassen
op BoekenFEST’17
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Drie jaar geleden verscheen haar 
jongste boek, ‘De hartsvriendin’, 
over de veertigjarige, met 
overgewicht kampende Yvonne 
de Graaf en haar vriendschap 
met Mona, die door allerlei 
verwikkelingen in het slop raakt. 
Terwijl ze het schreef, lag Heleen 
in scheiding met haar ex-man 
Ton van Royen. Daardoor vond ze 
het moeilijk het boek goed af te 
ronden, zo vertelde ze tijdens een 
interview voor RTL Live. 

Een nieuw hoofdstuk
“Op een gegeven moment kon 
ik het niet meer schrijven. Dus ik 
dacht: ik stop ermee en maak er 
twee delen van, Hartsvriendin 1 
en 2. Wordt vervolgd. Klaar. 

Doe er maar een kaft om.” Haar 
leven bleef echter turbulent, 
mede door de verwikkelingen 
omtrent haar dementerende 
moeder, waardoor het tweede 
boek er maar niet wilde komen. 
“En mijn lezers bleven me maar 
achtervolgen met de vraag, hoe 
loopt dat nou af met Yvonne? En 
wanneer komt deel twee? Maar 
dat ging niet lukken.” Heleen 
besloot in plaats van een deel 2 
een nieuw laatste hoofdstuk te 
schrijven voor ‘De hartsvriendin’. 
“Zodat het boek nu een gesloten 
in plaats van een open einde 
heeft.”

Gratis downloaden
Lezers die ‘De hartsvriendin’ al 
bezitten, hoeven het boek niet 
opnieuw te kopen: zij kunnen het 
nieuwe hoofdstuk zonder mitsen 
of maren gratis downloaden op 
de site van Heleen van Royen. De 
versie van het boek mét gesloten 
einde is voortaan de versie die 
verkocht zal worden. Deze versie 
is ook te leen bij bibliotheek DNK.
Of Heleen inmiddels aan een 
écht nieuw boek is begonnen, of 
toch de smaak van het filmen te 
pakken heeft gekregen, zal ze 
hopelijk tijdens BoekenFEST’17 
openbaren.

Heleen 
van Royen

Begenadigd schrijfster én 
documentairemaakster

Kort nadat Heleen van Royen in 2015 
uit Portugal was terugverhuisd naar 
Nederland, hoorde ze dat het niet 
goed ging met haar 84-jarige moeder. 
Een buurman vertelde dat ze niet meer 
wilde leven. Heleen werd toen ‘gek’, 
vertelde ze in een interview dat onder 
andere in het AD verscheen. “Ik wist 
dat het niet goed ging met haar, maar 
niet meer leven? Dat gaat me niet 
gebeuren, dacht ik.” Heleen liet in 
haar tuin een huisje bouwen voor haar 
moeder. Op 1 juli 2015 kwam ze daar 
wonen. Heleen maakte er een film 
over, ‘Het doet zo zeer.’ “Ik bedacht: 
als ik hier toch doorheen moet, kan ik 
er maar beter iets moois van maken.”

‘De hartsvriendin’
Yvonne de Graaf heeft op 
Facebook 34 vrienden, 
maar beschouwt Mona als 
haar enige en beste vriendin. 
Totdat Mona het op haar 
veertigste verjaardag laat 
afweten. Een humoristisch, 
makkelijk leesbaar boek over 
vrouwenvriendschap 
en zelfliefde. 

Zoek en reserveer dit boek, of 
andere titels van Nederlandse 
topauteurs op: bibliotheekassen.nl.

‘Het doet zo zeer’
Deze film is door Heleen 
van Royen geregisseerd en 
grotendeels zelf geschoten. 
Ze portretteert haar moeder 
bij wie beginnende dementie is 
geconstateerd. 

De documentaire is in de 
bioscoop van DNK te zien tijdens 
het Internationaal Filmfestival 
Assen op 11 maart.Tijdens BoekenFEST’17 is schrijfster 

Heleen van Royen te gast bij DNK. 
Ze treedt dan op en neemt deel 
aan de tv-uitzending van Kolkende 
Taal Late Night. Uiteraard zal ze 
daarbij veel vertellen over haar 
boeken en schrijverschap. Maar 
ook over de film die ze maakte 
over haar dementerende moeder. 
Deze documentaire is tijdens het 
Internationaal Filmfestival Assen 
te zien. 

De hartsvriendin
Heleen van Royen (51) 
debuteerde in 2000 met de 
roman ‘De gelukkige huisvrouw.’ 
Haar andere populaire boeken 
zijn ‘Godin van de jacht’ (2003) 
en ‘De ontsnapping’ (2006). 

TE GAST OP BOEKENFEST’17
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De theaterdocente en actrice 
ademt toneel. “Ja, eigenlijk doe ik 
als educator alles wat met leren 
te maken heeft aan de hand van 
het maken van theater en film.” 
En dat is veel. Zo geeft DNK 
theatertrainingen, rondleidingen 
en maken ze programma’s op 
maat voor scholen. Want, zo 
onderstreept ze, theater is voor 
kinderen heel belangrijk. “Zonder 
dat kinderen het door hebben 
leren ze een beetje sterker in 
de wereld te staan.” Samen met 
diverse culturele instellingen 
organiseert DNK daarom 
programma’s voor (middelbare) 
scholen, naschoolse opvang 
of andere geïnteresseerden. 
“Voor de gemeente Midden-
Drenthe hebben we samen 
met o.a. het Drents Museum en 
het Gevangenismuseum een 
doorlopende leerlijn ontwikkeld. 
Als kinderen in groep 6 zitten, 
komen ze bijvoorbeeld hier voor 
een theatertraining.”

Het publiek van de 
toekomst
Tijdens zo’n theatertraining 
krijgen deelnemers een 

rondleiding door het gebouw en 
theaterlessen in de Rabo Zaal. 
“Spelend leren ze verschillende 
theatervaardigheden. De koningin 
loopt rechtop, met haar neus 
in de wind, maar hoe loopt een 
verlegen iemand?” Ook maakt de 
speelvorm ‘Tableau’ vaak deel uit 
van de training. Kinderen beelden 
dan een verhaal uit in stilstaande 
beelden en leren spelen vanuit 
een situatie. Ondertussen 
leren ze samenwerken, op een 
podium staan en werken ze aan 
hun zelfvertrouwen. Maar daar 
blijft het niet bij, legt Elise uit. 
“Toneelspelen maakt je vrijer, het 
stimuleert je creativiteit en leert 
je out-of-the-box denken.” En 
het maakt kinderen enthousiast 
over theater, zo hoopt de theater-
docente. “Kinderen moeten zich 
hier thuis voelen. Zij zijn immers het 
theaterpubliek van de toekomst.”

‘Het is bijna magisch’
Ook voor middelbare scholieren 
zijn de mogelijkheden eindeloos. 
“Een van de scholen wilde iets 
met film doen. We hebben eerst 
een film vertoond en daarna 
mochten de leerlingen zelf een 

trailer maken.” Maar ook voor 
volwassenen organiseert DNK 
genoeg. Zo ontwikkelen ze 
cursussen, bijvoorbeeld over 
actrice Julie Andrews of over 
opera. 

Daarnaast is Elise al bijna vijf jaar 
te zien in en rond het theater als 
haar personage Lisa. Lisa speelt 
een belangrijke rol in de jaarlijkse 
Sinterklaasvoorstellingen en is 
rond kindervoorstellingen vaak 
in DNK te vinden. “Steeds meer 
kinderen herkennen me. Niet 
alleen hier in het theater, maar ook 
in de supermarkt. Heel leuk. Dan 
vragen ze waar ik in De Nieuwe 
Kolk woon en hoe mijn kamer 
eruitziet. Het is een eer om dit te 
mogen doen en om het effect op 
kinderen te zien. Bijna magisch.”

Al bijna vijf jaar loopt ze in het theater van DNK rond als 
het altijd vrolijke typetje Lisa. Al net zolang geeft ze als 
‘educator’ theatertrainingen en ontwikkelt ze programma’s 
rondom voorstellingen. Zoveel mogelijk kinderen sterker in 
hun leven laten staan: dat is wat Elise van der Laan wil.

