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Heel officieel gezien hoort Wilma nog niet 
bij de doelgroep, ze is 50. Toch mocht ze 
het even op haar gemak proberen. “Ik 
moet eerlijk zeggen – ik was aangenaam 
verrast!”, zegt ze. We vroegen haar wat er zo 
leuk is aan die speciale bioscoopmiddagen 
voor 55-plussers. 

Viel het je mee of tegen?
“Eerlijk is eerlijk: ik zou zelf nooit gegaan zijn zonder 
uitnodiging van DNK. Maar ik ben echt onder de indruk. 
Het komt allemaal gezellig en aangenaam over. Het is veel 
leuker dan thuis Netfl ix kijken! Als dan de telefoon gaat, 
stop je toch even. Nu ben je er volledig met je aandacht bij 
en je ontmoet leuke mensen in de zaal en in de pauze.”

Wat is je bijgebleven?
“De gastvrijheid en de aandacht. Iemand van DNK geeft 
een korte inleiding. Over wat de fi lm zo goed maakt en 
waar je op moet letten. Nou ja, niks móét natuurlijk. Het is 
genieten! Comfortabele stoelen, lekker veel beenruimte. 
In de pauze is er koffi  e en cake. Daar wilde ik nog een 
morbide grapje over maken: ‘uhm, koffi  e en cake, doet 
dat niet een beetje denken aan een begrafenis?’ Maar 
nee hoor, dat hadden ze al eens netjes gevraagd aan 
de trouwe bezoekers. Die zeiden: ‘ben je gek, cake is 
feestelijker dan een koekje!’”

Wie bepaalt de films?
“Het publiek zelf! Onze gastheer gaf meteen aan: weet je 
zelf nog een leuke fi lm, geef het dan zeker aan ons door. Er 
is geen vast genre, geloof ik. Over het algemeen denk ik 
dat ze wat minder kiezen voor grof geweld of meligheid en 
wat meer voor verhalen met inhoud.” 

Zou je een bezoek aan de Senioren Bios 
aanraden?
“Zeker weten! Je hebt een avondje-uit-gevoel, gewoon 
midden op de dag. Dat betekent ook: niet ‘s avonds laat 
in het donker naar huis. Als je van buiten Assen komt, kun 
je ‘s morgens even winkelen en ‘s middags naar de bios. 
Voor iedereen met een smalle beurs: duur is het helemaal 
niet. Voor € 7,50 ben je klaar, compleet met koffi  e en 
wat lekkers. En dan zie je ook nog eens een leuke fi lm 
met z’n allen! Heb je weer wat om over te praten met je 
kleinkinderen, pardon, op de sportschool.”

INTERVIEW
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Weiersstraat 1, Assen  
marketing@dnk.nl | dnk.nl 

Oplage 
55.000 stuks

Hoofdredactie 
DNK - Jetze Dam

Eindredactie 
DNK - Aranea de Heer, Frido van der Wal 

Redactie
DNK - Aranea de Heer, Frido van der Wal, Irene van der Molen, 
Het Geheime Wapen Tekstschrijvers

Vormgeving
DNK - Alexander Martens, Arko Pel

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of 
openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, kopie, foto of fi lm zonder 
vooraf schriftelijk toestemming te hebben gevraagd aan DNK.
Druk- en zetfouten voorbehouden.
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Een avondje-uit-gevoel, 
midden op de dag 
Wilma van Wijngaarden 
ontdekt de Senioren Bios
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Het is 1996 wanneer de actiethriller 
‘Mission: Impossible’ het daglicht ziet. 
Een 34-jarige Tom Cruise schittert 
als geheim agent Ethan Hunt en een 
nieuwe filmreeks is geboren. ‘Mission: 
Impossible’ is een hit! Maar dat de 
reeks inmiddels al 22 jaar standhoudt, 
is eigenlijk pas echt een “onmogelijke” 
prestatie ... 

We keren nog even terug naar deel 1, naar het begin. 
De film is een groot succes en al snel kondigt men 
een vervolg aan. Ook deze overtuigt en een derde 
film is onvermijdelijk. Toch scoort ‘Mission: Impossible 
III’ beduidend minder en het voortbestaan van de 
reeks lijkt een – hoe kan het ook anders – “Mission 
Impossible” …  Ongeloofl ijk genoeg gebeurt precies 
het tegenovergestelde. De reeks vindt zichzelf 
opnieuw uit en nog eens drie fi lms volgen, met als 
hoogtepunt ‘Mission: Impossible - Fallout’! Hoog 
tijd dus om een reis te nemen door 22 jaar ‘Mission: 
Impossible’!

