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“WIJ LATEN ONS  
GRAAG VERRASSEN”

Maar liefst zestig keer per seizoen naar 
DNK! Martin en Thea Twickler uit Assen 
gaan ontzettend graag naar het theater 
en ze zijn regelmatig in de bibliotheek te 
vinden, bijvoorbeeld tijdens Kolkende Taal. 
Ook dit seizoen staan er weer flink wat 
voorstellingen in de agenda van het paar. 
Drie vragen aan Martin en Thea Twickler: 

Waarom bezoeken jullie het theater zo graag?
“Vijf jaar geleden zijn we vanuit Meppel hier komen wonen. Als 
eigenaars van een slaapkamer-speciaalzaak hadden we daar geen 
tijd voor de schouwburg. Nu zijn we gepensioneerd en aangezien we 
niet op buitenlandse vakanties gaan, bezoeken wij graag DNK. Op de 
presentatieavond in DNK van het seizoen 2015-2016 werden wij zelfs 
benoemd tot de meest frequente bezoekers van het afgelopen seizoen. 
Cabaretier Arno van der Heijden zong een speciaal voor ons gemaakt 
lied, met huldiging op het grote podium, bloemen en een diner voor twee. 
Een theaterbezoek is voor ons een uitje naar ‘ons andere thuis’.”

Wat bevalt jullie zo aan DNK?
“Allereerst de medewerkers: heel vriendelijke en behulpzame dames 
bij de receptie, nette gastvrouwen en -heren bij de zaal en in de 
garderobe. En natuurlijk de keurig en kleurig geklede medewerkers van 
het TheaterCafé, grote klasse! Vriendelijk, correct en toch gewoon, 
buitengewoon zelfs! En daarnaast het schitterende gebouw, waarvan het 
interieur steeds mooier wordt aangekleed in sfeer en kleur. Door de fusie 
met de bibliotheek en de bioscoop is het een kolkende, culturele drie-
eenheid geworden. Daarom komen we er vaak en graag.”

Hoe zoeken jullie de voorstellingen uit?
“Als Vriend van DNK ontvangen we de brochure eerder zodat we met 
voorrang kaarten kunnen bestellen voor alle voorstellingen. Daarnaast 
hebben we de Kleine Zaalkaart, waarmee wij ongeveer zestig 
voorstellingen bij kunnen wonen, onder voorwaarde dat deze een 
maand van tevoren niet is uitverkocht. Zo bezoeken we voorstellingen 
die we anders niet zo gauw zouden boeken. Een hoogtepunt noemen is 
ondoenlijk, er zijn zoveel genres, die zijn niet te vergelijken. We laten ons 
altijd graag verrassen.”

Komen jullie ook wel in de bibliotheek of de bioscoop?
“Jazeker, wij zijn bijvoorbeeld bij een paar afleveringen van Kolkende 
Taal geweest. Ook bezoeken we graag de Senioren Bios in de bioscoop. 
En per 1 december zijn we lid van de bibliotheek. Mijn vrouw en ik 
lezen graag boeken. Bijvoorbeeld thrillers en biografieën. Door ons 
lidmaatschap kunnen we alle activiteiten in DNK mooi met elkaar 
bundelen.”

interview

2
Beleef! nr. 9, jaargang 3
Weiersstraat 1, Assen   
marketing@dnk.nl | dnk.nl 
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in de Bios!

Molly’s Game  
Wanneer de voormalig professioneel skiester 
Molly Bloom gedwongen wordt te stoppen 
met sporten, rolt ze de mysterieuze gokwereld 
in. In deze wereld waar geld en macht de 
hoofdrol spelen, organiseert Molly door slim 
ondernemen binnen no-time haar eigen games 
waarbij Hollywoodsterren, beruchte CEO’s en 
advocaten aanschuiven. Dan verspeelt een 
zakenman 4 miljoen dollar aan bedrijfsgeld 
aan haar tafel en komen met Molly’s getuigenis 
ook de details over haar pokerwedstrijden op 
straat te liggen. 

Star Wars: The Last Jedi
The saga continues… In ‘Star Wars: The 
Last Jedi’ gaat de Skywalker-saga verder. 
Nieuwe personages uit ‘Star Wars: The Force 
Awakens’ sluiten zich aan bij legendarische 
Star Wars-iconen. In een episch avontuur 
worden eeuwenoude mysteries over de Force 
en schokkende openbaringen uit het verleden 
onthuld…

Huisvrouwen Bestaan Niet
Gijsje is een jonge, ambitieuze controlfreak 
die niks liever wil dan zwanger worden én 
carrière maken. Haar zus Marjolein is getrouwd, 
heeft drie kinderen en is net haar baan kwijt. 
Haar nieuwe ambitie: schoolpleinmoeder. 
Hun bohémienne moeder Loes heeft zich 
vanwege haar prachtige familiehuis enorm in 
de nesten gewerkt. Alleen de bonus die Gijsje 
kan verdienen met een gouden idee voor een 
reclamecampagne kan hen uit de financiële 
problemen helpen. Hiervoor moet zij zich 
verdiepen in “de huisvrouw anno nu”; een 
opdracht die meer teweegbrengt dan de drie 
dames ooit hadden gedacht. 

