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Özcan Akyol
Vaste bezoeker van 
BoekenFEST

Disney magie in de 
bioscoop
Dumbo, Aladdin, The Lion King 

Terugblik: 
Kolkende Taal
Met Sander de Hosson

BoekenFEST’19
Met o.a. Superwoman
Daphne Deckers
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Voor de tweede keer staat Özcan Akyol op 

BoekenFEST. Dit keer samen met Assenaar 

Lévi Weemoedt, voor wie hij een bloemlezing 

samenstelde met zijn 70 favoriete versjes.”

Vorig jaar was je ook te gast op het BoekenFEST. 
Hoe was dat?
“Een verademing! De gemiddelde literaire festiviteit is een saaie 
bedoening: je komt ergens, staat een uur voor een zaal met 200 
mensen iets te vertellen, beantwoordt een paar vragen en gaat 
weer naar huis. BoekenFEST was juist ontzettend dynamisch. 
Lekker veel variatie in het aanbod en een enthousiast publiek. 
En dat de zaal steeds goed gevuld was, helpt natuurlijk ook 
erg. Maar ik was er niet alleen als gast, ook als bezoeker. En 
ook in die rol heb ik me uitstekend vermaakt!”

En wat verwacht je van je optredens tijdens deze 
editie?
“Op z’n minst net zoveel publiek als vorig jaar. En eigenlijk 
wel wat meer, nu ik het podium met Lévi deel. Ik verwacht 
bomvolle zalen! Ik weet nog goed dat we eind vorig jaar 
een boekpresentatie in ‘Van der Velde’ hadden. Wát een 
drukte! Ik had nog nooit meegemaakt dat mensen buiten 
stonden in de hoop dat ze toch nog wat mee konden 
krijgen. Lévi is natuurlijk ontzettend populair in en om 
Assen, dus ik ben benieuwd.”

Wat gaan jullie precies doen?
“Om eerlijk te zijn, zijn we daar nog niet uit. Misschien 
gaan we voordragen uit eigen werk, maar het is ook 
leuk om Lévi te interviewen. We hebben allebei wel 
iets met het thema van dit jaar, dus daar komen 
we vast wel uit. Mijn moeder is bijvoorbeeld ook 
een Superwoman waar ik regelmatig over heb 
geschreven. Kortom: genoeg te vertellen!” 

Ben je nog bezig met nieuw werk?
“Jazeker, maar daar kan ik nog niet veel over 
zeggen. Wat wel? Dat er in 2020 twee publicaties 
van me zullen verschijnen. Eén roman en nog een 
ander werk. Over de inhoud kan ik echt nog niets 
zeggen, helaas. Vraag me dat over drie maanden 
nog eens en dan weet je precies waarom ik 
nu zo geheimzinnig doe. Maar dat 2020 een 
vruchtbaar literair jaar voor me gaat worden, 
is in ieder geval zeker. Grote kans dat ik er op 
BoekenFEST‘20 dus weer bij ben!”
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“Ik verwacht bomvolle zalen!”
INTERVIEW
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Puzzel en win
Vul onderstaande puzzel in en mail je 

antwoord voor 1 april naar 
info@dnk.nl. Je maakt dan kans op een 

Podium Cadeaukaart t.w.v. € 50,00. 
Uit alle inzendingen wordt een winnaar 
getrokken. Heb je gewonnen, dan krijg 
je persoonlijk bericht. Vergeet daarom 
niet je telefoonnummer te vermelden.

DUMBO 
Circus-eigenaar Max Medici vraagt 
voormalige ster Holt Farrier en zijn kinderen, 
Milly en Joe, om te zorgen voor een 
pasgeboren olifant, wiens oversized oren hem 
een lachertje maken in een al worstelend 
circus. Maar wanneer ze ontdekken dat 
Dumbo kan vliegen, maakt het circus een 
ongeloofl ijke comeback. Dit komt spoedig 
ter ore van ondernemer V.A. Vandevere, die 
vervolgens de bijzondere olifant rekruteert 
voor zijn nieuwste, groter dan levensgrote 
entertainment onderneming, Dreamland. 
Dumbo zweeft naar nieuwe hoogten naast de 
charmante en spectaculaire luchtacrobaat 
Colette Marchant. Tot Holt ontdekt dat 
Dreamland vol zit met duistere geheimen.