Nieuwsgierig naar wat mogelijk is, of 
interesse in zo’n op maat gemaakt 
programma? Neem dan contact op 
met Elise van der Laan via: 
e.vanderlaan@dnk.nl.

Naast theaterlessen verzorgt DNK 
voor 26 basisscholen in Assen lessen 
in mediawijsheid en ondersteunt het 
leesonderwijs, zowel op scholen als in 
de bibliotheek.

Sterker staan 
in je leven

©
 D

N
K

Kom eens langs in de
vernieuwde winkel

Bij ons vind je
bijzondere cadeaus!

Rolderstraat 42, Assen, tel. 313117
assen.wereldwinkels.nl



10 11

Meeliften op bewegingen
Sinds de opening van De Nieuwe 
Kolk in 2012 werken Folkeringa en 
Bruggeman al samen. Bruggeman: 
“Daar waren we ondertussen 
al heel ver in. Als bezoekers 
zich bijvoorbeeld melden bij de 
infobalie, kunnen ze daar net zo 
goed iets vragen over het theater 
als over de bibliotheek, of andere 
activiteiten die we organiseren. Zo 
hopen we ook een soort huiskamer 
te zijn voor Assen en omgeving.”
“De afgelopen vier jaar kregen 
we los van elkaar al te maken 
met grote veranderingen,” legt 
Folkeringa uit. 

“Wij als theater maakten een 
explosieve groei mee, de bieb was 
in 2010 gereorganiseerd en is zich 
al jaren als innovatieve bibliotheek 
aan het ontwikkelen. Vorig jaar 
dachten we, laten we nu geen 
gas terugnemen maar op deze 
bewegingen meeliften en onze 
organisaties samenvoegen. Want 
dan winnen we aan mogelijkheden. 
En kunnen we met dezelfde 
middelen meer voor Assen en de 
bezoekers betekenen.”

Denken vanuit doelgroepen
Als voorbeeld van de manieren 
waarop de verschillende ‘labels’ 
samenwerken, noemt Bruggeman 
het BoekenFEST. “Dat vindt 
traditioneel niet alleen plaats 
in de bibliotheek, maar ook in 
het theater, en de foyers. En we 
betrekken ook het filmfestival 
erbij. Dat soort samenwerkingen 
willen we veel meer gaan 
organiseren.” Daarbij wordt 
niet vanuit de verschillende 
ruimtes, maar vanuit doelgroepen 
gedacht. “Bijvoorbeeld vanuit 
jongeren, gezinnen of ouderen. 
Vanuit die invalshoek kijken we of 
we het theater, de bioscoop of de 
bibliotheek, of juist heel andere 
zaken erbij willen betrekken. Er 
is hier zó veel mogelijk. Dus we 
kijken eerst waar de behoefte ligt. 
En daar laden we dan de labels 
bij.” 

Folkeringa: “We kijken op dit 
moment bijvoorbeeld of we de 
bibliotheek ook bij de Ladies 
Night kunnen betrekken. En hoe 
we het Sinterklaasfeest dit jaar 
gaan aanpakken.” Bruggeman: 
“De schotten zijn uit de 
organisatie gehaald. Daardoor 

kijk je niet langer vanuit je eigen 
koker. We kunnen nu makkelijker 
veel breder denken en plannen.”

Even wennen aan de fusie
Toen in 2016 tot de fusie werd 
besloten, moest dat nog wel 
even wennen. Bruggeman: “Want 
ieder geeft toch ook een stukje 
van zijn of haar identiteit prijs. 
We voeren nu bijvoorbeeld niet 
langer het landelijke logo van de 
bibliotheek, maar het DNK-logo. 
Dat is voor sommige mensen wel 
even wennen.” 
Het personeel van theater en 
bioscoop moest andersom ook 
wennen aan het samengaan met 
de bibliotheek. Folkeringa: “Want 
het kan inderdaad betekenen dat 
iemand die altijd in het theater 
heeft gewerkt, ook eens iets te 
doen krijgt in de bibliotheek. 
Maar uiteindelijk zijn we er voor 
de bezoekers, en dat begrijpt ons 
personeel heel goed. Het gaat 
niet om ons, maar om hen. En als 
je samenwerkend meer voor de 
mensen kunt betekenen, ben je 
toch gek als je dat niet doet?”

Met 500.000 bezoekers 
per jaar is DNK de grootste 
publiekstrekker van Assen. 
In het moderne gebouw 
bevinden zich een theater, 
bioscoop en bibliotheek, wat 
ruimte schept voor unieke 
samenwerkingsmogelijkheden. 
Deze zijn door de fusie alleen 
maar toegenomen en versterkt, 
stelt DNK-directeur Hilko 
Folkeringa. “We hebben nu zoveel 
meer denkkracht en creativiteit 
bij elkaar. Daarmee kunnen we 

veel meer ontwikkelen en dus 
bieden aan onze bezoekers.”
Sinds de fusie treden bibliotheek, 
bioscoop en theater als één partij 
naar buiten. “Als DNK. Met een 
nieuw logo, eenzelfde uitstraling 
en één DNK-programma. Zodat 
mensen precies weten waar ze 
naartoe moeten voor plezier, 
educatie, cultuur en meer.”
“Natuurlijk blijven mensen zeggen 
dat ze naar de bibliotheek 
gaan, of naar de bios, of naar 
het theater,” zegt Hanneke 

Bruggeman, DNK-directeur. 
“Maar we hopen dat ze ook 
steeds vaker zeggen dat ze naar 
DNK gaan.”

‘De schotten zijn 
uit de organisatie 

verdwenen’
DNK, fusie van Bibliotheek Assen 

en Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk

“Als je samenwerkend meer voor de mensen kunt 
betekenen, ben je toch gek als je het niet doet?” zeggen 
de twee DNK-directeuren over de fusie die sinds 1 januari 
2017 een feit is. Want op deze datum zijn Bibliotheek 
Assen en Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk bestuurlijk 
en operationeel gefuseerd. Welke voordelen dit oplevert 
voor de organisatie én voor de bezoekers vertellen de 
directeuren van de twee gefuseerde partijen. 
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Naar het theater gaan moet een complete avond uit zijn. 
Daarom zorgen DNK en De Kaaswaag in Assen er samen 
voor dat er altijd iets speciaals op het menu staat. En daarin 
streven ze naar het beste van het beste.

gratis drankje
Ontvang 1 gratis drankje bij 
bestelling van borrelplate 
‘De Kaaswaag’ bij DNK.

Maximaal 1 bon p.p. Alleen in te leveren bij 
reguliere theatervoorstellingen 
(na de voorstelling). Geldig tot 1 juni 2017.

Smaakvol 
avondje 
uit
Lokaal en vers: luxe 
borrelen in het theater

“Theater en goed eten en drinken. 
Ze versterken elkaar absoluut”, 
benadrukt Anno Hofma, eigenaar 
van De Kaaswaag. De zaak met 
allerlei lekkernijen is gelegen aan 
de Singelpassage in Assen en 
is gespecialiseerd in leveringen 
voor horeca en bedrijven. Ook bij 
Theater DNK zorgt De Kaaswaag 
voor de beste vleeswaren, kaas 
en nootjes en hebben ze zelfs 
een eigen borrelplateau op de 
menukaart staan. ‘Borrelplate de 
Kaaswaag’ bestaat uit allemaal 
kleine tapashapjes en is de ideale 
afsluiting van een leuk avondje uit.

Net even iets luxer
“We hebben de borrelplate samen 
ontworpen”, zegt Ruben Veenstra, 
assistent-teamleider Horeca, 
Verhuur en Evenementen van DNK. 
“We hadden voorheen weinig 
bijzondere dingen op het menu 
van ons Theatercafé. Natuurlijk wel 
wat nootjes en wat bitterballen, 
maar het theaterpubliek wil iets 
unieks, iets anders. Ze willen vaak 
ook iets luxers. Daarin komen we 
ze graag tegemoet.” Veenstra was 
nauw betrokken bij de keuze voor 
De Kaaswaag: “We wilden graag 
een lokaal bedrijf. We hebben er 

wat hapjes geproefd en die waren 
hartstikke goed. Het was direct 
geregeld.” De borrelplate staat 
met de naam van het bedrijf op 
de menukaart. Hofma noemt dat 
een groot compliment. “Het is een 
goed teken dat DNK onze naam 
gebruikt op de menukaart. Het 
toont vertrouwen. Maar het zorgt 
er ook voor dat je je iedere dag 
moet bewijzen”, aldus de gedreven 
ondernemer.