Beleef de 
WARMSTE WINTERFILMS

Beleef een spetterende avond uit met je vriendinnen, want op woensdag 7 
februari organiseert Bioscoop DNK weer een ‘prikkelende’ Ladies Night XXL 
met het slotstuk uit de Fifty Shades-serie: ‘Fifty Shades Freed’! Dat betekent 
dus XXtra veel gezelligheid, gastbedrijven, een heerlijk welkomstdrankje, een 
mooie goodiebag én heel veel mooie mannen!

Het jaar 2017 zat boordevol topfilms! ‘Fifty Shades Darker’, ‘Beauty and 
the Beast’, ‘Fast & Furious 8’, ‘Dunkirk, ‘Verschrikkelijke Ikke 3’, ‘Pirates of the 
Caribbean: Salazar’s Revenge’, ‘IT’, ‘Blade Runner 2049’, ‘Thor: Ragnarok’ en 
‘Justice League’. En dan is dit nog maar een kleine selectie. Wat nog mooier is: 
het filmjaar is nog niet voorbij! Want ook deze kerst beleef je weer de warmste 
winterfilms in DNK!

7 februari

Het volledige 
kerstprogramma van 
de bioscoop vind je 

op dnk.nl!

3• Je al kaartjes kunt kopen voor de ‘Maze Runner’-marathon op 24 januari? • Het vorige ‘Star Wars’-deel meer dan 2 miljard dollar opgebracht heeft? 
• De Paddington-boeken 30 miljoen keer verkocht zijn? • Er voor de film ‘Coco’ een speciaal kerstcadeautje zit? Namelijk de 21 minuten durende 
Frozen-special: ‘Olaf’s Frozen Adventure!’ • Het gerucht gaat dat de echte “Player X” uit ‘Molly’s Game’ eigenlijk acteur Tobey McGuire zou zijn?

Wist je dat...

Ladies Night XXL: Fifty Shades Freed

“Mr. Grey will 
see you now”



Cabarestafette met Felix Heezemans,  
Fuad Hassen en Nabil
Cabarestafette werkt al 30 jaar volgens 
dezelfde formule: drie voorstellingen van 
aanstormende talenten voor de prijs van één.
VR 26 JAN | 20:00 - 23:00 | GROTE ZAAL

Puzzeltocht door DNK
Volg de ballonnen en kom langs onder meer 
een mini-bios, karaoke studio, schminkhoek 
én een vrolijke speelweide.
ZA 27 JAN | 12:00 - 15:30 | DNK

Wëreldbänd - SLÄPSTICK
Een ode aan de muzikale komiek resulteert in 
muzikale virtuositeit, humor en nog veel meer.
ZA 27 JAN | 20:00 - 23:00 | GROTE ZAAL

Rundfunk - Wachstumsschmerzen
ZA 27 JAN | 20:30 – 23:00 | RABO ZAAL

Kolkende Taal
Opnames van de talkshow Kolkende Taal 
met spraakmakende gasten en bijzondere 
boeken. Met o.a. Henk Westbroek, Sierd 
de Vos, Dick van den Heuvel en Natascha 
Stenvert.
ZO 28 JAN | 13:30 EN 15:30 | STUDIO1C

Cowboy Billie Boem en de Circusdirecteur
Ongecompliceerde meezing-klap-dans-
lach-show voor jong en oud. Vanaf 3+.
ZO 28 JAN | 14:00 – 15:30 | RABO ZAAL

Bestel snel je tickets op dnk.nl

Programma:
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Markeer vrijdag 26 januari tot en met zondag 28 
januari alvast in je agenda. Want tijdens dit weekend 
heb je drie dagen dé kans om voor een speciale 
prijs nieuwe en zeer verrassende voorstellingen te 
bezoeken. 

En als lezer van de Beleef! heb je een absolute primeur, 
want je leest als eerste hier het hele programma! 
Landelijk is deze pas op 19 december bekend, dus 
geniet nu nog van voorrang in de verkoop. Tijdens het 
Nationaal Theaterweekend kan dat voor maar tien euro 
per voorstelling! En dat is nog niet alles, want tijdens dit 
weekend wervelt en bruist het in heel DNK. 

Maar wie staan er in dit weekend bij DNK op de 
planken? Wat vind je bijvoorbeeld van Cabarestafette 
met Felix Heezemans, Fuad Hassen en Nabil? Of 
de Wereldband, Cowboy Billie Boem en… Rundfunk. 
Deze zullen allemaal te bewonderen zijn! Waarbij de 

voorstelling van Rundfunk bijzonder is, omdat ze met 
‘Wachstumsschmerzen’ voor het eerst het theater ingaan.

