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FEESTELIJKE OPENING VAN HET UITGAANSSEIZOEN IN HOLTEN

Z

NIEUW DIT SEIZOEN
Het Kulturhus zit niet stil en biedt ieder
seizoen weer leuke nieuwe dingen voor
jong en oud. Wat is er zoal nieuw?

ZATERDAG 7 SEPTEMBER VAN 16.00 TOT 23.00 UUR STAAN HET KULTURHUS EN DE SMIDSBELT OP HUN KOP
TIJDENS DE UUTMARKT HOLTEN, HET CULTURELE EN CULINAIRE FESTIVAL VAN HOLTEN. NA HET SUCCES VAN VORIG
JAAR KUN JE OOK NU WEER GENIETEN VAN MUZIEK, THEATER, LEKKER ETEN EN DRINKEN EN LEUKE ACTIVITEITEN

De Theaterfabriek: theaterles voor
de jeugd
De Kulturhus cadeaubon: het cadeau
voor een avondje uit

VOOR JONG EN OUD. EN HET IS NOG GRATIS OOK!

Popoefenstudio: professionele

De Uutmarkt Holten staat garant voor verbazing en verrassing.

hapjes en drankjes bij de eettentjes van diverse Holtense horecabedrijven.

popoefenstudio te huur met complete

Spectaculaire optredens van acrobaten, straattheater, kostelijk vermaak

Kortom, ook de tweede editie van Uutmarkt Holten mag je eigenlijk niet

backline voor slechts €7,50 per uur

voor de kids en lekker eten met een muzikaal tintje. Vanaf 16.00 uur

missen. Wel raden we je aan alvast het gratis Uutmarkt ticket te bestellen

en meer...

gaat de groene loper uit en nemen we je graag mee op verrassingstocht

via www.kulturhusholten.nl. Dan ben je zeker van een plek op de groene

door het Kulturhus, waar het Kulturhus en de participanten zich op

loper. Nieuwsgierig wat er allemaal te zien en te doen is? Op de

ludieke wijze presenteren. En net als je denkt dat je genoeg verrast bent,

volgende pagina vind je een greep uit het programma en op

sta je op de Smidsbelt tussen artiesten die je meenemen in hun grappige

www.kulturhusholten.nl is gedetailleerde informatie te vinden.

en spannende acts. Gelukkig kun je daarna bijkomen met heerlijke

We zien je graag op zaterdag 7 september!

VOLG KULTURHUS OP
FACEBOOK & TWITTER
Weten wat er speelt? Foto’s bekijken van
theatervoorstellingen? Of meepraten over
die mooie film of interessante lezing?
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Dat kan op onze Facebook-pagina en via
Twitter. Niet alleen houden wij je graag via
social media op de hoogte, wij horen natuurlijk ook graag van jou wat je van onze
activiteiten vindt.

THEATER IN 2013 & 2014
14
T (0548) 80 19 30
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ALLE ACTIVITEITEN
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KULTURHUSHOLTEN

beursvloer
Rijssen - Holten

uitnodiging

uitnodiging

De maatschappelijke beursvloer is een lokaal
evenement waar maatschappelijke behoeften
WOENSDAG 30 OKTOBER 2013

worden verhandeld: vraag én aanbod van

BEURSVLOERRIJSSENHOLTEN.NL

vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord.

Wereldwinkel Holten,
Kulturhus, Smidsbelt 6
7451 BL Holten
Tel.:0548-801938
www.wereldwinkelholten.nl

Spreekuur:
Dinsdag en vrijdag
op afspraak.
In overleg is huisbezoek
mogelijk.
>ŽĐĂƟĞ͗
Kulturhus Holten,
ůŽĐĂƟĞdƵŝŶƐƚƌĂĂƚϮ

COLOFON

Ontwerp en opmaak:
Youniq Creative, Holten

Drukwerk:
Drukkerij Roelofs, Enschede

Contact:

Tekst:

Stichting Kulturhus Holten
Smidsbelt 6, 7451 BL Holten

Suzanne van Gaale,
Tekst&Communicatie, Holten

E info@kulturhusholten.nl
I www.kulturhusholten.nl
T (0548) 80 19 30

Beeld:
Erik Pinkert, Suzanne van Gaale
en anderen

Afspraak maken?
ĚŝĞƟƐƚĞŶΛǌŽƌŐĂĐĐĞŶƚ͘Ŷů
d͘ϬϵϬϬϬϲϳϴ(lokaal tarief)
www.zorgaccent.nl

Deskundig advies
Voor advies en begeleiding bij bijvoorbeeld
diabetes, verhoogd cholesterol, hoge bloeddruk, over- of juist ondergewicht, COPD,
nierproblemen, maag- en darmaandoeningen
voedselovergevoeligheid en coeliakie kunt u
ƚĞƌĞĐŚƚďŝũ,ĞƐŬĞƌŽƵǁĞƌ͕ĚŝģƟƐƚŽƌŐĐĐĞŶƚ
in Holten.