ALADDIN 
‘Aladdin’ is het spannende verhaal van 
de charmante straatrat Aladdin en de 
moedige en zelfbewuste prinses Jasmine. 
Hun ontmoeting met de geest vormt mogelijk 
de sleutel tot hun beider toekomst dat zich 
afspeelt in de fi ctieve havenstad Agrabah. 
Met Will Smith als de geest, geregisseerd 
door Guy Ritchie, en gebaseerd op Disney’s 
‘Aladdin’ uit 1992.

THE LION KING 
In de geheel nieuwe Disney live-action fi lm 
reist ‘The Lion King’ naar de Afrikaanse 
savanne waar een toekomstige koning is 
geboren. Simba adoreert zijn vader, koning 
Mufasa, en neemt zijn eigen koninklijke 
bestemming ter harte. Maar niet iedereen 
in het koninkrijk viert de komst van de 
nieuwe welp. Scar, Mufasa’s broer – en 
voormalig erfgenaam van de troon – heeft 
zijn eigen plannen. De strijd om Pride Rock 
wordt geteisterd door verraad, tragedie en 
drama, wat uiteindelijk resulteert in Simba’s 
verbanning. Met de hulp van een paar 
nieuwsgierige nieuwe vrienden zal Simba 
moeten uitzoeken hoe hij kan opgroeien en 
terugnemen wat hem rechtmatig toekomt. 

VANAF 27 MAART VANAF 22 MEI VANAF 17 JULI

Simba, Aladdin, Belle, Ariël, Mulan: zeggen deze namen jouw iets? Dan heb jij waarschijnlijk ook een jeugd gehad boordevol Disney- 
magie. En wil je deze magie stiekem nog wel een keer beleven, dan wordt 2019 een topjaar voor jou! Dit jaar staan er namelijk niet één, 
niet twee, maar drie Disney live-action remakes op de planken: ‘Dumbo’, ‘Aladdin’ en ‘The Lion King’. Dus wij zeggen: “Hakuna Matata!”
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WWie is de held van Özkan Akyol?

Hoe heet de nieuwe roman van 
Daphne Deckers?

Wat is het beroep van Sander de Hosson?

Hoe heet de vader van Simba?

Met welk typetje staat Jandino 
Asporaat in het theater?

Wat is de achternaam van patissier 
en bakker Robèrt?
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Ze heeft al 23 boeken geschreven, 

waarvan er ruim 1,3 miljoen verkocht 

zijn. En dan is schrijven nog maar één 

van haar talenten. Daphne Deckers 

is met recht een Superwoman 

te noemen, daarom mag ze niet 

ontbreken op BoekenFEST‘19. We 

spraken alvast met haar over haar 

nieuwe roman, het inspreken van 

seksscènes en meer.

Sinds 21 februari ligt haar nieuwe roman ‘Dubbel 
Zes’ in de schappen. Het is een echte deurstopper 
geworden, terwijl haar uitgever haar nog zo had 
gewaarschuwd. Daphne zegt hierover: “Mijn vorige 
roman was al ruim 350 pagina’s. Mijn uitgever zei 
toen al dat de volgende wel wat dunner mocht zijn. 
Dat is niet gelukt, deze is nóg dikker! Ik kan er ook 
niets aan doen. Als ik aan een verhaal begin, moet ik 
het oplossen. Ik probeer mijn boeken zo te schrijven 
dat ze je van begin tot eind blijven boeien. Niets is 
zo vervelend als een verhaal dat pas na 40 pagina’s 
loskomt.”

Alleen in het tuinhuisje
Daphne heeft ruim twee jaar aan ‘Dubbel Zes’ 
gewerkt. “Dan zit ik hele dag in ons tuinhuisje. Met 

waterkoker, zonder wifi . Internet is echt funest voor 
iemand die graag leest. Voordat ik het weet, zit ik uren 
te lezen in plaats van te schrijven. Doe mij maar een 
kopje thee en een laptop zonder internet, dat werkt het 
fi jnst,” vertelt Daphne.