Missions: Impossible 
(1996)

Jim Phelps en zijn elite-team 
bereiden in Praag een plan 
voor om een disc met de 

identiteit van alle Amerikaanse spionnen veilig te 
stellen. Helaas loopt alles verkeerd en wordt teamlid 
Ethan Hunt als schuldige aangewezen. Ethan kan 
maar één ding doen: de zaak zelf oplossen.

Mission: Impossible II 
(2000)

Ethan Hunt moet samen 
met de mooie Nyah Hall 
de afvallige agent Sean 

Ambrose ervan weerhouden een nieuw soort terreur 
te verspreiden. 

Mission: Impossible III 
(2006)

Ethan Hunt is een paar jaar 
ouder geworden, en heeft 
een vriendin die niet weet 

waar hij werkt. Hij is niet meer regelmatig actief 
in de IMF, maar wanneer een spionne van de IMF 
gevangen wordt genomen komt Ethan nog een 
laatste keer in actie.

Mission: Impossible - 
Ghost Protocol (2011) 
De IMF wordt ervan 
verdacht betrokken te 
zijn bij een internationaal 

terroristisch complot en wordt op non-actief gezet. 
Om het tegendeel te bewijzen, zit er voor Ethan Hunt 
en zijn team niets anders op dan het zogenaamde 
‘Ghost Protocol’ in werking te stellen, waarbij hulp en 
contact met de buitenwereld onmogelijk is. 

“Your mission, should you 
choose to accept it”

Mission: Impossible - 
Rogue Nation (2015)

Rogue Nation zorgt ervoor 
dat Ethan Hunt en zijn team 
de gevaarlijkste missie tot 

op heden moeten uitvoeren. Ze moeten Syndicate 
uitschakelen, een internationale en zwaar getrainde 
organisatie die het gemunt heeft op de IMF.

Mission: Impossible - 
Fallout (2018)

Some missions are not a 
choice. Ethan Hunt bevindt 
zich samen met zijn IMF 

team in een race tegen de klok nadat een missie 
verkeerd afl oopt. 

Mission: Impossible 
22 jaar onmogelijke missies

Wist je dat?
* IMF voor Impossible Mission Force staat? * De eerste 5 delen samen bijna 2,8 miljard dollar opbrachten? * ‘Mission: Impossible - Fallout’ de eerste fi lm is met een terugkerende 
regisseur? * Tom Cruise al zijn stunts zelf doet en in Fallout zelfs zijn enkel brak? * Deze scène gewoon in de fi lm is gebleven? * Tom deze keer ook nog aan een helikopter hangt én 
deze helikopter zelf bestuurt?

Top-5 
Impossible 
Tom Cruise 

Stunts
1.

De HALO- (High Attitude  Low  
Open) sprong 

(op 7,8 km hoogte),
als eerste acteur ooit. (MI6)

2. 
Het beklimmen van de Burj 

Khalifa, het hoogste gebouw 
ter wereld. (MI4)

3. 
Hangend aan een vliegtuig. 

Om het goed te krijgen moest 
het 8 keer over. (MI5)

4. 
De meest iconische, het 

hangen en balanceren aan 
een kabel binnenin het CIA-

hoofdkwartier. (MI1)

5.
De onderwater kluis-missie. 

Cruise leerde om zijn adem 6 
minuten in te houden. (MI5)Tom Cruise: een 

ongeautoriseerde biografie
Andrew Morton

Over het leven en werk van 
Tom Cruise en de invloed van 
de Scientology-kerk hierop. 
Een boek met opmerkelijke 
conclusies, geschreven door de 
wereldberoemde biograaf Andrew 
Morton.

NU IN DE BIOSCOOP

Boekentip

Scan en bekijk de MI6 stunts



be
le

ef
! n

r. 
11

  4

En houd nog even lekker het vakantiegevoel vast! 

Kom nazomeren in 
Beachclub DNK
Laat je op 25 en 26 augustus trakteren 
op een te gekke culturele en culinaire 
cocktail in de Gouverneurstuin in 
Assen. Optredens, hapjes, films en 
BN’ers smelten samen tot één héérlijk 
Preuvenement.

