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Voorstellingen, films en boeken: Jason 
Staal geniet er met volle teugen van. 
In De Kolk van vroeger groeide hij 
praktisch op en in DNK komt hij vaak. 
Als bezoeker, maar binnenkort ook als 
artiest: op 25 mei staat de Assenaar 
zélf op het podium. 

Wat is je leukste herinnering aan DNK?
“Ik heb hier al veel leuks meegemaakt. De opnames 
van Kolkende Taal in de bibliotheek bijvoorbeeld 
en het begeleiden van Marjan Berk tijdens 
BoekenFEST, maar ook de Sinterklaasvoorstelling 
waarin ik meespeelde. Een volle zaal met 
kinderen die helemaal meeleven. Ze dagen je uit, 
kennen nog geen grenzen en gaan soms gewoon 
schreeuwen, dat was heel gaaf. Maar de mooiste 
herinnering: die moet nog komen. Op 25 mei speel 
ik mijn eigen voorstelling ‘Daggedachten’. Een 
theaterconcert, kleinkunst met een popsausje. Ik 
sluit mijn tournee dan af.”

Hoe voelt dat, zo’n “thuiswedstrijd”?
“Behalve het goede geluid van dit theater, is het 
ook fijn dat je iedereen kent. Er is een gevoel dat 
je het met z’n allen doet, een soort vertrouwdheid. 
Wat geinig is: de barjongen weet dat ik een biertje 
wil als ik de zaal uit kom en zet het al op de bar 
klaar. Dat zijn van die kleine dingen.”

Waar ga je zelf graag naartoe?
“Naar de bioscoop en het theater. Ik ben naar 
Rundfunk geweest, dat is zo verschrikkelijk goed. 
Het is scherp met goeie grappen. Die liggen zo 
voor de hand en toch zie je ze niet aankomen. 
Verder ben ik een soort cinefiel. Alles wat er is aan 
films, wil ik zien.”

En wat staat er binnenkort op de agenda?
“Theater Rotterdam met ‘Woef Side Story’ op 17 
maart. Als je kinderen hebt en een familievoorstelling 
wilt zien, dan moet je daar echt naartoe. Het is zo 
mooi geschreven. En er zitten ook scherpe grappen 
in die de kinderen niet snappen, maar de ouders wel. 
Het mag wel wat schuren, dat vind ik mooi.”

interview
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Jason Staal: 
    “De mooiste herinnering 
                       moet nog komen”
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OLYMPISCHE FILMSPELEN
GOUD, ZILVER OF BRONS? 
De Olympische Winterspelen zijn achter de rug, alle medailles vergeven en het 
Olympisch vuur gedoofd. Hoewel, waarom laten we het vuur niet nog nét wat langer 
branden? Want ook onder de films is de competitie de komende maanden groot.  
Welke films maken kans op de meeste medailles in  
onze Olympische filmdisciplines? Wij zochten het uit!

2e plaats

1e plaats

3e plaats

Jurassic World:  
Fallen Kingdom   
CAST             VERHAAL            SPEKTAKEL 

Welkom in ‘Jurassic World: Fallen Kingdom’! 
Favoriete personages keren terug in dit 
actie-spektakel. De film, vol ontzagwekkende 
dinosaurussen, introduceert nieuwe soorten die nog 
angstaanjagender zijn dan ooit tevoren. Chris Pratt, 
Bryce Dallas Howard en Jeff Goldblum keren terug 
in dit nieuwe deel van een van de meest populaire 
en succesvolle filmreeksen onder regie van J.A. 
Bayona (‘El orfanato’, ‘The Impossible’, ‘A Monster 
Calls’). 

VANAF DO 7 JUN

Avengers:  
Infinity War Part 1    
CAST            VERHAAL           SPEKTAKEL 

Tien jaar nadat de eerste film van het Marvel 
Cinematic Universe werd uitgebracht, komt de 
spanning tot een hoogtepunt in de grootste 
confrontatie aller tijden in Marvel’s ‘Avengers: 
Infinity War Part 1’. Voor het eerst komen alle 
helden en hun bondgenoten uit alle voorgaande 
films bij elkaar om het op te nemen tegen de 
machtige Thanos, die een bedreiging vormt die te 
groot is voor één enkele held. De Avengers moeten 
bereid zijn alles op te geven in een poging om 
Thanos te verslaan, voordat zijn missie slaagt en zijn 
verwoesting een einde brengt aan alles.