Van tv naar toneel
Rundfunk was een Nederlandse komedieserie over de 
middelbare school. Bizar, absurd en bejubeld door de 
kijkers. De serie draait om de twee vrienden Tim en Erik 
tijdens hun laatste jaar. De vrienden worden gespeeld 
door Yannick van de Velde en Tom van Kalmthout, zelf 
ook onafscheidelijk sinds ze werden toegelaten aan de 
toneelschool in Amsterdam. Daar kwamen ze ook op het 
idee voor de serie. “We wisten dat we dat snel moesten 
doen, want anders zouden we écht niet meer voor 
middelbare scholieren kunnen doorgaan”, legt Yannick 
van de Velde uit.

Volwassen worden
Na twee seizoenen op tv keren de vrienden nu terug 
naar het toneel. Onder dezelfde naam. “Dat is misschien 

een beetje verwarrend, die naam. Ik hoop niet dat 
mensen nu acteur Pierre Bokma verwachten”, zegt Van 
Kalmthout. Bokma speelde in de serie de leraar Duits en 
groeide uit tot een waar cultfiguur. “Het is simpel: wij zijn 
Rundfunk”, voegt Van de Velde toe. “Eerst maakten we 
de serie en nu maken we theater.” 

Deze eerste voorstelling van het duo draait om het 
volwassen worden. Waar moeten we dan aan denken? 
“Cabaret, sketches, absurdisme. Allemaal met de pijn van 
het opgroeien als thema”, antwoordt Van Kalmthout. “Ja, 
en ook met slechte dans en rap”, vult Van de Velde aan.

dnk.nl/nationaal-theaterweekend
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dat kan alleen bij DNK!

Theaterweekend: Laat je verrassen voor een tientje!

Twee weekenden in1



voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen 
lezen. Kinderen zijn gratis lid van de bibliotheek. 
Voor elke baby, peuter of kleuter die Boekstart-lid 
wordt tijdens de Nationale Voorleesdagen ligt een 
klein cadeautje klaar: een vingerpopje dat vrolijk 
mee kan bewegen tijdens het voorlezen.

Zo maak je voorlezen nóg leuker
Voorlezen is niet alleen reuze belangrijk, het is ook 
nog eens onwijs leuk. Met deze tips heb je samen 
nog meer plezier.

 Een boek kiezen
Kom langs en blader door ons ruime aanbod. Voor de kinderen 
is er ruimte om te spelen, dus alle tijd voor de zoektocht naar 
een mooi voorleesboek. We helpen je graag mee.

 “Wat zou jij doen?”
“Hoe denk jij dat het afloopt?” Door samen te voorspellen hoe 
het verder gaat, werken kinderen aan hun tekstbegrip en leren 
ze oplossingen te zoeken voor problemen.

Cowboy Billie Boem
Met zijn lange rode jas 
en mooie hoge hoed is 
de circusdirecteur een 
imposante verschijning, 
maar ook een man vol 

verrassingen. Hij weet veel, 
over bijzondere dieren en 
mensen uit verre landen. 

Maar of het allemaal waar 
is… Hartje winter of niet; 
je klapt, zingt en danst je 
vanzelf warm met deze 
gezellige voorstelling!

Alsof het Nationaal Theaterweekend nog niet 
genoeg was, is er op zaterdag 27 en zondag 28 
januari ook nog eens het Baby, Peuter en Kleuter 
Weekend met de leukste markt van het jaar in de 
bibliotheek én een reis naar het spannende Wilde 
Westen in het theater! 

Verwacht je een kindje of heb je jonge kinderen of 
kleinkinderen (0-6 jaar)? Kom dan op zaterdag  
(11.00 - 17.00 uur) naar de Baby, Peuter en Kleuter 
Markt en vind allerlei interessante informatie over 
opvoeden en samen met je kind plezier beleven. Heb je 
bijvoorbeeld vragen over kraamzorg, kinderopvang of 
kinderyoga, dan kun je deze stellen bij de verschillende 
kraampjes van de professionals die aanwezig zijn. Hier 
doe je ook gelijk inspiratie op voor leuke en handige 

In de kring met een duim in je mond luisterend 
naar juf. Onderuitgezakt in je pyjama tegen 
een van je ouders aangeleund. Voorgelezen 
worden. Wie is er niet groot mee geworden? 
Luisteren naar verhalen heeft een positief effect 
op je woordenschat, spelling en tekstbegrip. 
Maar voorlezen betekent ook: mooie momentjes 
samen.

Een slapende tijger, die vreselijk in de weg ligt. De 
andere dieren moeten er langs, maar willen haar 
natuurlijk niet wakker maken. Hoe lossen ze dit nou 
op? ‘Ssst! De Tijger slaapt’ van Britta Teckentrup is 
een spannend prentenboek met kleurrijke illustraties. 
Het Prentenboek van het jaar 2018 staat centraal 
tijdens De Nationale Voorleesdagen van 24 januari 
tot 3 februari. En om het voorlezen te vieren vind je 
het boek natuurlijk, samen met een selectie van de 
leukste en mooiste kinderboeken, in de bibliotheek.
De Nationale Voorleesdagen zijn een initiatief van 
Stichting Lezen, met als doel het stimuleren van het 

producten die je helpen bij het opvoeden van je 
kinderen. Neem ook zeker de kids mee, want ook voor 
de kleintjes valt er genoeg te beleven. Ze kunnen zich 
laten schminken, wegdromen bij het voorlezen of lekker 
knutselen met letters! De Baby, Peuter en Kleuter markt 
vind plaats tijdens de Nationale Voorleesdagen.