Bestemming bereikt: zo ervaar je Beachclub DNK, 
want het voelt als een warme, relaxte strandvakantie 
ver weg. Maar dan midden in Assen! Speel even 
lekker de toerist en laat je door ons rondleiden. 
Als een goede reisleider wijzen we je de weg 
naar de mooiste uitstapjes in het nieuwe theater-, 
bioscoop- en bibliotheekseizoen. Dit te midden 
van het Preuvenement: een beetje fl aneren, een 
dansje maken, een hapje eten – er zijn namelijk 
vele lekkernijen te ontdekken: van Roemeense 
specialiteiten en kruidige kost uit de Marokkaanse 
tajine, tot de Indische keuken, Drentse patat en 
Italiaans ijs.

Speciale win-actie
Lijkt het je leuk om naar London te gaan? Doe dan 
mee met de speciale win-actie. Je maakt onder 
meer kans op twee retourtickets naar Londen, een 
reischeque t.w.v. € 250,- of een luxe lederen reistas. 

De BuitenBios, ooit zo leuk naar een film 
gekeken?
Door een fi lm te pakken in de gratis BuitenBios reis je 
lekker in de buitenlucht naar de magische wereld van 
fi lm. Elk jaar presenteert de BuitenBios een divers 
programma met fi lms voor jong en oud.

ZATERDAG

13:00 | The Incredibles                
15:15 | Kedi                              
19:15 | Finding Your Feet                      
21:30 | Bon Bini Holland              

ZONDAG

13:15 | Kedi
15:30 | The Incredibles 
19:30 | Finding Your Feet 

Silent Poetry Disco
Op weg naar de BuitenBios kom je op zaterdag in 
de Torenlaan Wordbites tegen met ‘Silent Poetry 
Disco’. Dit is, zoals Wordbites zegt: “Een intieme, 
radio-achtige performance poetry ervaring waarbij 
de livemuziek en de live gesproken woorden direct je 
ziel raken via je hoofdtelefoon. Persoonlijk. Pakkend. 
Prikkelend.”

De toegang tot het Preuvenement en de BuitenBios is gratis. 
Tijdens het evenement worden consumpties betaald met 
consumptiemuntjes. Kijk op preuvenementassen.nl voor het 
volledige programma.

DNK-Sligro 
Stage

Jordan Roy & band
Zanger en entertainer Jordan 
Roy brengt een ode aan George 
Michael.
ZA 25 AUG | 14:50

Zoutmus
Droogkomisch en absurdistisch 
muziektheater - een hit op De 
Parade. Alleen de naam al: ‘Kuikens 
van beton’.
ZA 25 AUG | 15:40

Anneke van Giersbergen
Een akoestische ode aan het 
25-jarige repertoire van Anneke van 
Giersbergen.
ZA 25 AUG | 16:30

Bertolf
Singer-songwriter Bertolf brengt 
een mix van eigen werk en dat van 
muzikale helden als Bob Dylan & 
Paul McCartney.
ZA 25 AUG | 17:20

Daisy Correia
Als fadozangeres neemt ze je 
mee naar een kroegje in Lissabon. 
Melancholie, blijdschap en Daisy! 
ZO 26 AUG | 14:20

Lisa Loïs
Je moet het maar durven: Lisa sings 
Adele! Met tussendoor anekdotes 
over Adele’s carrière en persoonlijke 
leven. Gebracht met respect én 
humor.
ZO 26 AUG | 15:20

Joris Linssen & Caramba
Ballades en ontroerende 
levensverhalen die je raken; 
Nederlands gezongen, met een 
pittig Mexicaans sausje.
ZO 26 AUG | 17:10

Jouw souvenir: de DNK-bag!
Voor slechts € 17,50 schaf jij tijdens het Preuvenement je zomerse DNK-bag boordevol 
cultureel voordeel aan! Een bioscoopbon, een gratis theaterkaart, een proefabonnement op de 
Bibliotheek, een toegangskaartje voor een Derde Dinsdag én 5 Preuvenement-consumptiemuntjes; 
het is gewoon fan-tas-tisch! Kom tijdens het Preuvenement naar onze Beachclub en sla hem snel in 
voordat ze op zijn! 

© Marcel J. de Jong Fotografi e

Scan en bekijk de trailer! 
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Als Joris Linssen ‘Caramba!’ roept, dan komt het uit zijn tenen. Vol 
kracht, vuur en passie. Het is de naam van zijn band, die niet voor niets naar 

de typisch Mexicaanse krachtterm is vernoemd. Zijn Mexicaanse 
smartlappen zijn intens en raken je regelrecht in je hart.