VANAF WO 25 APR

Ready Player One
 

CAST            VERHAAL            SPEKTAKEL 

Regisseur Steven Spielberg die het sciencefiction 
actie-avontuur ‘Ready Player One’ verfilmt, naar 
de gelijknamige bestseller en het wereldwijde 
fenomeen van Ernest Cline... Dan heb je al snel 
medaille-garanties!  
 
Het verhaal speelt zich af in 2045 en de wereld 
staat op het punt van instorten. De mensen zoeken 
hun redding in OASIS, een uitgestrekt virtual reality 
universum, gemaakt door de geniale en excentrieke 
James Halliday. Als Halliday overlijdt, laat hij 
een immens fortuin na aan degene die als eerste 
het digitale “Easter Egg” vindt dat hij in OASIS 
heeft verstopt. Er ontstaat een ware jacht die de 
wereld in zijn greep houdt. Als de jonge held Wade 
Watts besluit mee te doen, raakt hij verzeild in een 
halsbrekende en onwerkelijke zoektocht in een 
fantastische wereld vol mysteries, ontdekkingen en 
gevaar.

VANAF DO 29 MRT

Wist je dat... ‘Buurman & Buurman: Hebben een nieuw huis’ op 8 april bij de Kleuterbios te zien is? • Op 27 juni ‘Incredibles 2’ uitkomt? En dat het alweer 14 jaar geleden is 
dat deel 1 verscheen? • Het in 2015 uitgekomen ‘Jurassic World’ maar liefst 1,6 miljard dollar opbracht? • Op 12 juni (na ‘Ocean’s 11, 12 & 13’)  ‘Ocean’s 8’ uitkomt? Met 
deze keer een vrouwelijke topcast met o.a. Sandra Bullock, Cate Blanchett en Anne Hathaway? 

Ladies Night De Matchmaker

Toe aan een heerlijk vriendinnen-avondje uit? Wij 
hebben het medicijn, want op woensdag 18 april is 
het weer tijd voor de Ladies Night. Met deze editie de 
heerlijke romantische komedie ‘De Matchmaker’! 

Dé perfecte Ladies Night “Match”! WO 18 APR
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Te gast op BoekenFEST’18

“Toneel is mijn vrouw 
        en tv mijn minnares”

Ursul de Geer:

Hij begon in het theater als acteur en 
regisseur. Na een succesvolle uitstap 
bij de televisie keerde hij in 2001 weer 
terug naar zijn grote liefde. Tijdens het 
tweede weekend van maart is Ursul de 
Geer (72) twee keer te gast bij DNK: 
tijdens BoekenFEST’18 en één dag 
later met de voorstelling ‘Vele hemels 
boven de zevende’.

Tijdens BoekenFEST’18 zal Ursul de Geer 
vertellen over zijn voorstelling ‘Vele hemels 
boven de zevende’, de toneelbewerking van het 
gelijknamige boek van Griet Op de Beeck, en de 
verschillen tussen boeken, toneel en film. Ook zal 
hij aanschuiven bij Kolkende Taal Late Night, dat 
live wordt uitgezonden vanaf het festival. 

Leven om te werken
 “Toneel is mijn vrouw en tv mijn minnares.” Ursul 
de Geer is duidelijk. Hoewel hij aangeeft zijn 

televisiewerk met ontzettend veel plezier te 
hebben gedaan, is theater toch zijn grote liefde. 
“Het theater is de moeder van alle kunsten. Het is 
een manier van leven. Je hebt mensen die werken 
om te leven. Theatermakers leven om te werken.”

De Geer begon als acteur bij diverse 
toneelgezelschappen en regisseerde meerdere 
theaterproducties voordat hij overstapte naar 
de televisie. Dit gebeurde geheel toevallig. “Ik 
had een plan voor een voorstelling dat ik wilde 
bespreken, maar ik kwam per ongeluk in de 
verkeerde kamer terecht. Daar zat een meneer van 
de NCRV, die op zoek was naar nieuwe gezichten.”