Mistaken identities
Het ontbreekt Daphne niet aan inspiratie. Ze heeft 
een bestand op haar computer staan met een hele 
stapel ideeën. Over ‘Dubbel Zes’ zegt Daphne: “Het 
verhaal dat ik in ‘Dubbel Zes’ vertel, spookte al een 
tijdje door mijn hoofd. Ik heb mistaken identities altijd 
al grappig gevonden, dus daar wilde ik iets mee 
doen. En dan begint het denkwerk: hoe kan iemand 
zichzelf in 2019 voor iemand anders uitgeven? Dat is 
door alle technologie om ons heen echt nog niet zo 
makkelijk kan ik je vertellen. Maar het is Annabel (red. 
hoofdpersoon ‘Dubbel Zes’) gelukt, al weet je natuurlijk 
dat het een keer misgaat...”

Ahum...
Er komt ook een audioboek van ‘Dubbel Zes’ uit, dat 
de schrijfster zelf heeft ingesproken. Hierbij merkt ze 

op: “Vooral het inspreken van de seksscènes was op 
z’n minst bijzonder te noemen. Maar het verhaal had 
zo’n scène nodig en dan kun je ‘m in het luisterboek 
natuurlijk niet achterwege laten. Fred van Leer heeft 
trouwens beloofd dat hij de scène gaat playbacken op 
zijn Instagram. Daar kijk ik ontzettend naar uit!”

What’s next?
“Och, daar vraag je me wat,” zegt Daphne nadenkend. 
“Ik heb nog zoveel ideeën, mijn hoofd staat nooit uit. 
Ik werk nu aan een bundel met korte verhalen, maar ik 
wil ook nog een fi lmscript, kinderboek en een nieuwe 
roman schrijven. Misschien wel een thriller. Wat het ook 
wordt, ik zal wel weer veel in het tuinhuisje te vinden 
zijn.”

Wil je meer weten over Daphne Deckers? Kom 
dan op zaterdag 30 maart naar BoekenFEST’19. 
Je ticket(s) koop je via dnk.nl. 

Superwoman 
Daphne Deckers: 
“Ik schrijf vooral wat ik 
zelf graag wil lezen”

Dubbel Zes
Annabel Brinkmeester raakt in een dag haar 
relatie, haar huis en de nalatenschap van haar 
ouders kwijt. Hierdoor moet ze aan de slag, 
maar ze raakt al snel in de problemen door twee 
mannen en twee identiteiten.

Sterrenstof
Daphne Deckers beschrijft openhartig hoe ze 
de verschillende fases van het ouderschap heeft 
ervaren. Elke fase betekende voor haar en haar 
kinderen een nieuw begin.

De geboorte van een moeder & De 
geboorte van een gezin
In deze jubileumeditie, die beide boeken bevat, 
vertelt Daphne Deckers op humoristische wijze 
over haar ervaringen met zwanger zijn en moeder 
worden, aangevuld met handige tips en praktische 
informatie.

Alles is zoals het zou moeten zijn
Nadat haar zoon is geboren, wordt Iris verlaten 
door haar man. Met hulp van haar beste 
vriendinnen en een hondenuitlater komt ze er 
langzaam weer bovenop.

BOEKENTIPS
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Hét boeken-
feest van het 
jaar komt er 
weer aan! 
Met het schema van de avond in 

de hand weten Karin Ridder en 

Ilona Klopstra van DNK ons meer 

te vertellen over de ins en outs van 

BoekenFEST’19. 

Waar de Boekenweek kiest voor het thema ‘De 
moeder de vrouw’, dat tot veel controverse leidde, 
krijgt BoekenFEST’19 op 30 maart een moderner 
tintje met het thema ‘Super(wo)man’. Ilona Klopstra 
benadrukt wel dat BoekenFEST’19 niet alleen voor 
vrouwen is, maar zeker ook voor mannen. “Daarom 
hebben we ook een deel van het woord Superwoman 
tussen haakjes gezet, zodat je het ook als Superman 
kunt lezen.”