Alles gaat op
Het theaterpersoneel geeft 
dagelijks de bestelling door aan 
De Kaaswaag. “In de ochtend 
maken we de bestelling klaar en 
’s middags halen ze het op. Door 
de beperkte afstand kunnen 
we alles vers leveren. En het 
zorgt ervoor dat het theater niet 
met afval zit, want iedere dag 
gaat alles op en hoeft er niks 
weggegooid te worden.” Ook 
tijdens evenementen, zoals de 
‘Ladies Night’ in de bioscoop, zijn 
de hapjes van de speciaalzaak 
regelmatig te proeven. “We doen 
weleens mee aan de proeverijen 
of workshopavonden in de 
bibliotheek, zoals laatst met een 
wijnproeverij en we hebben ook 
eens met bezoekers van de 

workshops tapas gemaakt”, vertelt 
Hofma enthousiast. Om aan de 
wensen van de klant te kunnen 
blijven voldoen, evalueren DNK 
en De Kaaswaag ieder seizoen. 
“Wat loopt goed, wat moet anders 
en hoe kunnen we de bezoekers 
blijven verrassen?”, vraagt Hofma 
zich af. “Vooralsnog lijken ze vooral 
heel tevreden”, 

zo zegt Veenstra. Bovendien weten 
bezoekers regelmatig de winkel 
in de Singelpassage te vinden. 
“We krijgen vaak mensen in de 
winkel die de avond ervoor in het 
theater zijn geweest. Ze vertellen 
dan bijvoorbeeld over de lekkere 
tapasworst die ze hebben gehad 
en vragen of ze die zo kunnen 
kopen. Dat kan natuurlijk.” 
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Verrijk jezelf 
met de cursussen en workshops van DNK 

Workshop 
Zinderend Zonnige 
Zomerworkshops 
DNK – DI 16 & WO 17 MEI 

Kan de zomer ook voor jou niet vroeg 
genoeg beginnen? Kom dan naar de 
Zinderend Zonnige Zomerworkshops en 
geniet van heerlijke proeverijen, fleurige 
creaties en verrassende activiteiten. 
Twee dagen lang kun je in alle uithoeken 
van De Nieuwe Kolk deelnemen 
aan uiteenlopende workshops, in 
samenwerking met een enthousiaste 
groep Asser ondernemers. Bij welke 
workshops je precies aanschuift? 
Dat blijft tot de avond zelf een grote 
verrassing; maar dat je zult genieten 
staat vast. 
Het is 
tenslotte 
zomer!Kijk voor meer informatie 

over de cursus ‘Meesters 
van de Matthäus’ en 

de ‘Zinderend Zonnige 
Zomerworkshops’ op 

dnk.nl. Hier kun je gelijk je 
online ticket kopen.

Maak een wereldwijze reis, beleef een zinderend zonnige 
zomeravond, kruip in de huid van makers of spiek mee achter 
de schermen bij een theaterproductie. Bij DNK kun je altijd 
terecht voor een breed aanbod aan leuke, unieke cursussen 
voor jong en oud, dansliefhebbers of muziekfreaks. 
Kortom, verrijk jezelf!

DNK WORKSHOPS EN TRAININGEN

Doe mee 
aan onze 

activiteiten!

Cursus 
Meesters van 
de Matthäus 
DNK –  MA 3 APRIL / 20.00 UUR 

De Matthäus-Passion is een van de 
bekendste composities van Johann 
Sebastian Bach, maar misschien ook 
wel een van de meest mysterieuze. Sinds 
de komst van het muziekevenement The 
Passion kennen steeds meer mensen 
de verhaallijn, maar de symfonie van 
Bach kent veel meer lagen, raadsels 
en cryptische verwijzingen. Het stuk 
leent zich dan ook bij uitstek voor een 
splinternieuwe cursusavond met dé 
goeroe van de klassieke muziek: Rudolf 
Nammensma. Hij laat dirigenten, koren, 
orkesten en solisten zien en horen die 
zich storten op dit meesterwerk en legt 
aan de hand van beeld en geluid enkele 
geheimen van het stuk bloot. ©
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SPECTACULAIRSTE FILMREEKS

Fast & Furious 8 
Er zijn maar weinig filmreeksen 
die het zo lang uithouden als 
de Fast & Furious-reeks. Vooral 
bijzonder wanneer je bedenkt 
dat de films vanaf deel vijf 
alleen maar beter werden. Snelle 
auto’s, vette actie, spannende, 
onmogelijke momenten en een 
flinke lading stoere acteurs 
en actrices. ‘Fast & Furious 8’ 
geeft dan ook vol gas richting 
de winst van deze speciale 
“Spectaculairste filmreeks-
Oscar”! 
VANAF 13 APRIL

BESTE BESTSELLER

Judas
Astrid Holleeder
Volgens de Stichting 
Collectieve Propaganda van 
het Nederlandse Boek (CPNB) 
is ‘Judas’ van Astrid Holleeder 
het best verkochte boek van 
2016. Zo zijn er in de laatste 
maanden van dat jaar meer 
dan liefst 380.000 exemplaren 
over de toonbank gegaan. In het 
autobiografisch geschreven boek 
beschrijft Astrid Holleeder haar 
eigen leven en dat van haar broer 
en topcrimineel Wim Holleeder.

BESTE PERSVOORSTELLING

Opera2Day 
Dr. Miracle’s 
last Illusion
Met lovende recensies zou deze 
voorstelling de ideale kandidaat 
zijn voor een Nederlandse 
Oscar-persprijs. “Dr. Miracle 
is artistieke fusion op hoog 
niveau”, zo schreef bijvoorbeeld 
de Volkskrant. Live muziek, 
dans, mysterieuze teksten en 
een meervoudig Nederlands 
kampioen goochelen vertellen 
met humor en horror het verhaal 
van de ongrijpbare illusionist Dr. 
Miracle, wiens assistente tijdens 
een show om het leven komt. 
VR 31 MRT / 20.00 UUR

De ‘Oscars’. Je hoeft het woord maar te laten vallen en 
bijna iedereen weet waar je het over hebt. Ook dit jaar 
werden ze in februari uitgereikt. Er is een Oscar te winnen 
voor de beste film, acteur, actrice, scenario, en ga nog 
maar even door. Dat kunnen wij ook, dachten we, maar dan 
in geheel eigen categorieën voor Theater, 
Film en Bibliotheek. “And the winner is…“

BESTE SPROOKJESVERFILMING

Beauty and 
The Beast 
In 1995 betoverde Disney 
de harten van vele kinderen 
(en ouders) met de magische 
boekverfilming ‘Beauty and The 
Beast’. Dit jaar brengt Disney 
het geliefde verhaal opnieuw 
tot leven in een live-action 
versie met Emma Watson als de 
dromerige Belle. Een betoverend 
sprookje, de klassieke songs en 
heel veel magie. Oscar-waardig 
dus! Kom … er … bij!
VANAF 29 MAART

BESTE HISTORISCHE ROMAN

De Gevleugelde
Arthur Japin 
‘De Gevleugelde’, geschreven 
door Arthur Japin, wordt door 
critici geloofd en bekritiseerd. 
Desondanks was de roman in 
2016 genomineerd voor de 
Hebban Award voor beste 
roman. In de historische roman 
staat de hoofdpersoon Alberto 
Santos-Dumont centraal. Hij 
is een luchtvaartpioneer die 
geïnspireerd wordt door de 
boeken van Jules Verne. Bepaal 
zelf of dit boek een Oscar 
verdient en leen hem in de 
bibliotheek!

BESTE ORIGINELE MUSICALMUZIEK

Hair!
Het is dat de Oscar voor beste 
originele musicalmuziek al jaren 
niet meer wordt uitgereikt, maar 
anders zou ‘Hair!’ zeker op de 
nominatielijst staan. Bij nummers 
als ‘Aquarius’ en ‘Let the Sunhsine 
in’ kan bijna niemand rustig op 
zijn stoel blijven zitten en in de 
nieuwste productie, met onder 
andere William Spaaij, Anouk 
Maas en Tommie Christiaan, 
buitelen aanstekelijke muziek, 
dans, zang en flowerpower over 
elkaar heen.
WILLIAM SPAAIJ, ANOUK MAAS, 

TOMMIE CHRISTIAAN E.A. - HAIR!