Bij de omroep kreeg De Geer een eigen talkshow. 
Later maakte hij voor RTL 4 het populaire tv-
programma ‘t Is hier fantasties. Maar uiteindelijk 
koos hij toch voor het theater: “Ik kreeg een boekje 
van een vriendin van mij. ‘Gloed’ van Sándor 
Márai. Ik heb het in één nacht uitgelezen. Het 

verpletterde mij. Ik droomde over het verhaal op 
het toneel. Die terugkeer naar het theater was een 
enorm succes.”

Boeken op het toneel
Als regisseur bracht hij vooral veel boeken naar 
het theater. Denk aan ‘De Aanslag’ (Harry Mulisch) 
en ‘Haar naam was Sarah’ (Tatiana de Rosnay). 
Dit voorjaar is het de beurt aan het boek ‘Vele 
hemels boven de zevende’ van Griet Op de 
Beeck. “Ik werd gevraagd door de producent, Bos 
Theaterproducties. Ik heb het boek gelezen en 
een gesprek met Griet gehad. Ik zag er meteen 
wat in. Toneel is zo anders dan een boek of film. Je 
beleeft het verhaal echt. Je hebt mensen van vlees 
en bloed voor je en ziet en voelt hun emoties.” 

‘Vele hemels boven de zevende’ is een fascinerend 
en beklemmend familiedrama, waarin de personages 
verwoede pogingen doen zich te bevrijden van de pijn in 
hun zelfgekozen leven. Uiteindelijk blijken er maar twee 
mogelijkheden te zijn: de sprong naar de dood of naar de 
liefde. 

In haar debuutroman beschrijft Griet Op de Beeck de 
personages en de wereld waarin zij leven met veel humor 
en liefde. Op het toneel laten de acteurs ook zien wat niet 
geschreven is; wat tussen de zinnen en achter de woorden 
verscholen ligt: ontreddering, verdriet en wanhoop, maar 

ook vriendschap, schoonheid, grote liefde en tot slot 
loutering. 

Regisseur Ursul de Geer heeft voor deze voorstelling een 
topcast tot zijn beschikking, met Henriëtte Tol (o.a. ‘Soldaat 
van Oranje’), Hanne Arendzen (o.a. ‘Eline Vere’), Stefan 
Rokebrand (Musical Award voor ‘Chez Brood’), Peter 
Bolhuis (o.a. ‘Amandla! Mandela’) en Anne Lamsvelt (‘Dokter 
Deen’).

ZO 11 MRT I 19:30 I GROTE ZAAL

VELE HEMELS BOVEN DE ZEVENDE 
Ontmoet op zaterdag de regisseur en ga op zondag naar de voorstelling 



be
le

ef
! n

r. 
10

  5
ZA 10 MRT | De Nieuwe Kolk

Ga mee ‘Into the Wild’ op

BoekenFEST’18

Praktische informatie
Op zaterdag 10 maart ben je vanaf 19.00 
uur van harte welkom in De Nieuwe Kolk. Het 
programma begint om 19.30 uur. Kaarten 
kosten € 15,00 en zijn te bestellen op 
dnk.nl en aan de balie van DNK. Leden 
van de Bibliotheek van DNK (en andere 
bibliotheken in Drenthe) ontvangen 50% 
korting op de entreeprijs. Kijk voor het 
volledige programma op dnk.nl/boekenfest

Dit jaar staat hét boekenfestival van 
het jaar in het teken van ‘Into the Wild’. 
Prominente gasten zoals Ursul de Geer, 
Özcan Akyol, Jessica Durlacher en Jan 
Siebelink zijn aanwezig en nemen je 
mee op reis door een literaire wildernis. 

Daarnaast geniet je op het festival van mooie 
voordrachten, boeiende verhalen, lekker eten en 
drinken, verrassende acts en swingende muziek. 
Net zoals in de echte natuur waan je je op 
BoekenFEST’18 in verschillende habitats: Kings of 
the Jungle, Born to be Wild, Mystic Mountain, Local 
Vibes en Relax & Chill.

Kings of the Jungle
Je ontmoet de Kings of the Jungle op de 1e 
etage in de Bibliotheek. De “leeuwen” van de 
Nederlandse literatuurwereld vertellen hier over 
hun werk. Dit zijn Özcan Akyol, Jan Siebelink, Onno 
Blom en Ursul de Geer (over zijn voorstelling ‘Vele 
Hemels boven de zevende’).