Bekende schrijvers
Onder meer Daphne Deckers en Ronald Giphart 
zijn te gast op BoekenFEST’19. “Het verhaal rond 
Ronald Giphart en Jean-Marc van Tol (Fokke & 
Sukke) is bijzonder, want zij komen samen met 
hun vriendengroep,” zegt Ilona. Deze zeskoppige 
vriendengroep bestaat naast Ronald Giphart en Jean-
Marc van Tol onder andere uit Bert Natter en Wilbert 
Leering. Dat ze hecht zijn, blijkt wel uit het gegeven 
dat ze regelmatig samenkomen om te borrelen, eten 
en praten. Op BoekenFEST’19 zullen ze in dezelfde 
setting met elkaar in gesprek gaan. 

Daarnaast treedt columniste en schrijfster Aaf Brandt 
Corstius op. Zij schreef onder andere de boeken ‘Het 
jaar dat ik 30 werd’ en ‘Eindelijk 40’. Tijdens haar 
optreden gaat de schrijfster in op het moederschap en 
haar boek ‘Het jaar dat ik (2x) moeder werd’. 

“En Martine de Jong komt.” vertel Karin enthousiast. 
“Zij staat nog niet bekend als een doorgewinterde 
schrijfster, maar ze wordt al wel veel gevraagd voor 
lezingen.” Als art director van ‘Zondag met Lubach’ en 
eerste blogger van Nederland heeft zij de boeken ‘De 
mannen van Raan’ en  ‘De aanloopman’ geschreven. 
Met dit laatste boek is Martine de Jong genomineerd 
voor ‘Het Beste Groninger Boek 2019’.

Verder zal Carla de Jong, schrijfster van o.a. ‘Serpent’ 
en ‘Nooit meer regen’, een tipje van de sluier oplichten 
van haar nieuwste boek ‘Geheim leven’ dat op 25 april 
verschijnt. 

Özcan Akyol & Lévi Weemoedt
Özcan Akyol komt dit jaar samen met zijn held en 
vriend Lévi Weemoedt. Volgens Karin: “Een bekende 
Assenaar die op het BoekenFEST niet mag ontbreken.” 
De exemplaren van zijn nieuwe dichtbundel 
‘Pessimisme kun je leren’, waarvoor Özcan Akyol de 
gedichten selecteerde en inleidde, gaan als warme 
broodjes over de toonbank. Tijdens BoekenFEST’19 
treedt Özkan Akyol samen met Lévi Weemoedt op.

 Meet & Greet
Vind je het leuk om je favoriete schrijver van dichtbij 
te ontmoeten en je favoriete boek van hem of haar 
te laten signeren? Kom dan naar de signeersessies in 
het LeesCafé. Gedurende de hele avond zijn hier de 
verschillende schrijvers te vinden. “Bovendien kun je bij 
de stand van Bruna de boeken van de schrijvers kopen 
om gelijk je eigen (gesigneerde) exemplaar in je bezit 
te hebben,” voegt Ilona toe.

Ontdek je eigen ‘super power’ 
Aan het begin van de avond ontdek je je eigen ‘super 
power’ bij de lezing van Deborah Cabau. Op basis van 
astrologie geeft zij advies over hoe vrouwen zichzelf 
in hun kracht kunnen zetten. Of speel bingo samen met 
Bobbi Eden, en laat Lieke van ‘Alle liefs uit Assen’ een 
liefdesbrief schrijven voor jouw geliefde. Karin zegt 
lachend: “Het kan allemaal op BoekenFEST’19!”

Kolkende Taal Late Night 
Als vanouds is er ook ‘Kolkende Taal Late Night’. Veel 
van de aanwezige schrijvers zullen in gesprek gaan 
met Diana de Groot over hun leven en werk. Neem 
daarom plaats in het publiek en luister in korte tijd naar   
verschillende boeiende gesprekken.

Muziek en afterparty 
De avond wordt compleet met een hapje, drankje en 
mooie muziek. Hierover zegt Ilona: “In de entreehal kun 
je hiervoor de hele avond terecht. Singer-songwriter 
Isa Zwart, de winnares van het ‘Drèents Liedtiesfestival 
2017’, laat prachtige muziek horen. En natuurlijk 
wordt ook BoekenFEST’19 weer afgesloten met een 
spetterende afterparty, met DJ Nanno.”