WO 22 T/M ZA 25 MRT / 20.00 UUR 

ZO 26 MRT / 14.00 UUR

EN DE OSCARS GAAN 

NAAR

16 17
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Bioscoop survivalkit

Houd je 
van films?

Houd je van 
kinderfilms?

Is het je eerste 
bioscoopfilm?

Houd je 
van een 
supergroot 
feestje?

ja nee

ja
ja

ja nee

De Kleuterbios
De Peuter- en Kleuterbioscoop 
is speciaal voor kinderen die 
voor de eerste keer naar een 
bioscoopfilm gaan. De kinderen 
gaan de bioscoopbeleving 
ervaren en krijgen na afloop 
een echt filmdiploma. Tijdens 
de voorstelling wordt het geluid 
van de film iets gedempt en het 
zaallicht blijft gedeeltelijk aan.
Niemand hoeft dus bang te zijn in 
het donker.

De Mega Kids Party 
Een feest speciaal voor kinderen 
in de bioscoop! De gehele 
middag zijn er allerlei leuke 
activiteiten voor kinderen te 
doen. Je kunt je laten schminken, 
ontmoet de beroemdste 
bioscoopmedewerker Bob en 
je kunt je uitleven op het stoere 
springkussen. Bovendien krijg je 
er een speciale Kidsbox bij! Een 
echt feestje dus!

Van 
actiefilms 
dan?

Logan 
In de nabije toekomst 
ontfermt een vermoeide 
Logan zich over de 
zieke Professor X in 
een schuilplaats op 
de grens met Mexico. 
Logan probeert zich 
te verschuilen voor 
de wereld en zijn 
nalatenschap. Maar als 
een jonge mutant op 
de vlucht voor duistere 
krachten zijn pad kruist, 
kan hij zich niet langer 
verstoppen.

VANAF 2 MAART

Dat Bioscoop DNK hét leukste uitje biedt voor jong 
en oud, is inmiddels wel duidelijk. Maar hoe weet je 

nou welke film(s) precies geschikt voor jou zijn? 
Bob helpt je te survivallen in deze filmjungle!

Tip Houd dnk.nl in de gaten voor 
de eerstvolgende Kleuterbios en 
Mega Kids Party!
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nee neenee

ja ja

ja

ja

neeja

nee

Ben je 
misschien 
een echte 
avonturier?

Op-het-
puntje-van-
je-stoel-
thriller dan?

Wellicht een 
romanticus 
pur sang?

Wacht 
even! 
Komedie 
dan?

Je bent 
een echte 
liefhebber 
van drama!

Guardians of the 
Galaxy Vol. 2
Tegen de achtergrond 
van de Awesome 
Mixtape #2 zet Marvels 
Guardians of the Galaxy 
2 de avonturen van het 
team voort, terwijl ze 
reizen door de buitenste 
regionen van de kosmos. 

VANAF 27 APRIL

Life
Zes bemanningsleden van een 
internationaal ruimtestation staan op 
het punt om één van de belangrijkste 
ontdekkingen uit de geschiedenis van 
de mensheid te doen. Ze kunnen als 
eerste aantonen dat er buitenaards 
leven is op Mars. 

VANAF 6 APRIL

Tuintje in mijn Hart 
Tuintje in mijn Hart is een avontuurlijke, 
emotionele rollercoaster onder de hete 
Surinaamse zon!

VANAF 2 MAART

Dunkirk 
Dunkirk laat zien hoe 
honderdduizenden Britse en 
Geallieerde troepen omringd worden 
door vijandelijke troepen. Gevangen 
op een strand met hun rug naar de zee, 
staan ze tegenover een onmogelijke 
situatie, terwijl de vijand langzaam 
maar zeker dichterbij komt. 

VANAF 20 JULI

Alien: Covenant
Regisseur Ridley Scott keert met Alien: 
Covenant terug naar het door hem 
gecreëerde universum.

VANAF 18 MEI

Het Verlangen 
Als de zeer aantrekkelijke 
schoenenverkoopster 
Brigitte met een beroerd 
manuscript bij uitgeverij 
Goudemondt aankomt, 
zien de broers Marc 
en Boudewijn direct 
mogelijkheden. De 
uitgeverij verkeert in 
zwaar weer en een 
succes is zeer welkom. Ze 
bedenken een wisseltruc 
waarbij ze Brigitte van 
rol laten wisselen met 
Herman, de onooglijke 
en stotterende auteur van 
een literair meesterwerk. 

VANAF 23 MAART

Pirates of the 
Caribbean: 
Salazar’s 
Revenge
Salazar heeft een bericht 
voor je, Jack Sparrow ... 

VANAF 24 MEI
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Wildernis  
in Drenthe 
Makers vertellen over hun 
werk in Kolkende Taal 

“Filmen is niet ons werk, 
maar een manier van leven”

Kolkende Taal 
In de uitzending van zondag  
5 februari zijn Henk en Janetta 
Bos geïnterviewd over de 
film ‘Wildernis in Drenthe’. 
Hierin vertelt Henk ook over 
zijn favoriete boek: ‘Robinson 
Crusoe’, dat geschreven is door 
Daniel Defoe. Het avontuur 
in het boek trekt Henk erg 
aan, wat hem inspireert in zijn 
werk. De aflevering is terug te 
kijken op bibliotheekassen.nl/
kolkendetaal. 

De volgende Kolkende Taal 
wordt op 11 maart opgenomen 
en zal een speciale Late Night 
uitzending zijn live vanaf 
BoekenFEST’17. 

Op zondag 2 april is de laatste 
Kolkende Taal van dit seizoen 
te zien op RTV Drenthe. Tijdens 
deze uitzending schuiven 
theatermaker en recensent Jos 
Visscher, zanger Bert Heerink en 
Hilko Folkeringa, directeur DNK, 
bij Diana de Groot aan tafel.

INTERVIEW

©
 D

N
K

Voor Henk en Janetta is het filmen 
niet hun werk, maar een manier 
van leven. “We zijn ’s ochtends om 
vier uur al op pad”, zegt Henk Bos. 
Dertien jaar geleden begon het 
allemaal op het Balloërveld. Ze 
hadden een kleine digitale camera 
gekocht waarmee de eerste film 
werd gemaakt. 
Deze film werd voor het eerst 
vertoond in buurthuis De Dissel. 
Door de grote belangstelling trok 
dit de aandacht van RTV Drenthe. 
De radio- en televisieomroep 
besloot om van de film een serie 
te maken; het begin van een 
succesverhaal. Met als hoogtepunt 
tot nu toe de film ‘Wildernis in 
Drenthe’, die in het najaar van 
2016 in Bioscoop DNK te zien was. 
Met 21 uitverkochte voorstellingen 
vloog de film naar plaats 4 in de 
DNK Film Top-10 van 2016.

De film
Over het tot stand komen van de 

film vertelt Henk: “De manier van 
filmen is altijd hetzelfde geweest, 
alleen in de film ‘Wildernis in 
Drenthe’ is Janetta niet in de film 
te zien.” Het gebied dat in beeld 
is gebracht, is het Nationaal Park 
Drents-Friese Wold en het Hart 
van Drenthe. Alleen het item van 
de bever werd opgenomen in de 
Zoerse Landen bij Exloo. 
Het maken van ‘Wildernis in 
Drenthe’ duurde 2,5 jaar. Janetta 
vertelt: “Op een dag viel er een 
jonge boommarter uit de boom. 
Het arme beestje moest weer 
terug naar zijn nest, maar het was 
voor hem niet eenvoudig om de 
juiste boom te vinden en in de 
boom te klimmen. Onder soms luid 
gejank en geschreeuw heeft hij zes 
uur lang geprobeerd om weer in 
zijn nest te komen. Gelukkig is hem 
dat uiteindelijk gelukt.” Dit was 
voor de filmers niet makkelijk om 
te aanschouwen: “Als toeschouwer 
heb je de neiging om te helpen, 

maar dat mag niet. We willen 
op geen enkele wijze de natuur 
verstoren,” zegt Janetta bevlogen. 