Born to be Wild
Bij de tribune van het Leescafé vind je de schrijvers 
die zich mogen rekenen tot Born to be Wild, oftewel 
de debutanten van de schrijverswereld. Sebastiaan 
Koen (‘Een rijk in verval’) stelt zich hier voor. Ook 
komt Joël Broekaert vertellen over zijn boek ‘de 
Alleseter’. Joël Broekaert is naast columnist en 
schrijver, ook presentator van het tv-programma 
‘De 5 smaken van Joël’.  Hier tref je tevens een van 
de nestoren van de schrijverswereld: Marjan Berk.  

Signeren en meet & greet
Wil je jouw favoriete boek laten signeren of een 
praatje maken met je favoriete schrijver? Loop dan 
het Leescafé binnen. Hier ontmoet je deze avond 
veel schrijvers.

Mystic Mountain
Soms kan de wildernis mysterieuze vormen 
aannemen door haar onverwachte schaduwen. 
En al helemaal als je ook nog een spannend boek 
meeneemt. Bijvoorbeeld die van Michael Berg, 
Carla de Jong of Annet de Jong. In Studio 1C 
nemen zij, en anderen, je mee in de boeiende 
wereld van hun boeken. 

Local Vibes
Onder andere schrijfster Jessica Durlacher 
en theatermaker Saman Amini haken vanuit 
hun persoonlijke leven en werk in op lokaal 
gepresenteerde kunst en cultuur (‘The American 
Dream’ en de aankomende Iran-tentoonstelling in 
het Drents Museum). Ook Frans van Hempen schuift 
aan. Hij schreef het boek ‘De Woudbloem’ over de 
aardbevingen in Groningen. (Nivo Noord Foyer)

Laat tussen de optredens van de schrijvers door 
een persoonlijk gedichtje schrijven door Poëzie 
Escribano. Vind je het leuk om je te verdiepen in 
insecten en andere kleine beestjes, loop dan langs 
bij Zoo Bizar in het JackLab.

Relax & Chill
Kom tot rust in het Theatercafé, waar je ontspannen 
rond het haardvuur kunt zitten terwijl je luistert naar 
de dichter Egbert Hovenkamp II en de akoestische 
gitaarmuziek van Robert Jan van Hoogdalem. Of 
geniet met een hoofdtelefoon op van de Silent 
Poetry Disco van Wordbites, waarmee je door live 
gesproken woorden en muziek een intense ervaring 
beleeft.

Kolkende Taal Late Night VAN 21:30 TOT 22:15 
Net als bij eerdere edities wordt Kolkende 
Taal op RTV Drenthe live uitgezonden vanaf 
BoekenFEST’18. En jij kunt de de opnames 
bijwonen! Onder andere Ursul de Geer en Özcan 
Akyol schuiven bij presentatrice Diana de Groot 
aan. Jetze Dam doet verslag van alles wat er op 
het festival gebeurt en interviewt schrijvers en 
bezoekers. 

Afterparty VANAF 23:00
BoekenFEST’18 sluit af met een spetterende 
afterparty met DJ Vintage Vinyl. Uit zijn grote 
collectie lp’s kun je je eigen favorieten zoeken en 
aanvragen om te laten draaien. ‘Born to be Wild’ 
van Steppenwolf of misschien ‘Eye of the Tiger’ van 
Survivor; jij vraagt, wij draaien!
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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

Klik & Tik
Heb je een computer of laptop en wil 
je graag handiger worden met typen, 
e-mailen en internet? Kom dan naar het 
Klik & Tik 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

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

 MAART

FESTIVAL  ZA 10 MRT | 19:30

BoekenFEST’18
 Een avond vol met schrijvers, optredens en muziek! Met onder meer Ursul 
de Geer, Özcan Akyol, Jessica Durlacher, Jan Siebelink, Onno Blom en Joël 
Broekaert. Laat je favoriete boek signeren of woon de speciale Late Night 
editie van Kolkende Taal bij.

FILM  ZA 10 & ZO 11 MRT

Internationaal Filmfestival Assen
Vrouw & Film
Een tweedaags festival met een programma boordevol nationale en 
internationale filmhits, arthouse-parels en voorpremières; films waarin vrouwen 
voor en achter de camera centraal staan. 

