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MATROESJKA MET ‘EEUWIG VLEES’: AMAZING IN THEATERSHOW
ALSOF HUN LEVEN ERVAN AFHANGT MET ERNEST BEUVING THEATER
THEATER

LAATSTE
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N
NU IN DE
VERKOO
P

“Ronduit grappig!”, keurmerkte het NRC Handelsblad de twee. De Telegraaf ging helemaal tot op het bot
en riep “dit energieke en eigenzinnige duo” uit tot grote cabaretbelofte. Na alle lovende recensies willen
ook wij Matroesjka graag in Holten zien! Jihad-sletjes. Botox-bejaarden. Doorgesnoven goochelaars.
Verontrustende datingshows. In Eeuwig Vlees speelt Matroesjka alsof hun leven ervan afhangt. Wat kun je
anders? Het is tenslotte eten of gegeten worden. Met rauwe humor, schrijnende sketches en sappige
technobeats draait Matroesjka alles en iedereen door de gehaktmolen.

Voor de tweede keer staat ons eigen Holtense popkoor Amazing
samen met cabaretier Ernest Beuving op ons podium. Ernest zet menig
theaterzaal op zijn kop met zijn Beuving bende. Deze combinatie
belooft een heerlijk gezamenlijk concert met tussendoor veel humor,
typetjes, imitaties, persiflages en spontaniteit. Het koor zingt uit
volle borst mee maar ligt tussendoor ook naast
de stoel van het lachen. “Brengt een hoefijzer
ook geluk als je er één op je hoofd krijgt? Ja!
Dan heb je namelijk geluk dat het paard er niet
meer aan vast zit.” Met dit soort bevrijdende
redenaties van Ernest Beuving verlaat iedereen
de zaal als een succesvolle levenskunstenaar.
THEATER ZATERDAG 19 MAART 20.00 UUR I € 15,00 inclusief pauzedrankje

WORKSHOP
GELUIDSTECHNIEK

info@talenthusholten o.v.v. je favoriete nummers.

Met je band optreden is het
ultieme doel, maar jammer dat
het geluid op locatie soms te
wensen overlaat. En niet iedere
band kan zich een geluidstechnicus
veroorloven. Dus zaak dat je zelf
als muzikant de basisprincipes
kent en weet wat je te doen
staat. Peter Nij Bijvank leert je in
2,5 uur de fijne kneepjes van het
vak en hoe je het mooiste
live-podiumgeluid creëert. Meld
je aan via www.kulturhusholten.nl.

MUZIEK ZATERDAG 26 MAART 20.00 UUR

MUZIEK ZATERDAG 5 MAART

THEATER VRIJDAG 11 MAART 20.00 UUR I € 15,00 inclusief pauzedrankje

MUZIKANTEN ONDER ELKAAR
Na het eerste succes van afgelopen november
organiseert Talenthus Holten weer het Muzikanten
Café in café Daglicht. Een avond van netwerken,
samen spelen, inspirerende presentaties maar
vooral veel muzikaal plezier staan op het
programma! Muzikanten; komt tot spelens! En
voor alle andere muziekliefhebbers; komt tot zien!
Wil je meespelen? Meld je dan even aan per mail

UITGELICHT DONDERDAGFILMS
FILM

FILM

10.00 UUR I € 15,00

COOP MOEFIEKIDS

MAANDAGENDA
MAART
T/M 30 APRIL EXPOSITIE
MÉÉR NAGELHOUT
2

COOP MOEFIEKIDS
DE SNEEUWKONINGIN 2*

4

LEZING PETER TOONEN OVER
‘TRANSITIE’ *HOLTENGROEP

5

MUZIEK WORKSHOP
GELUIDSTECHNIEKEN*
TALENTHUS

11 TIENERSOOS ’SO WHAT?!’
VIAVIE WELZIJN

MASAAN

KINGSMAN, THE
SECRET SERVICE

Zelfmoord, een seksschandaal,
onmogelijke liefde, uitbuiting,
corruptie, seksuele intimidatie.
Het zijn nogal wat heftige
onderwerpen die in de
onvervalste Indiase film Masaan
voorbij komen. Een film over
Indiase mensen en met Indiase
thematiek en problematiek.
Getuige de twee prijzen die de
film bij het filmfestival van
Cannes won, valt er echter ook
voor ons westerlingen heel wat
uit te halen.

DE SNEEUWKONINGIN 2 DUMMIE DE MUMMIE 2

Actiekomedie waarin een
geheime organisatie voor
spionnen een ongepolijst maar
talentvol straatschoffie rekruteert
voor hun trainingsprogramma.
Precies op dat moment ontstaat
er een onheilspellende dreiging
in de vorm van de gestoorde
hightech genie Valentine.
De film Kingsmen is het bewijs
dat humor en spionage niet zo
flauw en melig als Austin Powers
hoeft te zijn, maar ook niet zo
beschaafd als James Bond.

Kay en Gerda zijn dikke vrienden.
Maar hoog in het koude Noorden
heeft de Sneeuwkoningin haar
oog op Kay laten vallen. Hij
wordt gekidnapped door haar.
Hij wordt vastgehouden in het
ijspaleis van de koningin. Gerda
gaat op zoek naar hem en moet
een lange reis vol avontuur en
gevaar afleggen voor ze bij het
paleis aankomt. Maar dan nog is
het niet zeker of het haar lukt
om Kay op tijd uit de handen van
de koningin te redden… drie
kussen van haar zijn dodelijk.

Hét vervolg op de succesvolle
jeugdfilm Dummie de mummie.
De titel van deel 2 luidt Dummie
de Mummie en de Sfinx van
Shakaba. In de sequel gaan Goos
en Dummie op zoek naar een
geheimzinnig beeldje, de sfinx
van Shakaba. Misschien dat dit
de mummie kan helpen net zo
beroemd te worden als zijn
vader. Goos moet en zal het
vinden. Maar… waar is het?
Bomkak Dinges! Toch niet op de
bodem van de zee?

20.00 UUR I € 7,00

FILM DONDERDAG 31 MAART

COOP MOEFIEKIDS

30 MAART 15.00 UUR I € 5,00

inclusief pauzedrankje

20.00 UUR I € 7,00

WOENSDAG 2 MAART
15.00 UUR I € 5,00

inclusief ranja en popcorn

FILM DONDERDAG 17 MAART

inclusief pauzedrankje

COOP MOEFIEKIDS WOENSDAG

|

INFO@KULTURHUSHOLTEN.NL

|

T (0548) 801930

14 LEZING JAAP SCHOLTEN
OVER ‘HORIZON CITY’*
BIBLIOTHEEK/KC HOLTEN
17 FILM MASAAN*
18 TIENERSOOS ’SO WHAT?!’
VIAVIE WELZIJN
19 THEATER ERNEST BEUVING
ISM AMAZING MET ‘SKOREN’*
25 GOEDE DOELEN MARKT
26 MUZIEK MUZIKANTENCAFÉ
TALENTHUS
30 COOP MOEFIEKIDS
DUMMIE DE MUMMIE 2*
31 FILM KINGSMAN-THE
SECRET SERVICE*

inclusief ranja en popcorn
WWW.KULTURHUSHOLTEN.NL

11 THEATER MATROESJKA MET
‘EEUWIG VLEES’*

VOLG ONS OP

@KULTURHUSHOLTEN
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