Op hun eigen manier
Henk vult zijn vrouw aan en vertelt 
stellig: “We zijn verhalenvertellers. 
We doen het helemaal op onze 
manier.” Zo ook het inspreken van 
de film, wat Henk zelf doet. Dit stuit 
nog weleens op reacties van het 
publiek. Henk zegt hierover: “Ik 
vertel het, en ik wil het vertellen op 
mijn eigen manier.” 

“We zijn 
verhalenvertellers” 
 
De makers haalden hun ideeën 
voor de film uit zichzelf. Ze 
bedenken altijd eerst wat ze 
willen filmen en hoe. Henk legt 
dit verder uit: “We hebben van 
tevoren een scenario bedacht. 
Natuurlijk moeten we dat tijdens 
de productietijd meerdere malen 
aanpassen, omdat je altijd 
onverwachte momenten tegenkomt 
die een aanvulling op het scenario 
kunnen zijn.” 

VANAF 15 MAART ZAL ‘WILDERNIS IN 

DRENTHE’ OPNIEUW TE ZIEN ZIJN IN 

BIOSCOOP DNK. HOUD DNK.NL/BIOSCOOP 

IN DE GATEN VOOR DE DATA EN HET 

BESTELLEN VAN TICKETS. 

Al dertien jaar filmen ze samen de 
wonderlijk natuur van Drenthe. Henk  
en Janetta Bos doen dit met bevlogen  
passie, waarbij hun recente film de kroon 
op hun werk is: ‘Wildernis in Drenthe’.
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verlichting in huis, maar ook 
tv-zuilen, beamers, laptops, een 
presentatiewand (touchwand) 
en de grote bioscoopschermen. 
De mogelijkheden zijn eigenlijk 
onbeperkt. Zowel voor een 
korte vergadering, als voor een 
meerdaags congres.”

Boksen op het podium
Volgens Bhodi biedt DNK geen 
standaardpakketten, maar 
wordt in overleg met de klant 
maatwerk geleverd. “Van heel 
simpel een vergaderruimte huren 
met koffie, thee en ijswater, tot 
congressen door het hele pand 
heen. Die laatste optie had 
Noorderlink bijvoorbeeld gekozen 
voor hun ‘Noorderlinkdagen’, 
een evenement waar duizend 
bezoekers op afkwamen.”
Bhodi kijkt persoonlijk erg uit naar 
het boksgala dat DNK samen 
met Boksvereniging Assen op 7 
mei houdt. “Daarvoor komt een 

grote boksring op het podium, 
met allemaal tafels en stoelen 
eromheen. We hebben al diverse 
unieke objecten op het podium 
gehad, van auto’s tot catwalks 
en een opgedekt diner, maar een 
boksring is nieuw voor ons.”
Een ander groot openbaar 

sportevenement is de ‘Soneo 
Dance Challenge’. “Net als 
vorig jaar zullen hiervoor weer 
voorrondes bij ons plaatsvinden. Er 
zijn trouwens ook veel dansscholen 
die bij ons een zaal huren om een 
musical op te voeren.”

Alles in huis
Bhodi merkt op dat veel bedrijven 
doelbewust kiezen voor een ruimte 
in DNK. “Het is toch wel uniek 
om pers, gasten of personeel 
in de sfeer van een theater te 
verwelkomen. En we hebben hier
standaard alle mogelijke ruimtes, 
technici, catering en faciliteiten 
in huis. Daarnaast zijn we in 
hartje Assen gevestigd, dus goed 
bereikbaar. De bus stopt hier bijna 
letterlijk voor de deur. En zeg eens 
eerlijk, bij welk zalencentrum tref je 
nou inpandig een parkeergarage 
én een fietsenstalling?”

DNK biedt 
bedrijven alle 

ruimte 

Sinds begin dit jaar zijn Bibliotheek 
Assen en Theater/Bioscoop De 
Nieuwe Kolk gefuseerd tot DNK. 
Deze samengang van bibliotheek, 
bioscoop en theater versterkt óók de 
mogelijkheden die bedrijven hebben 
om ruimtes binnen het pand te huren.

Contact
Wil je meer weten over de mogelijkheden  
voor het organiseren van een evenement  
bij DNK, bel dan naar 088 012 88 88  
of mail naar zakelijk@dnk.nl.

DINEREN OP HET PODIUM

Van korte vergadering 
tot meerdaags congres

“De mogelijkheden 
zijn eigenlijk 
onbeperkt”

De presentatie van de fusie op 
6 januari vond uiteraard plaats 
in De Nieuwe Kolk zelf. Nóg 
specifieker: in Studio 1C. Deze 
ruimte, waar ook tv-programma’s 
zoals ‘Kolkende Taal’ worden 
opgenomen, leent zich dan ook 
uitstekend voor persconferenties. 
Bhodi Lesage, DNK’s Teamleider 
Horeca, Verhuur en Evenementen: 
“Het is een flexibele ruimte 
die op verschillende manieren 
kan worden ingedeeld. In de 
persconferentie-opstelling 
zitten de sprekers aan een 
tafel, met de pers zittend in 

een theateropstelling. Ook is 
alle technische ondersteuning 
aanwezig om de persconferentie 
op te nemen of live te streamen. 
Behalve persconferenties worden 
hier trouwens ook vaak bedrijfs- 
of productpresentaties gegeven. 
Hierbij mag het bedrijf zelf 
bepalen hoe ze de zaal willen 
indelen.”

Van vergadering tot feest
Flexibiliteit kenmerkt ook de 
andere ruimtes die bedrijven 
binnen DNK kunnen huren. 
“We hebben onder meer twee 

theaterzalen, vijf bioscoopzalen, 
een café, de foyers en diverse 
subruimtes. En die kunnen we 
allemaal weer op verschillende 
manieren inrichten en gebruiken. 
De Rabo Zaal heeft zelfs een 
inschuifbare tribune. 
Je kunt bij een bedrijfsfeest 
bijvoorbeeld eerst beginnen 
met een plenair programma 
in de zaal met sprekers op het 
podium, daarna iets eten en 
drinken in de foyer, om vervolgens 
met een disco op het podium te 
eindigen. Binnen DNK hebben we 
natuurlijk alle soorten (theater)
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Openingstijden 
Bibliotheek/Theaterkassa: 
Ma 13-18 uur / Di 10-20 uur /
Wo 10-18 uur /Do 10-20 uur /
Vr 10-20 uur / Za 10-17 uur / 
Zo 13-17 uur (tot 1 april) 

Op dagen van voorstellingen zijn 
de theaterkassa en bars vanaf 
19.00 uur geopend. 

Kijk voor zomeropeningstijden 
van de bibliotheek op 
www.bibliotheekassen.nl

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 bibliotheekassen.nl, via de balie of telefonisch via  
088-0128888. Deelname is gratis voor leden van Bibliotheek Assen.

MAART

SHOW  DO 9 MRT / 19.30 UUR

Scott & Muriel  
The Accidental Illusionists (try-out)
Scott & Muriel zijn met veel 
internationale prijzen bekroond voor hun 
prachtige combinatie van illusie, toneel, 
slapstick en comedy.

FILM  DO 9 MRT

Kong: Skull Island
In Kong: Skull Island komt een team van 
ontdekkingsreizigers bij elkaar om een 
nog niet in kaart gebracht eiland te 
onderzoeken. Ze weten echter niet dat 
dit eiland het domein van de mythische 
Kong is.

TONEEL  VR 10 MRT / 20.00 UUR

Paul R. Kooy, Cees Geel e.a. 
FIFA Blatter
Ontdek het ongekende corruptie- 
schandaal rondom de voetbalkeizer 
Sepp Blatter in deze spectaculaire 
theatrale reconstructie.

MUZIEK  VR 10 MRT / 20.30 UUR

Paul de Munnik
Nieuw
Een piano, een gitaar en de stem 
van Paul de Munnik. Tijdens dit concert 
laat hij al zijn nieuwe liedjes horen.

FESTIVAL  ZA 11 MRT / 19.30 UUR 

BoekenFEST’17
Een avond vol met optredens van 
schrijvers, lezers, theatermakers en 
dichters. Met onder meer Arthur Japin, 
Heleen van Royen en Peter Buwalda, 
evenals Bert Natter, Marcel Möring, 
Abdelkader Benali en Marjan Berk.
Ook ontmoet je verschillende schrijvers 
tijdens speciale blind dates en kun je de 
speciale Late Night editie van Kolkende 
Taal bijwonen. Een echt FESTje dus!