ACTUALITEIT     DI 20 MRT | 20:00 - MANTELZORG
ACTUALITEIT     DI 17 APR | 20:00 - VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND 

Derde Dinsdag 
Elke Derde Dinsdag leer je meer over een actueel, maatschappelijk relevant 
thema. Centraal staan de interactie met publiek en de verbinding met 
bekende en interessante sprekers.

MUZIEK  DO 22 MRT | 20:00 

QUEEN, A Night at the Theatre
Leo Blokhuis & Roel Van Velzen
In dit theaterconcert bewegen twee muziekvrienden zich kriskras door de 
Queen-story heen en spettert de Van Velzen band als nooit tevoren met 
klassiekers als ‘Bicycle Race’ en ‘Bohemian Rapsody’. 

APRIL

ACTUALITEIT  WO 4 APR | 14:30

Stenen voor Verzet
Stichting Struikelstenen Assen
Symposium over het Drentse en Asser verzet in de Tweede Wereldoorlog. 
Met bijzondere aandacht voor de 33 verzetsstrijders uit Assen die door de 
bezetter zijn omgebracht.

SHOW  DO 5 APR | 20:00

Showponies
Alex Klaasen, Freek Bartels e.a.
‘Showponies’ is een feelgoodrevue met een staartje; een pop-up-
spektakelshow over de tol van de roem. Prijzenpaardje Alex Klaasen brengt 
samen met collega-knollen Freek Bartels, Daniel Cornelissen en Jip Smit een 
avond vol humor, typetjes, liedjes en dans.

FILM  ZO 8 APR | 10:45

Kleuterbios 
Buurman & Buurman: Hebben een nieuw huis
De Kleuterbioscoop is speciaal voor kinderen die voor de eerste keer naar 
een bioscoopfilm gaan. De kinderen kunnen lekker kleuren, geschminkt worden 
en heerlijk klussen en bouwen totdat ze nog maar één ding kunnen zeggen: “A 
je to”!

SHOW  WO 11 APR | 20:00

Chippendales
Best. Night. Ever.
Dans, zang, theater en smaakvolle en exotisch verleidingen in stijl. Twee 
miljoen vrouwen kunnen geen ongelijk hebben: dit wordt zonder twijfel de 
Beste. Avond. Ooit.

MUSICAL  VR 13 & ZA 14 APR | 20:00 & ZO 15 APR | 14:30 

Was Getekend, Annie M.G. Schmidt
Simone Kleinsma, William Spaaij, e.a.
Nieuwe biografische musical, bekroond met maar liefst 4 Musical-awards, 
over het leven van dé schrijfster van Nederland. 

FILM  WO 18 APR | 20:00

Ladies Night: The Matchmaker
Op woensdag 18 april is het weer tijd voor de Ladies Night, met deze editie 
de heerlijke romantische komedie ‘De Matchmaker’! Dé perfecte match voor 
een gezellig vriendinnen-avondje.

MUZIEK  ZA 28 APR | 20:00

Johan Derksen Keeps The Blues Alive
Johan Derksen
De flamboyante tv-persoonlijkheid en zijn passie: de blues. In dit 
theaterconcert houdt hij met de beste bleuszangers en -muzikanten van ons 
land ‘The Blues Alive’.

MEI

HOBBY  DI 15 & WO 16 MEI | 19:00

Zinderend Zonnige Zomerworkshops
Geniet van drie verrassende workshops, verzorgd door enthousiaste 
ondernemers uit Assen. In heerlijk zomerse sferen maak je bijvoorbeeld frisse 
smoothies, lekkere tapas of zomerse decoraties. Het perfecte voorproefje 
voor een zinderend zonnige zomer.

FILM  VANAF 23 MEI

Solo: A Star Wars story
Tijdens een avontuur in de duistere criminele onderwereld ontmoet Han Solo 
zijn toekomstige co-piloot Chewbacca en Lando Calrissian; jaren voordat hij 
zich bij de rebellen aansluit. 

JUNI

FILM  VANAF 7 JUN

Jurassic Wold: Fallen Kingdom
Welkom in ‘Jurassic World: Fallen Kingdom’! Favoriete personages keren 
terug in dit 3D actie-spektakel. De film vol ontzagwekkende dinosaurussen, 
introduceert nieuwe soorten die nog angstaanjagender zijn dan ooit tevoren.