Dieetadvisering wordt vergoed
vanuit het basispakket
Bent u bij de huisarts onder begeleiding voor
diabetes dan wordt dieetadvisering vaak vergoed via de ketenzorg. Informeer hiernaar bij
ƵǁŚƵŝƐĂƌƚƐŽĨƉƌĂŬƟũŬŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞƌ͘

ZIE, HOOR, PROEF EN BELEEF!
NA HET DOORSLAANDE SUCCES VAN DE EERSTE EDITIE ZIJN WE ER IN GESLAAGD OM WEER EEN SPECTACULAIRE
UUTMARKT NEER TE ZETTEN. VOL CULTURELE EN CULINAIRE VERRASSINGEN EN LEUK VOOR JONG EN OUD. VANAF
16.00 UUR BARST HET LOS EN GAAT HET TOT IN DE LATE UURTJES DOOR. EN TOEGANG KOST NIKS!
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16.00 – 19.30 UUR: GA MEE OP VERRASSINGSTOCHT
OVER DE GROENE LOPER!
Het Kulturhus heeft veel te bieden. Dat ontdek je al lopend
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muzikale optreden van de docenten van de muziekschool.

JEROEN BOUWHUIS MET ‘DINNER FOR ONE’
Vorig jaar hebben we hem gezien als ‘De Blote Badgast’. Dit jaar komt hij terug met
een humoristische theatershow die het midden houdt tussen muziek, mime
(animatie)film, dans en theater.

Proef de sfeer van Afrika in het Afrikaanse dorp waar voor jong en
oud van alles te doen, te zien en te koop is. En wel eens in een ‘stille
disco’ geweest? Wat dat precies is, ervaar je in de Tienersoos. Verderop in de lounge geven
Ernest Beuving en Tom Sligting alvast een klein voorproefje van hun theatershows. En heb
je een probleem van welke aard dan ook? Theatergroep Vitrine heeft voor jou de oplossing!
Ook leuk: neem je oude boeken mee. Want in de bibliotheek kun je ze laten taxeren door
‘Boekentaxateur van het jaar’ Jos Wijnhoven. En dit is nog maar een topje van de ijsberg. De
rest zie je op 7 september!
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16.00 – 23.00 UUR: ZIEN, HOREN, PROEVEN & BELEVEN!
De groene loper voert je uiteindelijk naar de Smidsbelt. Hier worden al je zintuigen
geprikkeld: je ziet, hoort, proeft en beleeft van alles. Er is veel muziek en je kunt genieten van

COMPAGNIE MOBIL MET SULKY M1

hapjes en drankjes van de lokale horeca. De straattheateracts zijn mooi, spannend of hilarisch

Een eigenzinnige man duikt onverwacht op in het straatbeeld met zijn Sulky. Waar komt hij

en ook voor de kinderen is van alles te doen. De Uutmarkt sluit af met een live-band. Tot

vandaan? Waar gaat hij naar toe? De man trekt veel bekijks met zijn kleine autootje. De man

23.00 uur is het swingen en meezingen!

is alleen en overduidelijk op zoek naar gezelschap. Hij lijkt alles onder controle te hebben,
maar schijn bedriegt. Zijn autootje staat plots vol rook...

ENKELE HIGHLIGHTS

COM PAG NIE MOB IL MET SUL KY
M1

SPECIAAL VOOR KINDEREN

EN WATER ’
OP ER A ‘M OL EN , WI ND

In de voorstelling ‘Molenmuis’
(voor kinderen tot ongeveer

STRAATOPERA ‘MOLEN, WIND EN
N WATER’

8 jaar) komen twee muizen, een

Twee keer wordt de spectaculaire straatopera ‘Molen, Wind en Water’ opgevoerd.

kat en een specht tot leven onder

Achtentwintig zangers, acht musici en de fanfare van HMV voeren een stuk op waarin de

de handen van een poppenspeler.

moord op een molenaar wordt opgelost door een jazzy politie-inspecteur die kritisch gevolgd

Hij helpt kinderen op weg bij

wordt door een rappende journalist.

het beleven van de straatopera
‘Molen, Wind en Water’. Waar de
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DUO MUSA MET ‘STRAPATEN’

voorstelling ‘Molenmuis’ eindigt,

Vorig jaar waren ze er ook bij

begint de opera. Verder kunnen

en wegens succes hebben we

kinderen al hun energie kwijt op het reuze luchtkussen

ze teruggehaald: Acrobatenduo

en het grote Kinderverkeersplein rond de kerk. Haal hier

Musa. Maar nu met een nieuwe

alvast je rijbewijs, daar kun je wel mee thuiskomen! En

act, waarbij het duo al hangend

in het Afrikaanse dorp is van alles te doen voor kinderen:

op grote hoogte aan linten van

luisteren naar verhalen rond het kampvuur, op de foto

hoog naar laag door de lucht

met de kannibalen of armbandjes maken van papier.

zweeft. Ondertussen halen ze
allerlei acrobatische toeren uit.