Op zaterdagavond 30 maart ben je vanaf 19.30 
uur van harte welkom in De Nieuwe Kolk. Kaarten 
kosten € 7,50 en zijn te bestellen op dnk.nl en aan 

de balie van DNK. 

Leden van een bibliotheek in Drenthe, Vrienden van 
DNK en Vrienden van het Drents Museum betalen 

slechts € 2,50. Kijk voor het volledige 
programma op dnk.nl.

Praktische informatie
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De vriendengroep, getekend door Jean-Marc van Tol. Met van links naar 

rechts: Robert Hora Siccama, Wilbert Leering, Bert Natter, Patrick Limpens, 

Ronald Giphart, Jean-Marc van Tol en Jerry Goossens. 

no.
19



Be
le

ef
! n

r. 
13

  6

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

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

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

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

MAART

WORKSHOP  ZO 17 & 31 MRT | 14:00 & 15:15

 JackLab - Foldify
Een enorm nijlpaard, een kleurige toekan, een 
lange giraff e of misschien wel een vliegende 

olifant: wat is jouw favoriet? Tijdens deze workshop wordt het 
een beestenboel in het JackLab!

ACTUALITEIT  DI 19 MRT | 20:00

Derde Dinsdag
Anorexia 
Jessica Villerius maakte de ingrijpende 

documentaire ‘Emma wil leven’ over Emma’s strijd met anorexia. 
Tijdens deze ‘Derde Dinsdag’ vertelt ze haar verhaal.

MUZIEK  ZA 23 MRT | 20:00

Noord Nederlands Orkest
A Symphonic Tribute To Prince
Voor dit concert is een selectie gemaakt van 

zestien hits, waarbij dampende funkrock wordt afgewisseld met 
meer lyrische, ingetogen songs van de legendarische Prince. 
M.m.v. Boris (‘Idols’-winnaar in 2004) en Jennie Lena (‘The Voice 
of Holland’-fi nalist 2015).

FILM  MA 25, DI 26 & WO 27 MRT

Senioren Bios: Greenbook
Een inspirerend, hartverwarmend verhaal 
over de vriendschap tussen een uitsmijter en 

concertpianist, die gedwongen worden hun verschillen opzij te 
zetten om de meest onvergetelijke reis van hun leven te maken.

CABARET  VR 29 MRT | 20:30

Jörgen Raymann
Schudden aan die boom
De roots van Jörgen Raymann liggen 

verspreid over vier werelddelen. Wat gebeurt er als hij aan zijn 
familieboom schudt? Met scherpe en hilarische observaties legt 
Raymann de puzzel van zijn verleden.

VOORLEZEN  ZO 31 MRT | 14:30 & 15:00

Voorleesuurtje
Beleef bijzondere verhalen tijdens het 
voorleesuurtje! Voor de kleintjes wordt er 

voorgelezen uit ‘Bentje en de bruine beer’ en kinderen vanaf 5 
jaar kunnen gezellig aanschuiven bij ‘Kikker is Kikker’.

APRIL

MUSICAL  WO 3 & DO 4 APR | 20:00
Evita
Met o.a. Brigitte Heitzer en René van 
Kooten

Een nieuwe groots opgezette versie van de wereldberoemde 
musical van Tim Rice en Andrew Lloyd Webber, met de hits ‘Don’t 
Cry for me Argentina’ en ‘You Must Love Me’, begeleidt door een 
negenkoppig live-orkest.

ACTUALITEIT  MA 8 APR | 20:00 

Derde Dinsdag 
Uit de rechtszaal
Deze Derde Dinsdag staat in het teken van 

de rechtszaal. Rechtbankverslaggever Rob Zijlstra vertelt over 
rechtspraak en de bijzondere wereld van de criminaliteit. 