FILM  VANAF 27 JUNI

The Incredibles 2
De geliefde superhelden-familie is terug in ‘Incredibles 2’! Wanneer een 
nieuwe gevaarlijke schurk met een meesterplan opduikt, moeten Frozone en 
de familie een manier vinden om weer samen tegen dit kwaad te strijden. Dit 
is makkelijker gezegd dan gedaan, ook al zijn ze allemaal Incredible…
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Henk Westbroek is welbekend door 
zijn carrière als zanger, liedjesschrijver, 
politicus en presentator. Onlangs is 
er een biografie over hem verschenen 
en was hij te gast bij Kolkende Taal 
om te praten over zijn bijzondere boek 
‘Henk’, waarin zijn levensverhaal is 
opgetekend door de biograaf Martin 
Groenewold. 

Duizendpoot vol mooie verhalen
Westbroek zit vól met mooie verhalen. De schrijver 
van de biografie, de Groningse journalist Martin 
Groenewold, had Westbroek al eens aangeraden 
het allemaal op papier te zetten. “Met het idee: er 
zit écht een boek in die man!”, zegt Groenewold. 
En dat idee bleef hangen. Het resulteerde 
uiteindelijk, na vijftig tot zestig uur aan boeiende 
gesprekken, in de biografie die in oktober 2017 
verscheen. Een boek waarin je Westbroek “hoort” 
praten: het is doorspekt met zijn droge humor, 
cynisme en uitspraken die hij zonder een blad voor 
de mond deelt. 

Oude zeur?
“Als je ouder wordt heb je de verschrikkelijke 
neiging om óm te kijken. En daar houd ik eigenlijk 
helemaal niet van. Mensen die het altijd en alleen 
maar over vroeger hebben, vind ik eigenlijk een 
beetje oude zeuren”, zegt Westbroek. “Omdat 
ik de neiging heb altijd met nieuwe dingen bezig 
te zijn en vooruit te kijken sta je ook nooit stil. Dit 
boek dwong me om toch achteruit te kijken en het 

in perspectief te zien. En dan besef je ineens dat je 
dingen gedaan hebt die je al bijna vergeten was. 
En dat je dingen gedaan hebt waar je bij nader 
inzien over denkt: ‘misschien had ik er nooit aan 
moeten beginnen.’ Maar we hebben we het vooral 
leuk gehouden.” 

Kolkende Taal
In Kolkende Taal vertellen bijzondere gasten bij 
presentatrice Diana de Groot over hun leven en 
werk aan de hand van boeken. Vaak is de vraag 
“Welk boek betekent veel voor jou?” al voldoende 
om prachtige verhalen los te krijgen. De talkshow 
wordt middenin DNK in het Leescafé van de 
bibliotheek opgenomen. Schuif ook eens aan om 
deze bijzondere gesprekken mee te maken. En 
geniet bovendien van mooie livemuziek en de 
column van Marcel Möring!
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“Er zit een boek in 
die man!”
Martin Groenewold, biograaf,  
over Henk Westbroek tijdens  
Kolkende Taal

Simone Kleinsma als Annie M. G. Schmidt
‘Was Getekend, Annie M.G. Schmidt’ ontving 
maar liefst vier Musical-awards, onder andere 
voor de ‘formidabele’ hoofdrol van Simone 
Kleinsma. Op 13, 14 en 15 april is de musical 
te zien bij DNK en we vroegen Simone hoe het 
is om zo’n internationaal geliefd schrijfster te 
mogen spelen. 

Wat was jouw eerste reactie toen je gevraagd 
werd om deze rol te spelen?
“Nou, dat was voor mij een zeer welkome 
verrassing. Het oeuvre van Annie M.G. Schmidt is mij 
namelijk heel dierbaar. Ik heb eerder al wel werk 
van haar gezongen en gespeeld, maar dit is iets 
heel anders. Het ging al snel tintelen en het is gelukt 
om haar bijzondere levensverhaal met deze musical 
naar het toneel te brengen.”

Kun je iets meer vertellen over het verhaal?
“De rode draad is de dialoog tussen Annie en 
haar zoon Flip van Duijn (gespeeld door William 
Spaaij). Flip gaat voor Madame Tussauds op zoek 

naar een ring van zijn moeder en stuit op veel meer 
vragen over haar leven. Tijdens zijn zoektocht naar 
antwoorden kom ik als Annie het toneel op en neem 
ik samen met hem een kijkje in “mijn” leven. We 
laveren samen door de verhalen heen en dat geeft 
een heel verrassende dynamiek.’’