MAAR ER IS NOG VEEL MEER!
DUO M
DU
MU
U SA
S M EETT ‘ ST
STR
RA
A PA
PAT E N’
N

VOOR HET COMPLETE PROGRAMMA

PA G
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THEATERPROGRAMMA KULTURHUS HOLTEN
ZATERDAG 28 SEPTEMBER

VRIJDAG 11 OKTOBER

VRIJDAG 25 OKTOBER

20.00 uur | € 11,00

20.00 uur | € 13,50

20.00 uur | € 15,50

Tom Sligting
Hersendelict

Henry van Loon
Electropis

Pieter Derks
Van Nature

Tom Sligting

Met zijn eerste

is één van

avondvullende

de eerste

programma

comedians van

‘De Henry

Nederland.

van Loon

Hij begon in

Entertainment

1995 bij het

Show’ bewees

Comedy Café

Van Loon dat

Amsterdam

hij een plek

waar hij nog

verdient op de

regelmatig

Nederlandse

headline

cabaret-

shows geeft.

vloeren. Was

In zijn show

het hem in

‘Hersendelict’

zijn eerste

ontrafelt hij alle

programma

aspecten van

slechts te

TIP!

het menselijk

doen om

Derks, bekend van De Wereld Draait Door, gaat in

gedrag. In onze kant-en-klaar maatschappij hoeven we steeds

het entertainen en niets meer dan dat, in ‘Electropis’ pakt

Van Nature met rake blik en troostende woorden op zoek

minder echt na te denken. Alles wordt aangestuurd door app’s,

hij door. Sterker nog: hij wordt volwassen. In ‘Electropis’

naar het natuurlijke in een gemaakte wereld. Wat is echt

social media en commercie. Maar laat je niet aansturen door

heeft hij het met u over wezenlijke dingen. Generatie Y,

en wat hebben wij erbij verzonnen? Met die vraag in het

de ‘cloud’ en kom tot leven in deze hilarische show. Energiek,

Materialisme, Angst, Liefde, Lekkere wijven. Heftig? Ja.

achterhoofd gaat het vooral over al het nieuws dat Pieter

confronterend, bizar, dynamisch en bomvol comedy! Een

Grappig? Zeker. Gaat het echt over eerdergenoemde

te pakken kan krijgen. Elke avond dus andere grappen en

positieve aanslag op je hersenen...

thema’s? Waarschijnlijk niet.

weer nieuwe verhalen.

ZATERDAG 9 NOVEMBER

VRIJDAG 22 NOVEMBER

ZATERDAG 1 FEBRUARI

20.00 uur | € 12,50

20.00 uur | € 15,00

20.00 uur | € 15,00

Amsterdams Kleinkunst Festival
Finalistentournee 2013

Joep Onderdelinden
DUS….

Arie Koomen & Edo Brunner
Pompen

Voor het 3e jaar

Een gloednieuw

op rij staan de

programma

finalisten van

van ras

het Amsterdams

entertainer Joep

Kleinkunst

Onderdelinden.

Festival op het

En hij heeft er

podium van

zin in! Deze

het Kulturhus

try-out van

in Holten. En

zijn nieuwe

iedere keer

voorstelling

is het weer

staat weer bol

verrassend

van herkenbare,

theater op hoog

hilarische en

niveau. Het

ontroerende

leuke is dat de

anekdotes.

lieveling van

Natuurlijk

het Holtense

beweegt Joep

publiek het jaar

zich weer zoals

Wegens groot succes van hun show ‘E&A is toch voordeliger’

erop met zijn of

alleen hij dat

afgelopen seizoen in het Kulturhus, staan Edo en Arie weer bij

haar eigen show naar Holten komt. Zoals de publieksfavoriet

kan. Hij bestrijkt

ons op de bühne. Tanken zal nooit meer hetzelfde zijn als u

van afgelopen seizoen, Eva Crutzen met haar show

met zijn mimiek weer alle registers en natuurlijk gaat hij (op

hun nieuwe show ‘Pompen’ heeft gezien. ‘Pompen’ is een

‘Bankzitten’ (zie verder in het programma). Dus kom naar deze

veler verzoek) weer zingen! En, als kers op de taart: iedere

cabaretprogramma dat zich afspeelt in en om een

wervelende tournee en stem op uw favoriet. Dan ziet u hem

avond een speciaal gastoptreden van Postbode Siemen, de

benzinestation. Het laatste pompstation in het universum.

of haar volgend seizoen zeker weer terug!

meest populaire brieven- en pakjesbezorger van Nederland.

Natuurlijk met de hoge grapdichtheid die u van de heren

DUS…

gewend bent. Visuele humor, absurdistische crosstalks, stand

PA G

up, de heren beheersen het allemaal!
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VRIJDAG 14 FEBRUARI

ZATERDAG 15 MAART

ZATERDAG 29 MAART

20.00 uur | € 12,50

20.00 uur | € 16,00

20.00 uur | € 16,00

Eva Crutzen
Bankzitten

Enge Buren
De naakte waarheid

Speelman & Speelman
Optimisten

TIP!