FILM  MA 8, DI 9 & WO 10 APR

Senioren Bios: At Eternity’s Gate
Wanneer Vincent van Gogh in 1886 verhuist, 
leert hij een groep kunstenaars kennen, onder 

wie Gauguin. Maar Van Gogh stuit op onbegrip en afwijzingen. 
In zijn zoektocht naar aanvaarding verliest hij zich steeds verder 
in een wereld van ziekte en depressie.

WORKSHOP  WO 10 & 24 APR | 15:00 & 16:15 

JackLab - Rollercoaster Edition
De poorten van het JackLab-pretpark zijn 
geopend en jij mag de nieuwste achtbaan 

ontwerpen! Gaat die van jou schots en scheef, of juist supersnel?

MUZIEK  VR 12 APR | 19:30

Noord Nederlands Orkest 
Matthäus Passion
Dirigent: Peter Dijkstra

De ‘Matthäus Passion’ vertelt van het verraad, de kruisiging, het 
lijden en sterven van Jezus. Solisten en koor vertolken de partijen 
die daar direct bij betrokken waren. Al vaak beluisterd of nog 
nooit, gelovig of niet: de muziek raakt je telkens opnieuw recht 
in het hart.

MUZIEK  ZO 14 APR | 19:30 

Miss Montreal - Fu-Fu-Fu-Fuck it 
Miss Montreal, de band van Sanne Hans, gaat 
de Nederlandse theaters in met ‘Fu-Fu-Fu-F.ck 

it’. Verheug je op een heerlijke, openhartige en humoristische 
avond met vooral heel veel waanzinnige muziek. 

FILM  vanaf wo 17 apr
Wonder Park
Wonder Park vertelt het verhaal over een 
bijzonder pretpark waar de fantasie van een 

creatief meisje genaamd June tot leven komt.

FILM  VANAF WO 24 APR

Avengers: Endgame
Nadat Thanos de helft van het leven in het 
universum uitgeroeid heeft, is het aan de 

overgebleven Avengers om te doen wat nodig is om Thanos’ 
daden ongedaan te maken.

TONEEL  DI 30 APR & WO 1 MEI | 20:00

Single Camping: 
De kampeerkomedie van 2019
Tjitske Reidinga, Peter Blok e.a.

Vijf topacteurs in een zoetzure muzikale komedie over vijf 
kersverse singles op een camping, gerund door een fanatieke 
therapeute en een genderneutrale animatieclown. Flirten met 
een wc-rol onder de arm was nog nooit zo hilarisch.

MEI

FILM  WO 8 MEI | 20:00

Ladies Night: Singel 39
Een welkomstdrankje, gastbedrijven, gezellige 
sfeer, goodiebag én een gloednieuwe 

fi lmpremière. Kortom, de nieuwe ‘Ladies Night’ met de 
romantische komedie ‘Singel 39’. Van de makers van ‘Soof’!

WORKSHOP  WO 8 & 22 MEI | 15:00 & 16:15 

JackLab - Bouw je eigen dino
Kom oog in oog te staan met fascinerende 
dinosaurussen in het JackLab! Hoe? Je gaat 

zelf aan de slag om er eentje te maken!

FILM  VANAF WO 8 MEI

Pokémon Detective Pikachu
Wanneer privédetective Harry Goodman 
vermist raakt, gaat zijn 21-jarige zoon Tim naar 

hem op zoek. In zijn zoektocht krijgt hij hulp van de voormalige 
partner van zijn vader, detective Pikachu.

HOBBY  DI 14 & WO 15 MEI | 19:00

Zinderend Zonnige Zomerworkshops 
Zomerse decoraties maken, heerlijke gerechten 
proeven, inspiratie opdoen en genieten van 

gezelligheid. We halen de zomer alvast iets dichterbij met de 
‘Zinderend Zonnige Zomerworkshops’!
GRATIS VOOR BIEBLEDEN 

TONEEL  WO 22 MEI | 20:00

Turks Fruit / Jan Wolkers, 
Met o.a. Chris Peters en Ali Zijlstra
De autobiografi sche bestseller ‘Turks Fruit’ van 

Jan Wolkers is na bijna vijftig jaar nog steeds springlevend en 
een geliefd boek. Deze toneelbewerking van Sophie Kassies 
(van o.a. ‘Judas’) is een ongekuiste, sensuele én ontroerende 
hommage aan dit ultieme liefdesverhaal.