¡Caramba!

Misschien heb je ze vorig jaar ook al 
op het Preuvenement gezien. “Een heel 
gezellig evenement met de sfeer van 
een festival,” weet Linssen nog. In de 
Gouverneurstuin optreden is natuurlijk 
heel anders dan het theater. Maar in zijn 
tweede vaderland, Mexico, heeft hij daar 
inspiratie voor opgedaan. 

“Ik heb er gewoond en ik raakte helemaal in de 
ban van de kleuren, het temperament, de tequila en 
de prachtige romantische en melodieuze liedjes. 
Overal is muziek. In de bus, op straat, tijdens het 
koken, de Mexicanen ademen muziek. Ik genoot van 
de mariachi-bands die op een plein speelden, met 
hun mooi geborduurde kleding. Ze zongen liedjes 
vol zelfmedelijden, zwelgend in verdriet. De teksten 
waren zó mooi, bloemrijk en verzorgd: dat wilde ik in 
mijn eigen taal gaan zingen.” 

“Een lied heeft pas bestaansrecht als het 
je echt wat doet”

Theatershow
Inmiddels bereidt hij al de zesde theatershow 
voor, waarin zijn Nederlandstalige Mexicaanse 
smartlappen te horen zijn. Van deze show, met de 

titel ‘Raak!’, krijgen we op het Preuvenement een 
voorproefje. “We leggen de laatste hand aan ons 
nieuwe album. Ook daarop komen liedjes die je 
raken. Want een lied heeft pas bestaansrecht als het 
je echt wat doet, als het je recht in je hart raakt. Op 
het Preuvenement laten we veel nieuw werk horen.” 
Dat gaat gepaard met veel vrolijkheid, maar ook met 
ontroering en misschien wel een traan. Al die emoties, 
Linssen weet ze als geen ander op te roepen. Als 
presentator van het tv-programma ‘Hello Goodbye’ 
kreeg hij moeiteloos gevoelige verhalen in beeld. 

“De kern van het échte levenslied: altijd 
een lach en een traan”

Serenade
De theatershow, in maart te zien in DNK, is intiem en 
een echte belevenis. “We zijn altijd op zoek naar de 
zucht van de zaal, naar de zucht van ontroering. Een 
geweldig Mexicaans fenomeen is de serenade: je 
kan muzikanten inhuren om onder het balkon van je 
geliefde liedjes te spelen. Zo verklaar je de liefde 
aan elkaar. Wij nemen iets van die serenade over in 
onze show: we willen graag speciaal voor mensen uit 
het publiek een liedje spelen, als troost of misschien 
wel als felicitatie. In onze nieuwe show gaan we de 
interactie nog meer zoeken.” 

Dat betekent dat het publiek “alle kanten op 
gesmeten wordt” zoals Linssen het zelf verwoordt. 
“Dat is de kern van het échte levenslied: altijd een 
lach en een traan.” 

Voel het zelf
Joris Linssen & Caramba spelen op zondag 26 
augustus om 17.10 uur op het Preuvenement in Assen. 
Op 20 maart 2019 is de show Raak! in DNK te zien. 

Joris Linssen & Caramba
Raak!
WO 20 MRT | 20:00 | RABO ZAAL

€ 21,50

© Sake Elzinga Photography
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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 0128888.

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

SEPTEMBER
MUZIEK  ZA 15 SEP | 20:00

Letter voor Letter concert
René Karst & Carola Smit
René Karst en Carola Smit komen nogmaals 
naar Assen. Geniet van de muziek en lees in het 
programmaboekje de teksten mee. En als je 
dat wat lastig vindt, dan hoor je hoe je daarbij 
geholpen kunt worden.
SLECHTS € 5,00 ENTREE

LITERAIR     ZO 16 SEP | 13:30

Kolkende Taal
Vanwege de ‘Maand van de geschiedenis’ 
vertellen de auteurs Nelleke Noordervliet (o.a. 
‘Aan het eind van de dag’) en Dinah Marijanan 
(‘Njonja’), en Ferry Sieders van het Drents 
Archief aan de hand van hun favoriete boeken 
over hun leven en werk.
GRATIS TOEGANG

FILM  VANAF DO 20 SEP

Johnny English Strikes Again
Rowan Atkinson is terug als ’s werelds “beste” 
spion. Weet hij zijn missie ook ditmaal met 
succes te volbrengen?