Vorig seizoen was Eva Crutzen dé favoriet van het Holtense
publiek in de Finalistentournee van het Amsterdams
Kleinkunst Festival. Nu staat ze met haar eigen show

Een traktatie voor uw zintuigen en een training voor de

‘Bankzitten’ in ons theater. Eva trakteert ons op hilarische

lachspieren. Dat is ‘De naakte waarheid’ in het kort. Het

Heb je even nergens zin in? Zal het je allemaal een zorg zijn?

sketches, scherpe waarnemingen en mooi gezongen liedjes.

is een feestje waarin absurdisme, humor en ongegeneerde

Kom dan naar de broertjes Speelman, optimisten in hart en

Met het schuim om onze mond en oogkleppen op, sprinten

onthullingen samenkomen. Een blik op het verleden, het

nieren. In hun nieuwe voorstelling zijn ze optimisten tegen

we onszelf een slag in de rondte. Om erbij te horen. Om de

heden en de toekomst, op uitzonderlijk muzikale wijze. Vrij

wil en dank. En dat resulteert in een muzikaal en humoristisch

eerste, de beste, de snelste te zijn. Eva vroeg om een wissel

van alle beperkingen harken de drie muzikale heren door

programma dat ontroert, je lachspieren aan het werk zet en je

en zit even op de bank. In de luwte, langs de zijlijn, daar

de popmuziek. Naast eigen composities lenen ze bekende

raakt! De broers nemen je mee in hun wereld waar niets zeker

waar je water krijgt. Ze kijkt toe en overziet alles. Maar als

popnummers en geven daar met absurdistische teksten en

is behalve één ding: met deze twee optimisten kom je altijd

je stilzit, begin je pas echt te zweten.

arrangementen een eigen draai aan.

vrolijk de zaal uit!

ZATERDAG 12 APRIL
20.00 uur | € 15,00

Ernest Beuving
Klap van de korenmolen
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Ras Tukker Ernest stal vorig seizoen in het Kulturhus
de show in zijn optreden met André Manuel en Thijs
Kemperink. En hij is terug! Nu met zijn eigen cabaretesk
muziektheaterprogramma, zijn band én het Holtens
popkoor Amazing. In ‘Klap van de korenmolen’ imiteert en
persifleert hij, maar is hij voor het eerst ook zichzelf. Ernest
belandde zelf ooit in de psychiatrie en kwam er vooral

KAARTEN BESTELLEN?
GA NAAR DE BIBLIOTHEEK OF NOG SNELLER:
RESERVEER DIRECT JE TICKET VIA:

WWW.KULTURHUSHOLTEN.NL
PA G

achter hoe gek het is om het niet te zijn.
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PROGRAMMA 2013
SEPTEMBER
Expositie Nagelhoutzaal ‘Mensenkinderen’
5

Start cursus Windows 8 (Socuwe)

7

Uutmarkt* TIP

10

Computer EHBO (Socuwe)

12

Jagten* TIP

13

Lezing door Christianne Beerlandt ‘De sleutel tot

Van al
Va
a le
l s wa
watt me
met
et ‘H
‘ ollteen on
onde
der de
de looeepp’’

zelfbevrijding’ (Holtengroep)*
19

Start zesdelige cursus Windows 7 (Socuwe)

20

Van alles wat (Laurens Jan Stam, Bert Reijlink en Jan
Deijk) met ‘Holten onder de loep’*

20

Start Tienersoos So What!? (Socuwe)

21

Van alles wat (Laurens Jan Stam, Bert Reijlink en Jan
Deijk) met ‘Holten onder de loep’*

MA

23

SEPTEMBER
DI

WO

DO

VR

ZA

Lezing Diana de Wild ‘Obelisken op reis’ (Stichting
Kunst & Cultuur)

ZO

24

Internetcursus Klik&Tik (Bibliotheek)

24

Computer EHBO (Socuwe)

25

Zambezia*

26

Dans la maison
i n*
ison

27

Concert Vocaal Theater Ensemble Foon met ‘In de greep
van de Tijd’*

28

Tom Sligting met ‘Hersendelict’*

k (Bibliotheek)
2-13 Kinderboekenwee
van Wim Kwakernaak
Expositie Nagelhoutzaal
5
(t/m 24 november)
)
Computer EHBO (Socuwe
8
Daglicht*
10
tropis’* TIP
Henry van Loon met ‘Elec
11
cuwe)
Brunch voor senioren (So
13
lights van
Start lezingenreeks ‘High
14
)
Latijns-Amerika’ (Socuwe
Nederlandse
Lezing Herman Pleij ‘De
16
nst & Cultuur)
mentaliteit’ (Stichting Ku
nioren (Socuwe)
Creatieve middag voor se
18
)
Computer EHBO (Socuwe
22
23

Brammetje*

24

Lore*

Pieter Derks met ‘Van Na
kend
26/27 Talent in ‘t Hus-wee
Start Kidsclub (Socuwe)
30

PA G
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8

ture’*

MA
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Pieter Derks met ‘Van Nature’

OKTOBER
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senioren (Socuwe)
Creatieve middag voor
en ‘Perma Cultuur’
Lezing Nathalie Olthet

5
7
7
8

(Holtengroep)*
uwe)
Computer EHBO (Soc
uwe)
Start KidsCulinair (Soc
(meer info volgt)
Donderdagavondfilm
rt (Stichting
Orion Ensembleconce