MUZIEK  ZA 11 & ZO 12 MRT 

Internationaal Filmfestival 
Assen
Vrouw & Film
Het ‘Internationaal Filmfestival Assen | 
Vrouw & Film’ is terug met de 37e editie 
van dit bijzondere, befaamde filmfestival.

CABARET  ZA 11 MRT / 20.00 UUR

Peter Pannekoek  
Zacht van binnen
“Opnieuw een jonge, sprankelende 
cabaretier die juichend kan worden 
binnengehaald.” (NRC Handelsblad ****)

SPECIAL  ZO 12 MRT / 14.30 UUR

Kars Klok en Bernd Otter 
Asser Praat
Tijdens de derde editie van Asser
Praat duiken Kars Klok en Bernd Otter 
opnieuw in de historie van Assen.

 
FILM  WO 15 MRT  

Wildernis in Drenthe 
Wildernis in Drenthe staat geheel in 
het teken van wildernisbeleving in de 
provincie Drenthe. De filmmakers delen 
hun beleving met het publiek.

TONEEL  DO 16 MRT / 20.00 UUR 

Theater Utrecht  
Hedda Gabler
Deze ruim honderd jaar oude klassieker 
wordt in de handen van regisseur 
Thibaud Delpeut en zijn topcast een 
scherp portret van de hedendaagse 
generatie. 

CABARET  DO 16 MRT / 20.30 UUR

Thijs van de Meeberg  
Er mag gedanst worden
Thijs van de Meeberg, winnaar van 
de jury- en publieksprijs van het Leids 
Cabaret Festival 2015, zit met een 
dilemma in zijn debuutvoorstelling; 
onbekende mensen helpen als ze om hulp 
vragen, ja of nee? 

KENNIS  VR 17, 24 & 31 MRT 
EN 7 APR / 10.00 & 12.00 UUR

Wegwijs op de iPads 
voor beginners
Wil je ook via de iPad bellen met je 
kleinkind en hem/haar daarbij graag 
zien? Of wil je juist weten hoe je 
berichten verstuurt en foto’s maakt? Dan 
ben je bij Bibliotheek DNK aan het juiste 
adres!

KENNIS  VR 17, 24 & 31 MRT 
EN 7 APR / 13.00 & 15.00 UUR

Wegwijs op de iPad  
voor beginners deel 2
Dit is een vervolgcursus voor wie de 
basiscursus ‘Wegwijs op de iPad’ heeft 
afgerond en graag wil weten wat je nog 
meer kunt doen met de iPad.

E-reader Spreekuur
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CABARET  VR 17 MRT / 20.30 UUR  

Yentl en De Boer UITVERKOCHT
De snoepwinkel is gesloten 
“Intelligent, stoer, gevoelig en zeer 
taalvaardig. Yentl en de Boer zijn 
de vaandeldragers van een nieuwe 
generatie vrouwelijke cabaretiers.” (Het 
Parool)

THEATERCOLLEGE  ZA 18 MRT / 20.30 UUR

Albert Klein Haneveld  
en Stefan Egberts  
Ruilen: van Konijn naar een Fortuin
Ontdek hoe Albert en Stefan een konijn 
hebben kunnen ruilen voor een fortuin, en 
de reacties die het project losmaakte.

MUZIEK  ZA 18 & ZO 19 MRT / 
14.00 & 20.00 UUR

Eelder Bloemenkoor 
en Karin Bloemen 
Keep on s(w)inging
75 mannen en vrouwen brengen in deze 
muzikale voorstelling bekende nummers 
uit het rijke repertoire, variërend van pop 
en kleinkunst tot musical. Met zangeres 
Karin Bloemen als gast.

SPEL  ZO 19 MRT / 14.30 & 15.30 UUR

Spel/dans workshop rondom de 
‘lente’ / 4+ 
Marije Baudoin vertelt een 
seizoensverhaal. Het is een vertelling 
waarbij kinderen kunnen meedoen. 

ACTUALITEIT  DI 21 MRT / 20.00 UUR 

Derde Dinsdag 
Tijdens de Derde Dinsdag komen er op 
interactieve wijze onderwerpen aan bod, 
waarbij je antwoorden krijgt op zaken 
die je altijd al wilde weten.

MUSICAL  WO 22 T/M ZA 25 MRT / 20.00 UUR  
ZO 26 MRT / 14.00 UUR 

William Spaaij e.a.
Hair!
Fantastische sterren als William Spaaij 
en Anouk Maas brengen legendarische 
hits als Aquarius, I Got Life en Let The 
Sunshine terug in het theater.

KENNIS  DO 23 MRT / 9.30 & 11.30 UUR 

Werken met de e-overheid
De overheid gaat digitaal, doe jij ook 
mee? Tegenwoordig gaan acties als  
het aanvragen van huurtoeslag en het 
zoeken naar werk digitaal. Wil je leren 
hoe je dit zelf kunt doen? Volg dan deze 
cursus!

FILM  DO 23 MRT 

Power Rangers
Het leven van vijf gewone tieners staat 
op zijn kop wanneer de wereld op het 
punt staat te worden vernietigd door 
een buitenaardse bedreiging. Al snel 
ontdekken ze dat zij de enigen zijn die de 
planeet kunnen redden. 

FILM  DO 23 MRT 

Het Verlangen
Als de zeer aantrekkelijke schoenen-
verkoopster Brigitte met een beroerd 
manuscript bij uitgeverij Goudemondt 
aankomt, bedenken de broers Marc 
en Boudewijn een wisseltruc waarbij 
ze Brigitte van rol laten wisselen met 
Herman, de onooglijke en stotterende 
auteur van een literair meesterwerk. 

CABARET  VR 24 MRT / 20.30 UUR

René van Meurs
Even goede vrienden
René, winnaar van de jury- en 
publieksprijs van Cameretten 2012, is 
een ijzersterk talent en zijn enorme berg 
grappen en improvisaties volgen elkaar 
in een moordend tempo op. 

SHOW  ZA 25 MRT / 20.30 UUR

Circle Percussion
BANG THAT DRUM
De nieuwste muziektrends ontmoeten 
eigenzinnige klankkleuren en 
hypnotiserende en soms grappige 
grooves in BANG THAT DRUM. 

 FAMILIE  ZO 26 MRT  10.00 &                     
13.30 UUR  / 5 TOT 15 MAANDEN

Matilde Castro e.a.
Matilde’s Babyconcerten
Laat je baby kennismaken met muziek 
en licht tijdens de babyconcerten van 
Matilde Castro.

KENNIS   ZO 26 MRT / 14.00 & 15.30 UUR

Workshop in het JackLab
Ga de uitdaging aan en help Professor 
Jack bij zijn uitvindingen! Kijk op 
JackLab.nl voor meer informatie.

TONEEL  WO 29 MRT / 20.00 UUR

Renée Soutendijk, Chris Tates 
en Roos van Erkel
Twee Vrouwen
Van de poëtische en heldere 
liefdesroman van Harry Mulisch uit 1975 
is er nu ook een theaterversie!

THEATER  DO 29 MRT 

Beauty and The Beast
Het klassieke sprookjel komt opnieuw tot 
leven in een spectaculaire live-action 
versie van Beauty and the Beast.

CABARET  DO 30 MRT / 20.00 UUR

Erik van Muiswinkel
De Olieworstelaar
Dit keer neemt Erik van Muiswinkel het 
op tegen een geduchte tegenstander: 
zichzelf!

TEHATERCOLLGE  DO 30 MRT / 20.30 UUR 

Jan Willem Rozenboom 
Muzikaal theatercollege Bach
In het dagelijks leven is Jan Willem 
Rozenboom de componist en pianist van 
Guus Meeuwis, maar dit keer neemt hij 
je mee in een van de meest beroemde 
werken van Bach: de Goldberg-variaties. 

FILM  DO 30 MRT 

Ghost in The Shell
Scarlett Johansson is Major, een unieke 
combinatie tussen mens en cyborg die 
deel uitmaakt van de speciale eenheden. 