SPECIAL    VR 21 SEPT | 20:00

Bert Visscher & het Noordpool 
Orkest - Don Pescatore and his Alcatraz 
Orchestra
Cabaretier Bert ‘Don Pescatore’ Visscher 
opent het theaterseizoen in DNK met dit 
spetterende staconcert.  Met een bigband 
van 22 losgeslagen muzikanten en een setje 
zedeloze zangeressen.

OKTOBER

MUZIEK/KLASSIEK  VR 5 OKT | 20:00

Noord Nederlands Orkest 
Waar de liefde overwint
Geniet van huiveringwekkende capriolen in de 
fi nale van het vioolconcert van Saint-Saëns, 
waarbij het orkest als een verliefde zwaan de 
soliste omhelst.

FILM  WO 10 OKT | 20:00

Ladies Night: Zwaar Verliefd!
Een luchtige romantische komedie waarin de 
eeuwige strijd tegen de kilo’s en de liefde op 
een grappige, herkenbare manier bij elkaar 
komen.

FILM     VANAF DO 11 OKT

First Man
‘First Man’ vertelt het boeiende verhaal van de 
NASA-missie die als doel had mannen naar de 
maan te sturen, met de nadruk op astronaut 
Neil Armstrong en de periode van 1961 tot en 
met 1969. Gebaseerd op het boek van James 
R. Hansen.

MUZIEK   VR 12 OKT | 20:00

Stef Bos & Band
Kern
‘Kern’ is de titel van het nieuwe album van 
Stef Bos, dat eind dit jaar verschijnt. In dit 
gelijknamige nieuwe theaterconcert brengt 
hij met zijn band nieuwe en oude nummers ten 
gehore.

ACTUALITEIT      VR 21 SEPT | 20:00

Derde Dinsdag
Peter R. de Vries
Peter R. de Vries vertelt op deze avond over 
het proces tegen Holleeder en zijn werk als 
misdaadverslaggever. Deze ‘Derde Dinsdag’ 
is gekoppeld aan het boek en de voorstelling 
‘Judas’.
SLECHTS € 5,00 ENTREE

SPECIAL   DO 18 OKT | 20:30

Timon Krause
Mindgames
Met een verrassende, magische en 
vermakelijke mix van muziek, magie en mysterie 
maakt mentalist Timon Krause het onmogelijke 
mogelijk.

SPECIAL    ZA 20 OKT | 20:00

Omdenken 
De ‘Lastige kinderen? Heb jij even geluk’ 
Omdenkshow
Berthold Gunster en Dion Vincken hebben 
een bijzonder advies aan ouders: stop met 
opvoeden. Hoe? Dat leggen ze uit in deze mix 
van theater, lezing en cabaret, bedoeld om 
over na te denken én om te lachen.

CABARET       DO 25 OKT | 20:00

Javier Guzman
Sinterklaasconference 2018 
Lief & Laf 2
Scherp van tong, fi lerend en zichzelf 
vastbijtend in het nieuws neemt hij het jaar met 
je door en brengt hij de humor aan het licht. 
Dat wordt dus een avondje spijkerhard lachen, 
om het nieuws én om Javier.

FILM     ZA 27 OKT 

DNK Fright Night
Durf jij het engste Halloween-fi lmevent 
van het jaar te bezoeken? Beleef de 
meest angstaanjagende horrorfi lms in 
onze huiveringwekkend aangeklede 
bioscoop. Niet te fi lmen zo eng! 

LITERAIR        ZO 28 OKT | 13:30 & 15:30

Kolkende Taal
Dé talkshow waarin je leuke weetjes opdoet 
over schrijvers, artiesten en politici. Aan de 
hand van hun favoriete boeken gaan de 
gasten in gesprek over hun leven en werk. 
De gesprekken worden afgewisseld met 
livemuziek.
GRATIS TOEGANG

NOVEMBER
FILM  VANAF DO 1 NOV 

Bohemian Rhapsody
‘Bohemian Rhapsody’ is een ode aan Queen, 
hun muziek en hun uitzonderlijke zanger Freddie 
Mercury.

CURSUS  MA 5 NOV | 09:30

Werken met de E-overheid
Het wijzigen van je huurtoeslag, het zoeken 
naar werk en het doorgeven van een verhuizing 
gaat tegenwoordig allemaal digitaal. Wil 
je leren hoe je dit zelf kunt doen? Volg dan 
de cursus ‘Werken met de E-overheid’ in de 
Bibliotheek!