Kunst & Cultuur)*
e)
Kaartmarathon (Socuw
9
st Festival met
Amsterdams Kleinkun
9
13’*
‘Finalistentournee 20
e)
g voor senioren (Socuw
da
id
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Cr
15
ltuur)
(Stichting Kunst & Cu
Jeugd Pianoconcours
16
uwe)
Computer EHBO (Soc
19
ak ‘Grafiek’ (Stichting
Lezing Wim Kwakerna
20
Kunst & Cultuur)
e)
tablet kies ik?’ (Socuw
ke
el
‘W
g
da
id
am
em
Th
21
(meer info volgt)
Donderdagavondfilm
21
et ‘Dus…’*
Joep Onderdelinden m
22
n Myra*
de magische bron va
en
go
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&D
nt
Si
27
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aa
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ja
25
29
senioren (Socuwe)
Creatieve middag voor
29
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errde
delilndeenn met ‘Du
D s…’

1

TIP

5

Donderdagavondfilm (meer inf

7

Start expositie Nagelhoutzaa

l

‘De Nagelhoutreis’ van A.G. Ge
7
11
13

R
E
B
M
E
C
E
D
DI

WO

VR

ZA

rritsen

Brunch voor senioren (Socuw

e)
Lezing Dirk van de Brink ‘Mich
elangelo’
(Stichting Kunst & Cultuur)
Creatieve middag voor senior
en
(Socuwe)

114

Kerstfair

220

Verdiepingsavond ‘Geven en
ontvangen’ (Holtengroep)*

ZO
221

Optreden van Pursang en Am

azing met
‘Op weg naar Kerst’ (Amazing
)*

PA G

Sint & Diego
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o volgt)
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SPECIAAL VOOR DE JEUGD
WOENSDAG 25 SEPTEMBER

WOENSDAG 23 OKTOBER

WOENSDAG 27 NOVEMBER

TIP!
15.00 uur | € 4,00
Zambezia

15.00 uur | € 4,00
Brammetje Baas

15.00 uur | € 4,00
SINT & DIEGO en de magische
bron van Myra

De jonge Kai woont ver van de bewoonde wereld met

Brammetje is zeven jaar en kan al een heleboel dingen heel goed.

Het Grote Boek van Sinterklaas heeft veel geheime krachten.

zijn strenge vader Tendai. Dan ontmoet hij de verdwaalde

Hij kan al AVI 2 lezen, drummen op de tafel, hoger springen dan

Maar als die krachten opraken, kunnen de Pieten ook niet meer

ooievaar Gogo die hem vertelt over de grote vogelstad

zijn vader (op de trampoline) en wel drie meisjes op de kar over

op 5 december de pakjes rondbrengen en kunstjes en capriolen

Zambezia. Alleen de stad wordt bedreigd door hagedissen die

het schoolplein trekken. Het enige wat hij niet kan, is stilzitten.

uithalen. En dat wil Sinterklaas natuurlijk niet. Dus stuurt hij zijn

de vogeleieren willen hebben. Kai is vastbesloten om de plek

Maar dan komt hij bij de strenge meester Vis in de klas. Die vindt

trouwe Piet Diego met zijn Elite Pieten op groot avontuur. En

met eigen ogen te zien en gaat samen met zijn nieuwe

Brammetje maar een dromer en veel te druk. Meester Vis zet

wel naar de magische bron van Myra, de geboorteplaats van

vrienden de strijd aan om van Zambezia weer een veilige

daarom alles op alles om Brammetje stil te laten zitten en braaf

Sinterklaas! Want alleen hier kunnen de Pieten hun krachten

stad te maken.

op te laten letten.

weer terugkrijgen.

THEATERLES VAN DE THEATERFABRIEK
theaterlessen. En je kunt tijdens de lessen

GRATIS

tijdens
proefles
t en op
Uutmark
mber!
10 septe

in een rol stappen en ontdekken dat je
bijvoorbeeld heel goed de leiding kan nemen
of het blijkt tijdens een oefening dat je goed
kunt samenwerken. Het leuke is om deze
persoonlijke ontdekkingen vervolgens ook in
het echte leven in te zetten’.

Kinder- en Jeugd Theater Ploeg
De theaterlessen zijn voor kinderen tot circa
16 jaar. Iedere dinsdag is er les, behalve in de
schoolvakanties. De lessen voor de leerlingen
tot 12 jaar (Kinder Theater Ploeg) zijn van
15.30 uur tot 16.45 uur en de lessen voor
de leerlingen vanaf 12 tot ongeveer 16 jaar
(Jeugd Theater Ploeg) zijn van 17.00 uur tot
18.15 uur. De groepen bestaan uit minimaal
8 en maximaal 15 kinderen.