JUNI

FILM  VANAF WO 5 JUN

Huisdiergeheimen 2
Volg opnieuw de avonturen van de trouwe 
terriër Max, de slome kat Chloe, het snoezige 

dwergkeeshondje Gidget, mopshond en lady-killer Mel, de 
knorrige bastaard Duke, de onnozele cavia Norbert en het 
schattige maar gestoorde konijntje Sneeuwbal.
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Kolkende Taal 
Late Night

Op BoekenFEST’19 is er een speciale “Late 
Night”-editie van ‘Kolkende Taal’. Ronald 
Giphart, Daphne Deckers, Aaf Brandt Corstius 
en vele anderen zijn te gast bij Diana de Groot.

Je ticket voor BoekenFEST’19 koop je op dnk.nl.
ZA 30 MRT | 19:30 – 19:50
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Onlangs was Sander de Hosson te 

gast bij Kolkende Taal. Een open 

gesprek over échte zorg en het 

belang van praten over je ziekte en 

de dood.

Sander is schrijver van ‘Slotcouplet’; een boek met 55 
verhalen over palliatieve zorg. De titel ‘Slotcouplet’ 
verwijst naar een van de verhalen uit het boek. Daarin 
vertelt Sander hoe een patiënt op zijn sterfbed aan 
hem vraagt om zijn laatste wens uit te voeren: hem en 
zijn vriendin te laten trouwen. In zijn gesprek met Diana 
de Groot vertelt hij: “Ik dacht: dat lukt nooit meer, want 
hij lag echt op sterven. Het waren zijn laatste dagen, 
misschien wel zijn laatste dag.”

Waar zorg om gaat
Maar het hele ziekenhuis werkte mee om het stel te 
laten trouwen. Sander: “Er werd een kapel geregeld in 
het ziekenhuis, de facilitaire dienst maakte een taart. 
Toen dacht ik: dít is zorg. Dit is waar zorg om gaat. Het 
gaat veel verder dan alleen de medische behandeling 
die we geven.”

 

“Ik ben ook een mens”
Diana verwijst terug naar het het boek ‘Slotcouplet’ 
waarin wordt verteld dat de longarts op de gang zijn 
tranen de vrije loop laat. “Deze persoon maakte veel 
indruk op je?” vraagt ze. Sander vertelt: “Ik was toen 
even oud als de patient. Ik maak veel narigheid mee 
als dokter, maar dit soort buitengewone verhalen raken 
mij natuurlijk ook. Ik ben ook een mens.”
 
Taboe op de dood
Het was voor de longarts niet lastig om het verhaal op 
te schrijven, hij wil het onderwerp juist bespreekbaar 
maken: “We vinden de dood een moeilijk onderwerp. 
Door er niet over te praten, wordt het alleen maar 
lastiger.” Dat is ook wat hij mensen graag mee wil 
geven met zijn boek en columns: “Heb het wel over de 
dood, zeker als je ziek bent. Praat daar op tijd over. 
Zodat - naar het einde van je leven toe - alles goed 
voorbereid kan worden.”

Robèrt van Beckhoven, bekend van ‘Heel Holland 
Bakt’, staat in Theater DNK met een theatrale 
foodexperience, een show vol met prachtige 
anekdotes, vakmanschap en lekkere hapjes. Met zijn 
vriendelijke zachte “g” vertelt Robèrt graag over…

...zijn eerste voorstelling
“Wat was ik stiekem nog nerveus bij de allereerste 
try-out van mijn theatershow in Oosterhout! Gelukkig 
hadden we alles heel vaak doorgenomen: tal van 
repetitiedagen zijn eraan voorafgegaan. Maar toen 
was het ineens toch echt zover. Wat zouden de mensen 
ervan vinden?”