Is Annie M.G. Schmidt de persoon die je had 
verwacht?
“Ik heb de prachtige biografie ‘Anna’ gelezen 
waardoor ik de jongere Annie M.G. Schmidt beter 
heb leren kennen. Het verhaal intrigeerde me. 
De verhalen die Annie schrijft zijn volgens eigen 
zeggen niet gebaseerd op haar leven, maar er zijn 
veel onderwerpen die daar heel dichtbij komen. 
Haar leven verdient haar eigen musical en ik hoop 
nou maar dat ze de manier  
waarop we haar verhaal 
vertellen had kunnen 
waarderen.”

HENK
Martin Groenewold
Het complete 
levensverhaal van 
Henk Westbroek in zijn 
eigen woorden. Zonder 

schroom en uitgesproken dwars en 
geestig.

EEN HEILIGE VAN DE 
HORLOGERIE
Willem Frederik Hermans
De heilige van de horlogerie is 
filosoof en gaat werken bij zijn 
oom, die klokkenmaker is. Hij is 

tevreden met het eenvoudige werk, maar dan 
komt er een dubbelgangster van de filmactrice 
Louise Brooks ten tonele.

DE GOD DENKBAAR, 
DENKBAAR DE GOD
Willem Frederik Hermans
Speels-experimenteel relaas van 
de zoektocht van een god naar zijn 
goddelijkheid.

Uit de boekenkast van Henk Westbroek

1 april op tv
Op zondag 1 april is de laatste 
Kolkende Taal van dit seizoen te zien 
op RTV Drenthe. Dit is de aflevering 
waarin Henk Westbroek, Martin 
Groenewold en Mieke Damsma te gast 
zijn bij Diana de Groot. En ook is te 
zien hoe Jetze Dam op bezoek gaat bij 
René Karst en Carola Smit.

Kolkende Taal Late Night
Tijdens BoekenFEST’18 op 10 maart is er een 
speciale Kolkende Taal Late Night. Maak het 
mee en bestel jouw ticket voor 
BoekenFEST’18 via dnk.nl 
ZA 10 MRT
21:30 – 22:15
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Ieder jaar groeit het aantal Vrienden van 
DNK en daar zijn we best een beetje trots 
op. Ook volgend jaar zijn er weer voldoende 
redenen om Vriend te worden of te blijven. 
Al is het alleen maar omdat we “The Big 
Five” van het Nederlandse cabaret op de 
programmering hebben staan! 

Het programma zelf maken we op maandag 
7 mei bekend, maar we garanderen je dat er 
voldoende titels en artiesten op de agenda 
prijken waar je absoluut een kaartje voor wilt 
bemachtigen. En dan krijg je als Vriend van 
DNK sowieso voorrang in de verkoop. 

Word nu 
Vriend van DNK!
Voor slechts € 29,50 ontvang je leuke 
aanbiedingen vanuit zowel het theater, de 
bibliotheek én de bioscoop!

Bel naar 088 012 88 88 of kom langs bij de balie van DNK en meld je aan als Vriend!

meer info op dnk.nl

Voorrang kaartverkoop
Op zaterdag 12 mei aanstaande start de kaartverkoop voor het 

nieuwe seizoen, maar als Vriend van DNK kun je vanaf dinsdag 8 

mei met voorrang kaarten bestellen voor alle toneelparels, grote 

cabaretiers, swingende musicals en nog veel meer!

Start verkoop voor vrienden 

Start reguliere verkoop

DI 8 MEI

ZA 12 MEI

Voorrang in de kaartverkoop

Eén gratis kaartje voor 
speciaal geselecteerde 
voorstellingen, films en 

acitiviteiten

Een gratis fles wijn bij 
afname van één theaterdiner 

of -plank naar keuze

Korting op een Groot 
Bibliotheekabonnement & 

Kleine Zaal Kaart

Kwartaalaanbiedingen 
vanuit Theater, Bibliotheek en 

Bioscoop

Als Vriend van DNK profiteer je o.a. van de volgende voordelen:

#2 #3

#4 #5
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