Boekjes voor de allerkleinsten
En ben je toch op de markt, neem dan gelijk een kijkje 
op de kinderafdeling. De bibliotheek heeft voor baby’s, 
peuters en kleuters een leuk aanbod om kennis te maken 
met lezen en mooie verhalen te beleven. Voor peuters en 
kleuters hebben we ruim veertig digitale prentenboeken 
van Bereslim die gratis kunnen worden bekeken. Meld je 
jouw kleintje (0-4 jaar) op de markt aan voor BoekStart, 
dan ontvangt je kind niet alleen een leuk koffertje 

met twee boekjes, maar ook vanwege de Nationale 
Voorleesdagen een schattig vingerpopje. 

Kindervoorstelling 
Na deze gezellig zaterdagmiddag doen we de 
hoeveelheid pret op zondag nog eens over met een 
vrolijke kindervoorstelling in het theater. Als onderdeel 
van het Nationaal Theaterweekend ga je deze dag voor 
maar € 10,00 naar de liedjesvoorstelling Cowboy Billie 
Boem: een voorstelling voor jong (3+) en oud, waarbij 
het onmogelijk is om rustig op je stoel te blijven zitten. 
De voorstelling begint om 14.00 uur en eindigt om 
15.30 uur.

dnk.nl/baby-peuter-kleutermarkt
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Kom plezier maken tijdens het
Baby, Peuter en Kleuter Weekend

VOORLEZEN  
IS EEN FEESTJE
Vier het mee in  
de bieb!



UITGELICHT
DECEMBER
Voorleesuurtje 2+
Op de jeugdafdeling van de bibliotheek wordt er 
voorgelezen uit de mooiste kinderboeken.
ZO 17 DEC,  7 JAN, 21 JAN, 28 JAN, 4 FEB, 18 FEB, 25 
FEB, 4 MRT, 18 MRT,  25 MRT| 14:30  JEUGD/FAMILIE

Habsburgs Strauss Orkest
Wien bleibt Wien ‘gold und silber’
Het Habsburgs Strauss Orkest trakteert je rond de 
feestdagen op de beroemdste melodieën van de 
grootmeesters van de Weense operette.
DO 21 DEC | 20:00  OPERETTE

Wim Kieft & Eddy van der Ley
Als je leven een bestseller wordt
Wim Kieft vertelt het indringende verhaal van 
achttien verslavingsjaren en de bijbehorende 
leugens, wanhoop en schaamte. Maar ook over hoop 
en toekomst.
DO 21 DEC | 20:30  THEATERCOLLEGE

Staatsopera van Tatarstan
Romeo en Julia
Het Ballet van de Staatsopera van Tatarstan 
brengt het liefdesverhaal tot leven met dans, 
indrukwekkende decors, weelderige kostuums en 
hartverscheurende, meeslepende ontmoetingen 
tussen de geliefden tot aan het dieptragische eind.
VR 22 DEC | 19:30  DANS

Kees van Amstel
De man die ik niet wilde worden
Kees van Amstel brengt herkenbare verhalen en 
vlijmscherpe grappen.
VR 22 DEC | 20:30  CABARET 

Ageeth de Haan & muzikanten
Twinkel, twinkel kleine ster 2+
Geniet van de mooiste Nederlands- en Engelstalige 
kerstliedjes die in een nieuw jasje zijn gestoken.
ZA 23 DEC | 11:00  JEUGD/FAMILIE

JANUARI
The Greatest Showman
Een muzikaal spektakel over het ontstaan van de 
showbusiness en het gevoel van verwondering dat 
ontstaat als dromen werkelijkheid worden. Met Hugh 
Jackman, Michelle Williams e.a.
DO 4 JAN  FILM

Noord Nederlands Orkest
Nieuwjaarsconcert 
Met operaster Lenneke Ruiten. Dé unieke 
gelegenheid om dicht bij huis een liveoptreden van 
deze supersopraan bij te wonen.
ZA 6 JAN | 20:00  KLASSIEK

Wegwijs op de iPad/tablet
Leer in 4 lessen te werken met je iPad of tablet.
VR 12 JAN | 10:00 & 13:00  KENNIS

Def Americans
Johnny Cash, American Recordings
Def Americans blaast de nummers van dit album 
uit de jaren 90 nieuw leven in en houdt zo de 
herinnering aan “The Man in Black” springlevend.
ZA 13 JAN | 20:30  MUZIEK

Werken met E-overheid (beginnerscurcus)
Leer in 4 lessen je overheidszaken te regelen.
MA 15 JAN & MA 5 MA | 10:00  KENNIS

René Karst
Drentse concerttour
Samen met Carola Smit zingt René Karst Hollandse 
hits en laten ze zien hoe leuk het is om beter te leren 
lezen en schrijven.
WO 17 JAN | 20:00  MUZIEK