...passie en proeven
“Gelukkig ging het die eerste keer over het geheel 
genomen al heel goed! Het fi jne is dat ik tijdens de 
voorstellingen de hele avond lang over mijn passie mag 
praten en het publiek dingen mag laten proeven. Ik hoef 
dus niet te acteren, ik vertel óns verhaal. Dat maakt 
het zo dichtbij dat je eigenlijk bijna geen fouten kunt 
maken.”

...publiek op het podium
“Toch zijn er genoeg dingen die spannend bleven, die 
eerste avond op het podium. Hoe zou het bijvoorbeeld 
met het publiek gaan als ik ze uitnodig op het podium? 
Want ja, je komt als bezoeker écht bij mij aan tafel 
zitten. Dat bleek gelukkig goed uit te pakken. Terwijl ik 
vertel, loop ik tussen het publiek door, en na verloop van 
tijd gingen mensen ook vragen stellen. Die interactie 
vond ik oprecht bijzonder.”

...gewenning
“Inmiddels zijn we alweer een aantal voorstellingen 
verder en ben ik wat meer gewend op het podium. Op 
17 maart volgt de voorstelling in Theater DNK in Assen. 
Ik heb er nu al zin in!”

Bij Robèrt…van Beckhoven
ZO 17 MRT| 16:00 | GROTE ZAAL

“Praat op tijd over de dood”
Dat is wat longarts Sander de Hosson mensen mee wil geven 

Scan en bekijk de afl evering 

Boekentip van Sander

Patissier en bakker Robèrt van Beckhoven komt naar DNK

De donkere kamer van Damokles
Willem Frederik Hermans
De jonge Henri Osewoudt ontmoet verzetsman 
Dorbeck. Osewoudt voert opdrachten voor Dorbeck 
uit waarvoor hij na de oorlog wordt beticht van  

      landverraad. Elk bewijs ontbreekt om het tegendeel  
      te bewijzen.
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Niet Schieten! Met Esmée van 
Kampen Tijd voor een Trio
Twee mannen, Arend en Maarten, plukken in de herfst 
van hun leven een fris groen blaadje (Esmée) om 
mee te pronken, én misschien ook wel om hun eigen 
gebreken te maskeren. Maar, het blaadje confronteert 
de mannen ongenadig met hun midlifecrisis. Als 
twijfeldertiger krijgt Esmée het ook voor haar 
kiezen in dit kwetsbare, herkenbare en hilarische 
cabaretprogramma.

VR 15 MRT | 20:30 | RABO ZAAL

Het HUIS van ASPORAAT
Judeska in de TBS-kliniek
Cabaretier Jandino Asporaat komt met een knotsgekke 
klucht om je lachspieren op de proef te stellen: ‘Judeska 
in de TBS-kliniek’. De hoofdrolspeelster belandt daar 
na een lange reeks vergrijpen en moet noodgedwongen 
op zoek gaan naar zichzelf door middel van creatieve 
therapieën, groepsgesprekken en agressietraining. Maar 
als er één ding is waar Judeska niet tegen kan, is het 
verteld worden wat ze moet doen…

DO 28 MRT | 20:00 | GROTE ZAAL

Jörgen Raymann
Schudden aan die boom
De roots van Jörgen Raymann liggen verspreid over 
vier werelddelen. Wat gebeurt er als hij aan zijn 
familieboom schudt? Voldoet hij aan de vooroordelen 
en eigenschappen die zijn voorouders worden 
toegedicht? Zouden zij trots op hem zijn of hem juist 
verafschuwen? Zouden ze elkaars humor begrijpen? 
Met scherpe en hilarische observaties legt Raymann 
de puzzel van zijn verleden.

VR 29 MRT | 20:30 | RABO ZAAL

Roué Verveer
Heppie de Peppie
Roué Verveer behoort tot de grote jongens in 
cabaretland. De zalen zitten vol, zijn big smile spat 
regelmatig van het tv-scherm en hij heeft met zijn 
boek ‘Waarom? Daarom!’ een bestseller op zijn naam 
staan. Zijn nieuwe show belooft weer op-en-top Roué 
te worden: een stortvloed aan hilariteit, scherpe 
grappen, slimme improvisaties en zelfspot.

VR 10 MEI | 20:00 | GROTE ZAAL

tickets & info: dnk.nl