Echte theatervoorstelling
Het lesseizoen loopt tot mei 2014. Dan
spelen de kinderen in een voorstelling in
de theaterzaal in het Kulturhus. Iedereen
is van harte welkom om hierbij te zijn,
ouders, broertjes, zusjes, vriendjes en
vriendinnetjes, opa’s en oma’s en alle

PA G

STA JE GRAAG OP HET PODIUM? SPEEL JE GRAAG THEATER OF WIL
JE DAT JUIST GRAAG LEREN? DAN IS DE THEATERFABRIEK WEL IETS
VOOR JOU. ALLES WAT BIJ THEATERSPELEN KOMT KIJKEN, LEER JE.
ZOALS HOE JE MOET PRATEN, HOE JE EMOTIE LAAT ZIEN, HOE JE JE
INLEEFT IN EEN ROL EN NOG VEEL MEER. HET LESSEIZOEN SLUIT JE
AF MET EEN ECHTE VOORSTELLING VOOR PUBLIEK.

lessen, net als ze vorig seizoen bij Podiumkids

andere toneelliefhebbers.

deed. In juli 2012 is ze afgestudeerd als
theaterdocent aan ArtEZ, Hogeschool

Gratis proefles en aanmelden

voor de Kunsten te Zwolle. ‘Het leuke aan

Tijdens de Uutmarkt en op dinsdag

theaterlessen is dat je alles kunt zijn wat

10 september is er een gratis proefles.

je wilt en overal kunt zijn waar je wilt. Je

Dan kunnen kinderen zich ook aanmelden.

ontsnapt even uit de werkelijkheid, maar

Aanmelden voor theaterles kan nu al

alles wat je leert neem je weer mee naar de

via het aanmeldingsformulier op

werkelijkheid. Als je ruzie hebt gehad met

www.kreatiefcentrum.nl.

De Theaterfabriek zit in Almelo en komt

om theaterles te geven. Susan Bronsvoort

je beste vriendin, kun je dit even vergeten

Tot 1 december kun je nog instromen.

iedere dinsdag naar het Kulturhus in Holten

werkt bij de Theaterfabriek en geeft de

en genieten van het plezier tijdens de

Dinsdag 17 september is de eerste les.
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GEEF EEN AVONDJE
UIT CADEAU!

Geef een avondje uit cadeau met de Kulturhusbon. Te besteden aan tickets voor onder meer een

WEBSITE VERNIEUWD!

avondje uit naar het theater, de film en lezingen in het Kulturhus. Maar de Kulturhusbon kun

Deze zomer is de website www.kulturhusholten.nl helemaal vernieuwd. Direct een overzicht

je ook besteden bij Tastoe. De Kulturhusbon heeft een waarde van €5. Dus je hebt al een leuk

van het laatste nieuws, de actuele activiteiten en snel en makkelijk tickets bestellen. Ook kun

cadeau voor weinig geld. Maar je mag er natuurlijk zoveel kopen en besteden als je wilt. De bon

je nu eenvoudig activiteiten selecteren op maand en soort zoals lezing, theater of expositie.

is verkrijgbaar bij Tastoe en de bibliotheek in het Kulturhus. De Kulturhusbon: een leuk cadeau

Dus neem zeker een kijkje op onze nieuwe site!

om te geven én om te krijgen.

GA JE MEE NAAR DE FILM?
DONDERDAG 12 SEPTEMBER

DONDERDAG 26 SEPTEMBER

DONDERDAG 10 OKTOBER

DONDERDAG 24 OKTOBER

20.00 uur | € 5,50

20.00 uur | € 5,50

20.00 uur | € 5,50

20.00 uur | € 5,50

Jagten

Dans la maison

Daglicht

Lore

Massahysterie in een Deens dorp. Een rustige,

Dans la Maison is een knappe en spannende film

De succesvolle advocaat Iris ontdekt dat ze een

Lente 1945. De ouders van de 15-jarige Lore

veilige haven, lijkt het, vol hartverwarmende

over obsessie en verlangen. Germain is leraar Frans

halfbroer heeft. Dit heeft haar moeder altijd

worden opgepakt voor oorlogsmisdaden.

tradities. Totdat kleuterleider Lucas ten

op een middelbare school. Hij raakt ontmoedigd

voor haar verborgen gehouden. De autistische

Lore en haar vier jongere broertjes en zusjes

onrechte wordt beschuldigd van seksueel

door het ingeleverde huiswerk van zijn leerlingen

Ray zit in een tbs-kliniek, veroordeeld voor

vluchten naar hun oma in het noorden. Een reis

misbruik van Klara, het dochtertje van Lucas’

tot hij het korte verhaal ‘In het huis’ leest. In het

de gruwelijke moord op zijn buurvrouw en

van 900 kilometer te voet door het verwoeste

beste vriend Theo. Hoewel het duidelijk is dat

opstel dringt een 16-jarige jongen binnen in

haar dochtertje. Iris trekt zich het lot van haar

Duitsland. Tijdens deze barre tocht ontmoet zij

Lucas onschuldig is, wordt hij toch slachtoffer

de woning en familie van een klasgenoot. De

broer aan, ook omdat ze veel overeenkomsten

Thomas. Zij ziet aan zijn papieren dat hij Jood

van massahysterie en in het dorp wil niemand

schrijver is Claude, een onopvallende jongen

ziet tussen hem en haar zoontje Aron. Ze

is. Om te overleven zal Lore haar vertrouwen

meer iets met hem te maken hebben. De eens

op de achterste rij van de klas. Germain raakt

probeert haar broer vrij te pleiten, maar in

moeten geven aan iemand die ze heeft geleerd

zo hechte lokale gemeenschap valt uit elkaar,

steeds meer gebiologeerd door het verhaal, maar

haar zoektocht naar de waarheid ontdekt ze

te haten. Een bijzonder film over een reis die

terwijl Lucas tot doelwit is verklaard.

de inbreuk op de privacy leidt tot een serie van

nog veel gruwelijkere geheimen… De film

alle ideeën van familie, liefde en vriendschap

oncontroleerbare gebeurtenissen. Germain en

is gebaseerd op het gelijknamige boek van

naar een hoger niveau tilt.

zijn vrouw raken verzeild in een subtiel spel, want

Marion Pauw.