Tineke Schouten
T-Splitsing
Tineke Schouten kijkt nog eens goed naar wat er 
gebeurd zou zijn als zij een andere afslag op de 
T-splitsing van haar leven had genomen.
DO 18 JAN | 20:00  SHOW

Martijn Kardol
Bang
In zijn avondvullend debuut ‘Bang’ neemt Martijn 
Kardol het publiek mee in zijn wonderlijke wereld vol 
creatieve observaties en oplossingen.
DO 18 JAN | 20:30  CABARET

Masterclass Guy Weizman
Altijd al eens les willen krijgen van een bekende 
artiest? Dan is dit je kans! DNK presenteert de Star 
Academy, hét podium om je talent te laten zien en je 
verder te ontwikkelen. 
DI 23 JAN | 20:00  SPECIAL

The Maze Runner: The Death Cure
In de epische finale van de Maze Runner saga leidt 
Thomas zijn groep ontsnapte Laarders op hun laatste 
en gevaarlijkste missie tot nu toe. 
DO 25 JAN  FILM

Arno van der Heyden
Heksenjacht
Dit vurige verhaal wordt met hart en ziel verteld en 
omlijst met passievolle liedjes.
DO 25 JAN | 20:30  CABARET

Baby, Peuter, Kleuter Markt
Kom naar de gezellige markt en laat je informeren 
over alles rondom opvoeden en plezier maken met je 
kindje. Met leuke activiteiten voor kids!
ZA 27 JAN | 11:00  JEUGD/FAMILIE

Kleuterbios Disney Junior Party
Zing en dans mee met de leukste afleveringen van 
Disney Junior!  Een onvergetelijke bioscoopervaring 
voor de allerjongste filmhelden!
ZO 28 JAN | 10:30  FILM

Kolkende Taal
Editie 31 & 33
Spraakmakende gasten, bijzondere boeken en 
Diana de Groot. Dé ingrediënten voor twee nieuwe 
edities van Kolkende Taal.
ZO 28 JAN | 13:30 & 15:30  LITERAIR

Vastgoed BV
Huub Stapel e.a.
De verfilming uit 1992 is een klassieker. Volgens 
sommigen een must see voor verkopers, volgens 
iedereen een geweldig acteursstuk.
WO 31 JAN & DO 1 FEB | 20:00  TONEEL

FEBRUARI
Arjan Erkel
Vrijheid van denken en doen
Arjan Erkel vertelt over zijn gevangenschap, over het 
contact met zijn ontvoerders en wat hij deed om te 
overleven.
DO 1 FEB | 20:30  THEATERCOLLEGE

The Post
In 1971 krijgt de Washington Post geheime 
documenten in handen van het Amerikaanse 
ministerie van Defensie, waarmee de journalistiek 
lijnrecht tegenover de overheid komt te staan. Van 
Steven Spielberg. 
DO 1 FEB  FILM

Max van den Burg
Op een bedje van rucola
In een dynamisch, muzikaal, maar bovenal hilarisch 
eenmansspektakel stelt Max van den Burg alles aan 
de kaak waar je zogenaamd gelukkig van wordt.
VR 2 FEB | 20:30  CABARET

Fifty Shades Freed
Jamie Dornan en Dakota Johnson zijn terug als 
Christian Grey en Anastasia Steele in Fifty Shades 
Freed, gebaseerd op het derde boek van E.L. James.
DO 8 FEB  FILM

VAMOS!
Lenette van Dongen e.a.
Alles achter je laten en vertrekken: wie heeft er niet 
ooit stiekem van gedroomd?
DO 8 & VR 9 FEB | 20:00  MUSICAL  

Johan Goossens
Vlam
Een voormalige leraar zoekt naar vuur. Passie. 
Begeisterung! Hij wil de barricades op. Maar welke? 
VR 9 FEB | 20:30  CABARET

Nick en Simon
Aangenaam
Dit concert is een perfecte gelegenheid om het 
gloednieuwe werk van het duo te horen. Ze geven 
meer dan ooit de verhalen achter de liedjes prijs.
ZA 10 FEB | 20:00  MUZIEK

André Manuel
De Onzen
André Manuel zoekt in ‘De Onzen’ op zijn bekende 
compromisloze wijze naar geluk. 
ZA 10 FEB | 20:30  CABARET

Asser Praat
Kars Klok & Bernd Otter
Verrassende gasten vertellen aan de hand van oude 
foto’s over hun aandeel in de lokale geschiedenis.
ZO 11 FEB | 14:30  SPECIAL

Wereldwijze Workshops
Wilt u ook de wereld rondgaan zonder ervoor te 
hoeven reizen? Kom dan naar de ‘Wereldwijze 
Workshops’.
DI 13 & WO 14 FEB HOBBY

Simon & Garfunkel Acoustic
Sound of Silence
Jop Wijlacker en Dennis halen (muzikale) 
herinneringen op aan hun favoriete songs van het 
beroemde duo Simon & Garfunkel.
DO 15 FEB | 20:30  MUZIEK

Opera2Day & New European Ensemble
Hamlet
OPERA2DAY maakt een compacte versie van deze 
klassieker en dringt met een mix van opera en film 
diep door tot Hamlets geesteswereld.
DO 15 FEB | 19:30  OPERA