VRAAG?  VR 31 MRT / 20.00 UUR

Opera2Day
Dr. Miracle’s last illusion
Een verrassende combinatie van 
illusionisme, opera, dans en een 
humoristisch horrorverhaal. 

THEATER  VR 31 MRT / 20.30 UUR  

Typhoon UITVERKOCHT 
Moro Lobi
In deze theatervoorstelling toont 
Typhoon zijn muzikale inspiratie en 
vertelt hij over kracht, kwetsbaarheid, 
acceptatie en durf. 

APRIL

DANS   ZA 1 APR / 20.00 UUR

ISH / 8+
The Elements of Freestyle
In een opeenvolging van breakdance, 
acrobatiek, BMS en freerunning ontdek 
je de kunst achter het kunstje.

MUZIEK  ZA 1 APR / 20.30 UUR

Quatro Ventos 
Vinte Anos Quatro Ventos!
Onder aanvoering van de Portugese 
zanger en gitarist Emanuel Pessanha 
heeft Quatro Ventos zich ontwikkeld tot 
een ijzersterk fado-ensemble. 

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 van 
DNK of telefonisch via  
088-0128888.

Digitaal Spreekuur
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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

N I E U W S G I E R I G ? 
K I J K  O P  W W W. M E S S C H E N S T A E T E . N L 

V O O R  E E N  G R AT I S  I N F O R M AT I E PA K K E T.

C O M F O R T A B E L  W O N E N  M E T  Z O R G  D I C H T B I J ?

A P PA R T E M
E N T E N

D I R E C T  B
E S C H I K B A A R

M E S S C H E N S T A E T E . N L

KLASSIEK  ZO 2 APR / 12.00 UUR 

Podium Zuidhaege - Camenae 
Collective 
Buitenaardse schoonheid
Ontmoet buitenaardse schoonheid in het 
klassieke concert waar je onder andere 
het werk Rejoice! hoort.

CURSUS  MA 3 APR / 20.00 UUR

Meesters van de Matthäus
Wilt u de geheimen van de Matthäus 
Passion ontdekken? Rudolf Nammensma 
verklapt deze avond een aantal. 
Daarnaast hoort en ziet u verschillende 
dirigenten, koren, orkesten en solisten 
aan het werk. 

FILM  WO 5 APR  

De Smurfen en het Verloren 
Dorp
Smurfin is met haar blauwe vrienden op 
pad in het betoverde bos. Daar doen 
ze de grootste ontdekking ooit, wat ze 
geheim moeten houden voor Gargamel.

CABARET  WO 5 APR / 20.00 UUR

De Ploeg
Pilp Fuction
Het roemruchte gezelschap van 
cabaretiers en acteurs brengt een avond 
vol spanning, liefde en drama zoals je 
normaal alleen in films ziet. 

TONEEL  WO 5 APR / 20.30 UUR

Nasrdin Dchar
Dad
Ontdek de angsten en de vreugden 
die Nasrdin Dchar ervaart tijdens het 
vaderschap.

FILM  DO 6 APR  

Life
Zes bemanningsleden van een 
internationaal ruimtestation staan op 
het punt om één van de belangrijkste 
ontdekkingen uit de geschiedenis van de 
mensheid te doen. Ze kunnen als eerste 
aantonen dat er buitenaards leven is op 
Mars.

JEUGD/FAMILIE  VR 7 APR / 15.30 & 19.00 UUR

Checkpoint / 8+
Checkpoint is een echte wedstrijd met 
spannende experimenten, zoals de 
hovercraft-test of het paintball-kanon. 
Iedereen doet mee, durf jij ook?

CABARET  VR 7 APR / 20.30 UUR 

Nabil
Tijdmachine
Muzikaal talent Nabil duikt in het 
nostalgische gevoel van de jaren 
negentig, toen alles nog onbezorgd en 
veilig was. 

MUZIEK  ZA 8 APR / 20.00 UUR

The Edwin Evers Band  
Theatertour 16-17
Vanavond luister je niet naar simpele 
covers, maar geniet je van bijzondere 
interpretaties van je favoriete nummers! 

SPECIAL  ZA 8 APR / 20.30 UUR

Theater van de Droom 
Ingelijst
Poppenspel zoals het bedoeld is. Een 
prachtige nieuwe voorstelling vol mime, 
maskers en marionetten. 

JEUGD/FAMILIE  ZO 9 APR / 14.00 UUR

Brandweerman Sam Live! 
Brandweerman Sam redt het Circus / 2+
Brandweerman Sam komt met zijn trouwe 
brandweerwagen Jupiter naar het 
theater met een vrolijke musical.

TONEEL  DI 11 APR / 20.30 UUR

Theatergroep Carver 
Zwaar Metaal / Maria Goos
Zwaar Metaal is een voorstelling 
volgens het al ruim 25 jaar beproefde 
Carver-recept. Na jarenlang intensief 
samenwerken kwamen de dames 
erachter dat ze dezelfde passie, droom 
en ambitie hebben: heavy metal!

KLASSIEK  WO 12 APR / 19.30 UUR

Noord Nederlands Orkest
Matthäus-Passion / Bach
Volgens velen is de Matthäus-
Passion de mooiste muziek die ooit is 
geschreven. En met de barokspecialist 
Michael Hofstetter als dirigent, blijft de 
interpretatie zo dicht mogelijk bij Bach. 

TONEEL  WO 12 APR / 20.30 UUR

Yora Rienstra
PAAZ
Ontmoet Emma, een meisje dat een goed 
leven had en toch in een psychiatrisch 
ziekenhuis belandt. Een ontroerend 
verhaal vol prachtige, humorrijke 
observaties over de dagelijkse praktijk in 
een psychiatrisch ziekenhuis. 

FILM  DO 13 APR  

Fast & Furious 8
De snelste filmreeks van Hollywood is 
terug! Het achtste deel in de populaire 
Fast & Furious-serie belooft wederom 
topspektakel.

CABARET  DO 13 & VR 14 APR / 20.00 UUR  

Youp van ’t Hek UITVERKOCHT
Licht
Na een gedwongen pauze gaat Youp 
weer de boer op en zal hij grote zaken 
in een ander licht zetten en van hun 
zwaarte ontdoen.

TONEEL  VR 14 APR / 20.30 UUR

Ro Theater
Walden
Arjan Ederveen en Jack Wouterse, twee 
broers c.q. tuinkabouters, schoffelen in 
de tuin. Ze schoffelen de zinloosheid van 
het leven weg.

CABARET  ZA 15 APR / 20.00 UUR

Vrouw Holland 
Mannenhumor in een vrouwenlichaam 
Tijdens deze jubileumshow nemen de 
dames elkaar en zichzelf met gevoelige 
liedjes en hilarische acts bruut op de hak.

KENNIS  DI 18 APR / 20.00 UUR

Derde Dinsdag 
Tijdens de Derde Dinsdag komen 
er onderwerpen aan bod waarbij je 
antwoorden krijgt op zaken die je altijd 
al wilde weten. Heel dicht op de huid 
en in je persoonlijke levenssfeer, neemt 
de Derde Dinsdag jou mee tijdens een 
interactieve avond.

FILM  WO 19 APR  

Hotel de Grote L
Wanneer zijn vader in het ziekenhuis 
belandt en zijn moeder er al niet meer is, 
is het aan Kos en zijn drie zussen om het 
hotel van zijn vader te runnen.

FILM  WO 19 APR  

The Boss Baby
Dreamworks’ The Boss Baby is een 
originele komedie voor jong en oud, 
voorzien van een gewiekste en met liefde 
gevulde boodschap over het belang van 
familie.

SHOW  DO 20 APR / 20.00 UUR

South African Roadtrip 
Celebrating Life
Waan jezelf op de Westkaap met 
fantastische livemuziek, de prachtige 
verhalen en het adembenemende 
videodecor.

 
THEATER  VR 21 APR / 20.00 UUR

Dean Elliot e.a. 
The Simon & Garfunkel Story
Ontdek het fascinerende verhaal van 
de twee jonge jongens die uitgroeien 
tot een van ’s werelds meest succesvolle 
muzikale duo’s

MUZIEK   ZA 22 APR / 20.00 UUR

Miss Montreal
Sanne Hans en band duiken voor de 
derde keer de theaters in met grappige 
anekdotes en persoonlijke liedjes.