FILM  VANAF WO 14 NOV 

Fantastic Beasts: The Crimes of 
Grindelwald
Grindelwald is ontsnapt. De enige die hem zou 
kunnen stoppen is de tovenaar die hij ooit tot 
zijn beste vrienden rekende, Albus Dumbledore. 
Maar Dumbledore zal de hulp nodig hebben 
van de tovenaar die Grindelwald één keer 
eerder versloeg, voormalig student Newt 
Scamander.

HOBBY  DI 27 & WO 28 NOV | 19:00

Warme Winterdagen Workshops
Laat je tijdens drie creatieve workshops, 
verzorgd door enthousiaste Asser ondernemers, 
onderdompelen in winterse sferen. Denk 
bijvoorbeeld aan wijnproeven, koken, en 
kerststukjes maken. Dé perfecte manier om in 
de stemming voor de winterdagen te komen!
GRATIS VOOR BIEBLEDEN
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Hij komt langs, in hoogsteigen persoon, 
tijdens onze ‘Derde Dinsdag’ in DNK. De 
BN’er die zo veel negatieve tweets om 
zijn oren krijgt. 

Als het over Peter R. de Vries gaat, is de wereld 
verdeeld in drie kampen: je bewondert hem 
mateloos, je vindt hem irritant, of je twijfelt nog. 
Het kamp met de bewonderaars is duidelijk aan 
de winnende hand. Misschien wel dankzij zijn lange 
reeks successen. Met niet afl atende ijver kreeg hij 
na jaren ploeteren de twee onschuldige verdachten 
in de Puttense moordzaak op vrije voeten. 

De persoon achter de 
misdaadverslaggever
De Vries staat op de dodenlijst van Willem 
Holleeder. Wat doet zoiets heftigs met je 
privéleven? Wat bezielt iemand om met een 
werklust die geen grenzen kent en met gevaar voor 
eigen leven de luis in de pels van politie en justitie 
te zijn? 

Er zit maar één ding op: we moeten het hem 
vragen. En dat kan, want Peter R. de Vries is op 
dinsdag 16 oktober te gast tijdens de ‘Derde 
Dinsdag’ van DNK. De ‘Derde Dinsdag’ lijkt in de 
verte op het televisieprogramma ‘College Tour’, 
maar dan zonder Twan Huys en mét Cunera van 
Selm. Het principe is hetzelfde: iemand die iets te 
maken heeft met een actueel of maatschappelijk 
onderwerp komt hierover vertellen. 

Tijdens de editie met Peter R. Vries wordt er ook 
een uitstapje gemaakt naar het boek ‘Judas’ en de 
theatervoorstelling naar deze bestseller van Astrid 
Holleeder. Peter R. de Vries kent Astrid goed en 
hij was getuige in de strafzaak tegen topcrimineel 
Willem Holleeder.

Derde Dinsdag - Peter R. de Vries
DI 16 OKT | 20:00 | RABO ZAAL

€ 5,00 | € 2,50 VOOR BIEBLEDEN

Nu zelf aan de tand gevoeld

Misdaadverslaggever 
Peter R. 
de Vries

Judas: theaterthriller naar het 
gelijknamige boek van Astrid Holleeder
“Onze broer heeft geen vrienden, alleen potentiële 
slachtoff ers.” Het is het gitzwarte beeld dat Astrid 
Holleeder in het boek ‘Judas’ schetst over haar 
broer Willem Holleeder. Haar verhaal komt tot leven 
in de gelijknamige theaterthriller, waarin Renée 
Fokker de rol van Astrid speelt.

De voorstelling vertelt het verhaal vanuit het 
perspectief van vier vrouwen: Willems moeder, 
zijn twee zussen en een nichtje. Hoe het is om zo’n 
levensgevaarlijk familielid te hebben en dagelijks 
te worden beheerst door een beklemmende angst. 
De impact van de ontvoering op alle familieleden, 
de verwijdering tussen de bloedgabbers Willem 
Holleeder en Cor van Hout – die in 2003 om het 
leven kwam – de bedreiging van Peter R. de Vries, 
liquidaties en afpersingen in het criminele milieu. 