TIP!

welke donkere intenties verbergt deze leerling en
hoe ver zal hij gaan met zijn plan?

20.00 uur
en kosten

€ 5,50 p.p.

NAAR DE FILM?

OP DE DAG ZELF KUN JE KAARTJES KOPEN. MAAR WIL JE ZEKER
ZIJN VAN EEN PLEK, RESERVEER DAN JE PLAATSEN ALVAST VIA

WWW.KULTURHUSHOLTEN.NL OF BIJ DE BIBLIOTHEEK
PA G

Alle
donderdagfilm
s
beginnen om
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concept / advies

vormgeving / dtp

productie / service

Rietmolenstraat 8a Holten | 0548 36 65 25 | www.reclamemakers-holten.nl

Heeft u al een pas
voor de bibliotheek?

Rijssen-Holten

Maak in september gebruik van de zeer
aantrekkelijke korting! Ga voor meer informatie naar

www.bibliotheekrijssenholten.nl
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VRIJWILLIGERS ACHTER DE SCHERMEN
Theatercommissie

BIJ HET KULTURHUS WERKEN HEEL VEEL VRIJWILLIGERS. VEELAL ACHTER DE SCHERMEN. ZIJ BEDENKEN

“Allemaal hebben we

HET THEATERPROGRAMMA, SCHENKEN KOFFIE EN THEE, SCHRIJVEN PERSBERICHTEN OVER DE

wel iets met theater.

ACTIVITEITEN, HOUDEN CONTACT MET HET HOLTENSE BEDRIJFSLEVEN, VOEREN KLEINE REPARATIES UIT,

Het is dan ook niet zo
vreemd dat juist wij

BEDENKEN EEN LEUK FILMPROGRAMMA EN NOG VEEL MEER. WAT VINDEN ZIJ ZO LEUK AAN HUN WERK

betrokken zijn bij het

EN WAAROM ZIJN ZE VRIJWILLIGER BIJ HET KULTURHUS?

theaterprogramma.
En dat doen we nu

Evert Wessels,
techniek

of we weer een speciale zondagmiddag kunnen

Het leuke is dat je steeds weer nieuwe mensen ontmoet. Ook

“Woensdagavond of

organiseren met Tastoe. Film met high tea of tapas

hebben we goed contact met de artiesten. Zij vinden Holten erg

-ochtend ben ik altijd een

bijvoorbeeld. Het is leuk werk en we hebben een leuke

leuk om op te treden. Onze uitdaging is om het theater echt

paar uurtjes in het

club. En voor wie het aanspreekt, we zouden nog wel

van de grond te krijgen in Holten en daarvoor zijn we al goed

Kulturhus aan het werk.

een man in onze club kunnen gebruiken!”

op weg. De kunst is om ieder jaar een gevarieerd programma

Dit naast mijn werk als

Foto: zittend Tiny Bekkernens (l) en Renske de Jong, achter v.l.n.r.

neer te zetten, voor iedere Holtenaar wat wils. Natuurlijk

monteur bij Wegener in

Astrid van Oostveen, Dini Teeselink.

hebben we zelf ook een paar favorieten, zoals Eva Crutzen en

We hebben nu ook meer populaire films en we kijken

Apeldoorn. In het

voor het derde seizoen.

het Amsterdams Kleinkunst Festival. Eva was vorig jaar één van

Kulturhus regel ik de

PR-commissie

de finalisten van het Kleinkunst Festival en grote publieks-

kleine technische dingen

Paul: “Sinds het

lieveling. Dit jaar mag het Holtens publiek bij het finalisten-

als verlichting repareren,

voorjaar zijn we met

tournee voor het eerst stemmen wie er terug mag komen.“

nooduitgangbordjes ophangen en controleren, stopcontacten

z’n vijven. Voorheen

Foto v.l.n.r. Coby Veenstra, Linda Tuitert, Hester Wijenberg,

plaatsen. Eerder was woensdag altijd mijn sportdag, maar dat

verzorgden Suzanne

Francis Stam (Luc van Wijngaarden ontbreekt op de foto).

ging op een gegeven moment niet meer. Toen heb ik me

en ik de PR. Maar

aangemeld bij het Service Punt Vrijwilliger. En zij kwamen met

omdat er zoveel

Ook vrijwilliger worden bij het Kulturhus?

deze vrijwilligersbaan. Dat is alweer twee jaar geleden. Met

te doen is in het

Ben je enthousiast geworden door de verhalen van Evert, Tiny,

veel plezier ga ik altijd naar het Kulturhus. Het is gezellig, je

Kulturhus, kwamen

Hester, Paul, Camilla, Coby en de andere vrijwilligers en heb je

we handjes tekort.

een paar uurtjes per maand tijd over? Wij zoeken nog naar:

Gelukkig zijn Renske,

• Fotografen die de diverse activiteiten op de gevoelige plaat

ontmoet mensen en het is nuttig werk.”