Gek van Oranje
Gek van Oranje is een zomerse komedie, die zich 
afspeelt tijdens die paar weken dat Nederland zijn 
doe-maar-gewoon mentaliteit van zich afschudt en 
zich verliest in totale oranjegekte.
DO 15 FEB FILM

Sanne Wallis de Vries
Gut
Ruim twintig jaar geleden debuteerde ‘Wie is de 
Mol’-winnares Sanne Wallis de Vries met ‘Sop’. Nu 
komt zij met ‘Gut’, waarin ze zich opnieuw afvraagt 
hoe te leven en waartoe. 
VR 16 FEB | 20:00  CABARET

Bambie & de Eef van Breen Group
Bambie is Back
De legendarische mime-theatergroep Bambie gaat, 

samen met drie muzikanten van de Eef van Breen 
Group, fysieke en muzikale confrontatie aan tussen 
lichamen en instrumenten.
VR 16 FEB | 20:30  SPECIAL

The Brothers Timisela
De Liepde Show
De succesformule van deze Nederlands-Molukse 
broers: ontroerend, persoonlijk theater met humor en 
prachtige muziek en zang. 
ZA 17 FEB | 20:00  MUZIEKTHEATER

Shaun het Schaap Theater
Bitzer is verliefd! 4+
Bitzer heeft zijn oog laten vallen op Victoria, een 
mysterieus gast-schaap,. Shaun ziet verbaasd het 
effect op zijn vrienden, maar grijpt in wanneer Bitzer 
echt verliefde dingen gaat doen.
ZO 18 FEB | 13:30  JEUGD/FAMILIE

Derde Dinsdag
Wereldvrede
Hoe zou jouw perfecte wereld eruitzien? En hoe 
kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de wereld 
beter wordt? Filosofeer mee op deze dinsdagavond!
DI 20 FEB | 20:00  ACTUALITEIT

Gandini Juggling | Plastic Boom
Water on Mars
Op hun stuiterende elektronische soundtrack zet 
Gandini Juggling samen met het Zweedse hit-duo 
Plastic Boom een virtuoos staaltje jongleren 2.0 
neer!
DO 22 FEB | 19:30  CIRCUS

Tony Neef, Lone van Roosendaal e.a.
Koopavond
Een brutale musicalcomedy over kijken wat je raakt, 
kiezen wat je hebt, kopen wat je mist en ruilen zonder 
bon.
DO 22 FEB | 20:00  MUSICAL  

Herman in een bakje Geitenkwark
Verplicht Spelen
Een show vol eigenzinnige humor, ijzersterke 
samenzang en absurde verzinsels. Wil je lachen? 
Huilen? Denken? Bij dit viertal hoef je niet te kiezen.
VR 23 FEB | 20:30  CABARET

Noord Nederlands Orkest
Requiem van Verdi
Dramatische contrasten, krachtige ritmes en 
gepassioneerde melodieën verraden dat Verdi 
oorspronkelijk een operacomponist was.
VR 23 FEB | 20:00  KLASSIEK

Daniël Arends
De Afterparty
Arends is alweer druk bezig met ‘De Afterparty’. Hij 
zou vereerd zijn als iedereen opnieuw massaal komt 
opdagen. Je moet wel gek zijn om dat niet te doen.
ZA 24 FEB | 20:00  CABARET

Eric Corton
Ma, naar het boek van Hugo Borst
Een liefdevol en openhartig portret van een moeder, 
die altijd klaarstond voor haar zoon. Totdat meneer 
Alzheimer de rollen omdraait.
ZA 24 FEB | 20:30  TONEEL

Poppentheater Valentijn 4+
De Drakentemmer
Op het eiland Krijt is door de vuurdraak alle kleur 
verdwenen. Een dapper en nieuwsgierig jongetje wil 
weten waarom de draak dit heeft gedaan. 
ZO 25 FEB | 14:00  JEUGD/FAMILIE

De Blonde Jongens en Tim
DEBJET
Deze jonge honden van het Nederlandse 
cabaret laten een tsunami van visuele grappen, 
gewelddadige audiocollages en krankzinnige ongein 
op het publiek los.
WO 28 FEB | 20:30  CABARET

De Verleiders
Stem Kwijt
DE VERLEIDERS zijn terug met de spetterende, 
gitzwarte komedie ‘Stem Kwijt’.
WO 28 FEB | 20:00  TONEEL

Kijk voor de volledige 
agenda en boek je tickets 

op dnk.nl

E-reader spreekuur
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, de balie 
of telefonisch via 
088-0128888. 
(gratis voor 
biebleden).

Digitaal spreekuur
Heb je een computer of laptop en wil 
je graag handiger worden met het 
internet? Kom dan naar het digitaal 
spreekuur (op afspraak). In een uur helpt 
onze medewerker je op weg door alles 
rustig stap-voor-stap door te nemen en 
oefeningen te maken. Reserveer je ticket 
via dnk.nl, de balie of telefonisch via  
088-0128888 (gratis voor biebleden).
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Jacques d’Ancona (80) maakt altijd 
tijd voor een boek, hoe laat het 
ook is. In Kolkende Taal vertelt de 
journalist (bekend van onder meer zijn 
theaterrecensies) over het verhaal dat 
diepe indruk maakte.