“Er is niemand op de wereld waar ik zo verbonden 
mee ben als mijn broer, wij zijn als een tweeling.” 
Aldus Astrid over haar broer. De spagaat waarin 

ze leeft is dan ook ongekend; blijft ze hem trouw 
of zal ze hem verraden om de rest van haar familie 
van de dreigende dood te redden? Door zich als 
vertrouweling op te stellen, kon Astrid dicht in de 
nabijheid van haar broer verkeren, met maar één 
doel: hem levenslang geven. En daarmee tekende ze 
ook haar eigen vonnis. 

‘Judas’ laat zien hoe het is als je leven dagelijks 
wordt beheerst door angst. En hoeveel moed ervoor 
nodig is om die angst te trotseren. Een absolute 
must-see! 

Judas
VR 16 & ZA 17 NOV | 20:00  GROTE ZAAL

Peter R. de Vries 
in Kolkende Taal
Alvast meer weten over Peter R. de Vries? 
Tijdens de talkshow Kolkende Taal wordt 
een recent opgenomen interview met De 
Vries getoond.
ZO 16 SEP | 13:30 | STUDIO 1C

GRATIS TOEGANG
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Judas
Astrid Holleeder

Een familiekroniek over het gezin Holleeder. In Astrid Holleeders verhaal ligt de nadruk op de 
periode na 2012 en haar beweegredenen om samen met haar zus Sonja tegen haar broer te 
getuigen.

Boekentip

Scan en bekijk 

de trailer



Kidspagina
Dromen, ontdekken en 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 in de wondere wereld van het Theater. 

Meer kidsactiviteiten, 
fi lms en voorstellingen vind je 

op dnk.nl

THEATER  Dirk Scheele - Huis-, 
tuin- en keukenavonturen 
ZA 28 OKT | 13:30 & 16:00 | 2+
De razend populaire Dirk Scheele heeft 
een fantastisch bekeken YouTube-
kanaal, met natuurlijk de hit ‘Huis-, 
tuin- en keukenavonturen’. En nu neemt 
Dirk je in het Theater met vrolijke liedjes 
mee naar zijn huis, waar stofzuigers 
tot leven komen, boterhammen de 
boogie dansen en de dieren in de tuin 
meezingen. Een wonderlijk theaterfeest 
voor jong en oud!

JACKLAB    BFF-Lab 
ZA 6 OKT | 8-12 JAAR 
Heb jij ook een BFF (Best Friends 
Forever)? Kom dan samen naar het 
JackLab, dat we omtoveren tot speciaal 
BFF-Lab. Speel je eigen game, ontwerp 
gadgets en maak ze met de 3D-printer of 
lasersnijder. Of reis samen naar een ver 
oord. Want met de HTC VIVE ontdek je de 
wereld in Virtual Reality!

FILM    Smallfoot (NL)  
VANAF WO 3 OKT 
Smallfoot zet de Bigfoot-legende 
op zijn kop als een slimme jonge Yeti 
iets vindt waarvan hij niet wist dat het 
bestond: een mens! Een meeslepend 
verhaal over vriendschap, moed en 
vreugdevolle nieuwe ontdekkingen. 

FILM    Superjuffi  e  
VANAF WO 10 OKT 
Juf Josje is een heel gewone juf, maar als ze een mysterieus 
beeldje ontdekt, verandert ze plotseling in Superjuffi  e. Ze 
vliegt door de lucht, kan met dieren praten en komt in actie 
als die in gevaar zijn! Dus als er een tijgertje verdwijnt is 
het de taak voor Superjuffi  e en de kinderen om dit mysterie 
samen op te lossen. 

MUSICAL    Theater Terra
Kikker en de vallende ster
ZO 14 OKT | 14:00 | 4+ 
Theater Terra, bekend van 
‘Welterusten Kleine Beer’ en 
‘Raad eens hoeveel ik van 
je hou’, brengt de wereld 
van Kikker tot leven in een 
gloednieuwe familiemusical. 
Kikker en zijn vriendjes zien 
een vallende ster en doen 
een wens. Kom je helpen om 
deze in vervulling te laten 
gaan?

Start Kinderboekenweek 
WO 3 OKT | 6-12 JAAR 
Vier de start van de Kinderboekenweek 
feestelijk met ons mee! Ga op spannende 
“speeddates” met bekende boekfi guren 
in de Bibliotheek, bekijk de fi lm ‘Smallfoot’ 
over vriendschap en moed in de Bioscoop 
en maak je eigen Yeti in het JackLab!
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