De filmcommissie

Hester en Camilla er

“Welke films zullen we

nu bij. We hebben

dit seizoen draaien?

een leuke club. Ieder

willen vastleggen
• Een lid van de PR-commissie die zich richt op publiciteit richting
leerlingen, ouders en medewerkers van De Waerdenborch
• Filmliefhebbers, zowel met verstand van techniek als

Welke films zijn populair,

brengt zo z’n eigen kennis en ervaring in. En zo vullen we

speciaal, leuk voor

elkaar heel goed aan. We verzorgen de persberichten,

liefhebbers die de tienerfilms en het programma ‘populaire

kinderen, et cetera? Daar

houden de website en social media bij, versturen

films’ willen opzetten

houden wij ons als

nieuwsbrieven en nog veel meer. Daarbij hebben we

filmcommissie mee bezig.

nauw contact met de theater- en filmcommissie.

En natuurlijk proberen

Op die manier kunnen we goed promotie maken voor

Interesse?

we altijd een zo

alles wat er in het Kulturhus gebeurt. Als team laten

Meer informatie over de functies vind je op

gevarieerd mogelijk

we de ‘PR-machine’ volop draaien!”

www.kulturhusholten.nl. Lijkt het je wat?

aanbod samen te stellen,

Foto v.l.n.r.: Suzanne van Gaale, Hester Wijenberg, Paul Kouwen,

Meld je dan aan bij Jeroen de Kok (manager). Stuur een

zowel voor volwassenen als voor de kinderen met Moefiekids.

Renske de Jong en Camilla Heeregrave

• Klusjesmensen voor allerhande kleine klussen
• Geluid- en lichttechnicus voor Talenthus

e-mail naar: jeroen.de.kok@kulturhusholten.nl o.v.v.
vrijwilligerswerk of bel (0548) 801 930.

STEEL DE SHOW
BIJ TALENTHUS
Afgelopen voorjaar is Talenthus Holten van start

door een vakdocent. Of kun je oefenen in de

gegaan. Met twee speciale Talent in ’t Hus-

popoefenstudio van het Kulturhus. Wil jij wel in

weekenden en een bandjesmiddag waar

een band spelen, maar heb je geen bandleden?

iedereen aan mee kon doen. Wilco Pinkert,

Dan helpen wij je zoeken. Kortom, wij helpen

mede-organisator Talenthus: “De deelnemers

je verder te komen!

hebben tijdens de speciale weekenden voor
een groot publiek opgetreden. Dat was erg

Wat kun je dit seizoen verwachten?

leuk. Zowel de muzikanten als het publiek

In het weekend van 26 en 27 oktober is er

waren erg enthousiast”.

weer een Talent in ’t Hus-weekend. Ook
organiseren we een bandjesmiddag en

Waarom het Talenthus?

DROOM JIJ ERVAN DE SHOW TE STELEN OP HET POPPODIUM? WILLEN JIJ EN

-avond, datum maken we nog bekend.

Talenthus wil maar één ding. En dat is jou

Daarnaast zijn er plannen om workshops

helpen je zang- of muzikale talent naar een

en kennismakingsdagen te organiseren. Op

JE BANDLEDEN NU ECHT DOORBREKEN EN BEKEND WORDEN? OF ZOU JE

hoger niveau te brengen of juist te ontdekken.

die dagen maak je kennis met verschillende

Bijvoorbeeld door les bij het Muziek Onderwijs

muziekinstrumenten, je kunt ze proberen en

HEEL GRAAG DAT ENE MUZIEKINSTRUMENT WILLEN SPELEN? DOE DAN DIT

Centrum. Ook kun je tijdens de Talent in’t Hus-

kijken wat je leuk vindt. Dus houd Talenthus

weekenden ervaren hoe het is om in een band

goed in de gaten!

NAJAAR MEE MET TALENTHUS HOLTEN. DE KANS OM JOUW MUZIKALE OF
ZANGTALENT TE ONTWIKKELEN EN VOOR PUBLIEK OP TE TREDEN.

te spelen en op te treden. En smaakt dat naar
meer? Dan kun je kiezen voor bandcoaching

Check www.talenthusholten.nl

PA G

NU TE HUUR: OEFENSTUDIO MET COMPLETE BACKLINE, €7,50 PER UUR. INFO? MAIL NAAR RESERVERINGEN@KULTURHUSHOLTEN.NL
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Holten en omgeving:
u kunt op ons rekenen!

3
Intermediair

Snel th
huisszorg noddig? Of nachtzorg? Of personenalarmering?
Bel 0900 86 62; dag en nacht bereikbaar (24/7) of kijk op:
www.carinova.nl. Voor vertrouwde zorg dichtbij en van huis uit
vertrouwd in uw dorp. Bovendien: Carinova staat voor zorgkwaliteit:
met professionele medewerkers en tevreden cliënten, die Carinova hoge
‘rapportcijfers’ geven. Wat wilt u nog meer?

Vertrouwd
dichtbij
www.carinova.nl