 “Dit boek heeft ontzettend veel voor mij 
betekend. Ik heb het destijds meerdere 
keren gelezen, ik werd er zo door 
gefascineerd.” Jacques d’Ancona heeft 
het in Kolkende Taal over het boek ‘Voor 
een verloren soldaat’ uit 1986 van Rudi 
van Dantzig (1933-2012). 

De wereldberoemde choreograaf uit 
Nederland bleek een begaafd schrijver 
toen hij zijn herinneringen aan de 
nadagen van de Tweede Wereldoorlog 
op papier zette. Dit resulteerde in 
aangrijpende verhalen van een jongen 
van elf jaar oud, die gedwongen intiem 
contact heeft met een Amerikaanse 
soldaat. Waardoor de jongen zich bewust 
werd van zijn eigen homoseksualiteit. 

d’Ancona zegt over dit boek: “Het was 
voor mij zó fascinerend, vreemd en 
ongelooflijk. Alsof het een sprookje was, 
een bizar luguber sprookje. Er was een 
lijn naar een wereld die ik niet kende en 
wel wilde kennen en mee wilde maken.” 
Op de vraag van presentatrice Diana 
de Groot of deze verhalen hem mede 
hebben gevormd. “Ja, waarschijnlijk wel. 
Naast ál die andere…” En d’Ancona somt 
de enorme hoeveelheid werken uit zijn 
boekenkast op. 

Nooit genoeg
Toneelwerken, liedteksten, biografieën et cetera. Twee- tot drieduizend boeken in 
totaal. Plus de stapel die naast zijn bed ligt. Want ook al wordt het laat, d’Ancona 
leest minstens een half uur lang voor het slapen gaan. Om vervolgens ’s morgens 
te beginnen met de krant. “Ik ben ook een column-lezer. Vier papieren kranten per 
dag en ik ontdek dan in NRC Handelsblad Georgina Verbaan die ik héél goed 
vind. Wat een prachtige wereld roept die vrouw op!” Zoveel te lezen, hij heeft nooit 
genoeg. “Onverzadigbaar, destructief, beroepsafwijkingen: het is allemaal op mij 
van toepassing”, glimlacht hij.

Bekijk deze editie van Kolkende Taal op:  
dnk.nl/kolkende-taal

Uit de boekenkast van  
Jacques d’Ancona

VOOR EEN 
VERLOREN SOLDAAT
Rudi van Dantzig
Autobiografisch relaas van 
het verblijf in de WO II van 
een Amsterdams jongetje 
bij een Fries gastgezin 
en van diens (homo-)
seksuele inwijding door een 
Canadese soldaat.

IK LIEG DE 
WAARHEID: DE BESTE 
KRONKELS
Simon Carmiggelt
Keuze uit de columns van 
de Nederlandse schrijver 
(1913-1987).

ER VALT EEN TRAAN 
OP DE TOMPOES
Annie M.G. Schmidt
Een autobiografisch 
toneelstuk over een ernstig 
zieke man die niet langer 
gelooft in zijn genezing 
en zichzelf ontslaat uit het 
ziekenhuis.

theorie.nl

Een feestelijke avond met top volkszangers, heerlijke 
muziek en veel gezelligheid. Je beleeft het allemaal 
tijdens het bijzondere concert van René Karst.

De Drentse zanger René Karst én voormalig BZN-zangeres Carola 
Smit brengen een feestelijke avond met Nederlandstalige 
hits. Ze zingen liedjes die uit volle borst mee te zingen zijn en 
heerlijk zijn om naar te luisteren. Geniet tijdens het concert van 
de muziek, de teksten en inspirerende verhalen over taal, lezen 
en schrijven. Ontdek ook hoe je geholpen kunt worden bij het 
nog beter kunnen lezen en schrijven. René Karst en Carola Smit 
wijzen je hierin de weg.

Tijdens het ‘Letter voor Letter’ concert hoor je mooie en 
bijzondere teksten. In het programmaboekje lees je de teksten 
mee. Als dat misschien wat lastig is - en dat komt vaker voor 
dan je verwacht - dan hoor je op deze avond hoe je geholpen 
kunt worden bij het nog beter kunnen lezen en schrijven. En dat 
is misschien wel makkelijker dan je denkt. Zodat je altijd uit volle 
borst mee kunt zingen met je favoriete artiest.

Op 17 januari komt René Karst naar DNK.  
Bestel je gratis ticket via www.uitmetrene.nl 
en houd de Facebookpagina Uit met René in 
de gaten voor leuke nieuwtjes. 

René Karst op concerttour door Drenthe

Welk boek zette de wereld 
op z’n kop? Tijdens de 
talkshow Kolkende Taal 
praten we erover met 
bekende gasten. Wil je hier 
ook bij aanwezig zijn?  
Dat kan! Bestel je gratis 
ticket op dnk.nl.  
ZO 28 JAN | 13:30 & 15:30 
(Met onder meer zanger 
Henk Westbroek als gast.)