MUSICAL  ZO 23 APR / 14.00 UUR

Maud Mulder, Micheal van 
Hoorne e.a. 
Roodkapje De Musical / 4+
Van Hoorne komt opnieuw met een 
betoverende familiemusical boordevol 
meezingliedjes en hilarische scènes

KLASSIEK   WO 26 APR / 20.00 UUR

KMK JWF
Jaarconcert
Tijdens dit jaarconcert hoor je 
originele blaasmuziek, transcripties 
van klassiek repertoire, lichte muziek en 
entertainment.

FILM  DO 27 APR  

Guardians of The Galaxy Vol. 2
Tegen de achtergrond van de Awesome 
Mixtape #2 zet Marvels ‘Guardians of 
the Galaxy 2’ de avonturen van het team 
voort, terwijl ze reizen door de buitenste 
regionen van de kosmos.
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VERF     BEHANG     RAAMDECORATIE     GORDIJNEN     VLOERBEDEKKING

OOST
VERF     BEHANG     RAAMDECORATIE     GORDIJNEN     VLOERBEDEKKING

Sterdealer

NIEUW bij Decokay Oost in Assen:

KRIJTVERF • KALKVERF • MARRAKECH WALLS 
VLOERVERF KALEI • LAKKEN • GEVELVERF
Decokay Oost heeft als sterdealer alle kleuren op voorraad.

VERF  BEHANG  RAAMDECORATIE  GORDIJNEN  VLOERBEDEKKING

MUZIEK  ZA 29 APR / 20.00 UUR 

De Dijk
Groef
Een concert met bekende en minder 
bekende nummers van De Dijk, speciaal 
gekozen en opnieuw gearrangeerd. 

CABARET  ZA 29 APR / 20.30 UUR  

Nathalie Baartman UITVERKOCHT
Voest
Nathalie slaat met haar Twentse vuist 
op tafel, een vurige voorstelling van een 
ontembare vrouw op vredesdrift.

MEI

CABARET  MA 1 MEI / 20.00 UUR 

Theo Maassen UITVERKOCHT 
VANKWAADTOTERGER
Theo Maassen stelt ouderwets orde op 
zaken, zoals alleen hij dat kan.

TONEEL  WO 3 MEI / 20.00 UUR

Noord Nederlands Toneel & 
Club Guy & Roni
Carrousel
Regisseur Guy Weizman en toneel-
schrijver en dichter Bernard Dewulf 
baseren hun nieuwe voorstelling op 
een verfilmde roman over de eindeloze 
dansmarathons in de VS in de jaren 30. 

CABARET  ZA 6 MEI / 20.00 UUR

Pieter Derks
Spot
Tijdens deze avond heeft Pieter Derks 
slechts één enkel doel: alles dat zichzelf 
serieus neemt moet bespot worden.

MUZIEK  ZA 6 MEI / 20.30 UUR

Tangarine
From Tuscon With Songs
Deze voorstelling is het reisverslag van 
hun pelgrimage door de VS.

KLASSIEK  DO 11 MEI / 20.00 UUR

Noord Nederlands Orkest 
NNO speelt Genesis Suite
Het NNO speelt een artistieke, klassieke 
interpretatie van de beroemde muziek 
van de band Genesis, ben jij al fan?

FILM  DO 11 MEI  

The Circle
Mae Holland kan haar geluk niet op als 
ze wordt aangenomen bij de Cirkel, het 
machtigste internetbedrijf ter wereld. 
The Circle is de verfilming van het 
gelijknamige boek van Dave Eggers.

FILM  DO 11 MEI  

King Arthur: 
Legend of The Sword
De jonge, slimme Arthur is zich niet 
bewust van het leven waarvoor hij 
geboren is, totdat hij het zwaard 
Excalibur in handen krijgt.

MUZIEK  VR 12 MEI / 20.00 UUR

Stef Bos & Band 
Wereldwijd
Wereldwijd is een wereldreis in verhalen 
en muziek, van de Balkan tot in Afrika, 
van Mexico tot de Lage Landen. 

CABARET  VR 12 MEI / 20.30 UUR
Gespot door onze programmeur. 
Pieter Verelst 
Mijn broer en ik 
De Vlaming Pieter Verelst heeft tijdens 
het Groninger Studenten Cabaret 
Festival in 2014 de persoonlijkheids- en 
juryprijs gewonnen met dit programma.

MUZIEK  ZA 13 MEI / 20.00 UUR

The American Country Legends 
2016-2017 
Een groep topmuzikanten speelt nummers 
van onder meer Eagles, Shania Twain, 
Willie Nelson, Creedence Clearwater 
Revival.

DANS  ZA 13 MEI / 20.30 UUR

Internationaal Danstheater
Tango/Mania
Tango is de dans van het volk, 
geboren vanuit het hart! Niet te missen 
theaterparel.

MUZIEK  ZO 14 MEI / 15.00 UUR

Want2Swing Bigband
Funky Beatles
De 23 mannen en vrouwen spelen vocale 
souljazz en swingende latin en funk, 
lekker om naar te luisteren, te kijken en 
op te dansen!

HOBBY  DI 16 & WO 17 MEI

Zinderend Zonnige 
Zomerworkshops
Beleef een heerlijke avond met de 
leukste, lekkerste en meest creatieve 
workshops, verzorgd door diverse 
ondernemers.

CABARET  WO 17 MEI / 20.00 UUR

Javier Guzman 
Ga-Bie-Jer
In ‘Ga-Bie-Jer’ wil Javier zichzelf 
nog even netjes voorstellen, zoals het 
eigenlijk hoort. 

FILM  DO 18 MEI  

Alien: Covenant
De bemanning van het koloniale schip 
Covenant stuit tijdens een reis op een 
schijnbaar onontdekt paradijs. Het blijkt 
echter een duistere wereld te zijn. 

MUZIEK  DO 18 & VR 19 MEI / 20.00 UUR

Daniël Lohues
Nieuwe Theatervoorstelling 2017
Plichtsgetrouw gaat Daniël Lohues weer 
het land in met een karrevracht nieuwe, 
eigengemaakte songs en waargebeurde 
verhalen over het leven en daarna. 

MUZIEK  ZA 20 MEI / 20.00 UUR

Christelijk Mannenkoor Assen 
Voorjaarsconcert
Na het grote succes van 2015 verzorgt 
het Christelijk Mannenkoor Assen 
opnieuw een voorjaarsconcert met een 
zeer veelzijdig programma. 

JEUGD/FAMILIE  ZO 21 MEI / 14.00 UUR

Ernst en Bobbie 
De Vakantieshow / 3+
Ernst en Bobbie gaan op vakantie en dat 
gaat natuurlijk samen met veel grappen 
en grollen, liedjes en avonturen. Kom voor 
de voorstelling je eigen Knapzak maken!

FILM  DO 24 MEI  

Pirates of The Caribbean: 
Salazar’s Revenge
De wereldberoemde Pirates-reeks is 
terug met een gloednieuw deel! 

MUZIEK  DO 25 MEI / 20.00 UUR 

Pete Storm & Ben Thompson
We Remember Elvis Presley
Herleef The King of Rock-‘n-Roll met een  
muzikale reis door de imposante carrière 
van Elvis Presley.

MUZIEKTHEATER  ZA 27 MEI / 20.00 UUR  
(VOORPREMIÈRE) -  ZO 28 MEI / 14.30 UUR 
(PREMIÈRE )

Tony Neef e.a.
Addergebroed, het leven 
van Johannes van Lier
Ontdek het rijke verleden van Drenthe 
met de musicalster Tony Neef, het 
Assense folkduo Tangarine en regisseur 
Koen van Dijk. 

Boek je theater- en bioscoopkaarten op www.dnk.nl 
Op dnk.nl vind je alle informatie over voorstellingen en films. Let op! De data van de 
filmreleases zijn altijd onder voorbehoud.

Tickets voor activiteiten in de bibliotheek boek je op 
www.bibliotheekassen.nl
De activiteiten in de bibliotheek zijn voor iedereen toegankelijk, ook voor niet-leden. 
Vaak is er voor leden een speciaal tarief of gratis toegang.
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Lego minds tormssamenwerken

3D pr inting
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denken
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virtual reality

creatief
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