“Zó fascinerend, vreemd en ongelooflijk”
Jacques d’Ancona over het boek dat blijvend indruk maakte

be
le

ef
! n

r. 
97

Maak het live mee

©
 D

NK
 /

 M
ar

ce
l J

. d
e 

Jo
ng

 Fo
to

gr
afi

e

©
 D

NK
 /

 S
ak

e 
El

zin
ga

 P
ho

to
gr

ap
hy

Dé perfecte voorbe-rij-ding voor je examen 
met gratis theorieles in de bibliotheek 

Wil je goed voorbereid zijn op het rij-examen voor je brommer-, 
auto- of motorrijbewijs? Kom dan naar de bieb om je op het 
theorie-examen voor te bereiden! Hier kun je namelijk gratis gebruik 
maken van theorie.nl en oefenen met alle vragen die gesteld kunnen 
worden op het CBR-examen. Het oefenen kan met je eigen laptop 
of tablet, of met een computer van de bibliotheek. Log in op ons 
wifi-netwerk, ga naar theorie.nl en je hebt “auto-matisch” toegang.



Dromen, ontdekken, fantaseren... een ochtend of middag, 
een dag of misschien zelfs het hele weekend lang! Bij DNK 
vind je altijd de leukste familie-uitjes. Ga met Professor 
Jack op ontdekkingstocht in het JackLab, breng verhalen 
tot leven in de bibliotheek, ontmoet Bob in de bioscoop of 
duik met Lisa in de wondere wereld van het theater. 

Shaun het Schaap Theater – Blitzer is verliefd! | 5+
‘s Werelds bekendste schaap maakt zijn theaterdebuut en de komische kudde 
komt tot leven in een humoristische theatervoorstelling. Met rollen voor Shaun, 

Shirley, de hond Blitzer en natuurlijk de slechtziende boer van de Mossy 
Bottom Farm. Blitzer heeft zijn oog laten vallen op Victoria, een mysterieus 

gast-schaap, of is het toch een hond?

ZO 18 FEB I 13:30 UUR

paginaKIDS

Heb je alle Shaun schaapjes in deze Beleef! al gezien? Tel ze en stuur je gevonden aantal naar marketing@dnk.nl 
o.v.v. je naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en leeftijd. Je maakt dan kans op een 
gezinskaart (4 personen) voor de voorstelling ‘Shaun het Schaap Theater: Blitzer is verliefd!’. Stuur je antwoord in 
voor 15 januari 2018. (Deze prijsvraag is alleen voor kinderen tot 12 jaar.)

Twinkel, twinkel 
kleine ster - Ageeth 

de Haan | 2+
In de gezellige dagen rond 

kerst brengt Ageeth de 
Haan met haar muzikanten 
de mooiste Nederlands- en 

Engelstalige kerstliedjes voor de 
allerkleinsten. Tussen prachtige 

nummers als ‘Stille nacht’ en 
‘Twinkel, twinkel, kleine ster’ 

door vertelt ze het verhaal over 
de Kleine Ster, die bovenin de 

zaal schittert.

ZA 23 DEC I 11:00 UURCoco
Miguel wil een succesvolle muzikant worden, ondanks dat 
muziek al generaties lang uit zijn familie wordt verbannen. 
Wanhopig om zijn talent te bewijzen, belandt Miguel op 

mysterieuze wijze in het prachtige en kleurrijke Dodenrijk. 
Ontdekt hij het echte verhaal achter de familiegeschiedenis?

Voorleesuurtje | 0-8 jaar
Bijna iedere zondagmiddag wordt er voorgelezen uit 

een van de vele mooie kinderboeken uit de bibliotheek. 
Droom weg bij prachtige prentenboeken zoals  

‘Ssst! De tijger slaapt’,  ‘De beer en het varkentje’  
en ‘Ridder Rikkie’. 

ZO | 14:30 & 15:00 UUR

Voorstelling | 0-8 jaar
In plaats van het ‘Voorleesuurtje’ geniet je op 
een aantal zondagmiddagen van sfeervolle 

voorstellingen voor de allerkleinsten. Te zien zijn 
de voorstellingen ‘Ssst! De tijger slaapt’, ‘Lot uit 

Sesamstraat leest voor’ en ‘Tommie en Tom Poes’. 

ZO 14:30 UUR

Prijsvraag

Paddington 2
Paddington neemt een aantal rare 

baantjes aan om het perfecte cadeau 
voor Tante Lucy’s 100e verjaardag 
te kunnen kopen. Totdat het cadeau 

gestolen wordt en Paddington de schuld 
krijgt…

Ferdinand 
Ferdinand is een grote stier met een klein 

hartje. Als de mensen hem ten onrechte aanzien  
voor een gevaarlijk beest wordt hij gevangen 

genomen en weggevoerd. Vastberaden om terug 
te keren naar zijn familie, verzamelt hij een bont 
gezelschap om zich heen voor een fantastisch 

avontuur. 
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