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Zaterdag 10 en zondag 11 september 2022 

Omdat Bultpop 5 jaar bestaat organiseren we een extra Bultpop editie. 
Een feestelijk editie met De Ankeveen All Star Band en de legendarische band Massada! 

Voorwoord 

'Mooier dan ooit', daar begon mijn voorwoord 
van mei '21 mee. De slogan van een grootse 
landelijke campagne over kunst en cultuur, in 
samenwerking met de minister van Kunst en 
Cultuur gelanceerd: duizenden artiesten, 
kunstenaars en zaalverhuurders verspreid door 
het hele land deden mee. Gelukkig ligt de nare 
Covid-periode alweer achter ons en is theater 
De Dillewijn springlevend! 

En nu een jaar later, mei '22; weer een 'gewoon 
voorwoord' of 'gewoon weer een voorwoord'? 
Ik dacht het niet... want het went eigenlijk nooit 
en het is al helemaal niet gewoon wat we met, 
in en rond De Dillewijn deden én doen. Het is 
wel buitengewoon, zo hard en enthousiast - 
'gewoon' als vanouds - achter de schermen is 
gewerkt, want: 
• er is weer een verrassend en veelzijdig 

programma samengesteld, 
• er zijn mooie films geselecteerd, 
• alweer 5 jaar Bultpop, dit keer een knallende 

line-up' voor de seizoensopening in september, 

• een kunstproject in juni '23 waar De Dillewijn 
weer aan mee doet, 

• ook voor de jeugd is er weer een mooi aanbod 
samengesteld. 

Kortom, een fraai en divers aanbod, wat het 
vast en zeker heel moeilijk maakt om iets niet te 
selecteren, lijkt me. We gaan er met 80 vrijwilli-
gers weer een mooi theaterseizoen voor jou als 
bezoeker van maken. Wat was de slogan ook 
alweer? 'Verrassend theater, lekker dichtbij'. 
Klopt als een bus, en laatst hoorde ik ook deze: 
'een verborgen parel'. Ook helemaal waar! 

We wensen je een mooi theaterseizoen toe. 
Tenslotte.., nog een hartenkreet van bestuur en 
bewoners rond De Dillewijn... áls je met de auto 
komt dan s.v.p. parkeren op de grote parkeer-
plaats tegenover de Ijsbaan, naast de 
Martinuskerk. De beloning is een mooi 
wandelingetje door het pittoreske Ankeveen naar 
De Dillewijn! We wensen je veel theaterplezier, 

Godewijn Aldershoff 
voorzitter, namens alle vrijwilligers 

Theater De Dillewijn 
Stichts End 57 
1244 PL Ankeveen 
info@dedi Ilewijn.n I 
www.dedillewijn.n1 
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Zaterdag 10 september 2022 

Bultpop: Ankeveen All Star Band 
Aanvang 20.15 uur 
Zaal open 19.45 uur 
Tickets € 7,- of € 20,- (incl. Bult menu) 

De Ankeveen All Star Band bestaat uit veel 
prominente Ankeveense musici varierend van 16 
tot 81 jaar oud! Van Pien Hilhorst op drums tot 
Henk Beemsterboer op sax. Van Lisa Torsing, 
zang tot Bruce Skinner, trompet. 
Velen van hen hebben nog gerepeteerd in de 
loods bij Henk Bult Bezemen Momenteel zijn de 
meeste uitgewaaierd en actief in diverse bands. 
Wij brengen hen nu samen in een spetterende 
show van aanstekelijke wereldwijde popcovers. 
Een basisband staat garant voor een strak 
fundament, en een verrassende optocht van oud 
en nieuw talent laat horen wat Ankeveen in huis 
heeft! Dit wilt u niet missen! 

Tickets bij het Wapen van Ankeveen en via de 
website van Theater De Dillewijn. 

Het Bult menu is op zaterdag om 18.00 uur in 
Het Wapen Van Ankeveen, voorafgaand aan de 
voorstelling, en op zondag 11 september om 
ca. 19.00 uur, na afloop van de voorstelling. 

Zondag 11 september 2022 

Bultpop Special: Massada 
Aanvang 16.30 uur 
Zaal open 16.00 uur 
Tickets € 25,- of € 38,- (incl. Bult menu) 

Met extra trots presenteren wij u de 
legendarische latinband Massada. 
Massada heeft een bijzondere plaats in de 
Nederlandse muziekgeschiedenis. De Molukse 
band, onder aanvoering van oprichter Johnny 
Manuhutu, bestaat al sinds de jaren 60 en 
borduurde o.m. voort op de succesvolle 
latin-sound van Carlos Santana. 
De band brak in 1978 definitief door met hits als 
'Sajang é' (nummer 1 hit), latin Dance' en 
`Dansa'. Een spectaculair optreden op o.a. 
Pinkpop en een succesvolle Europese en 
Aziatische tour volgden met louter lovende 
kritieken. 
Massada is latinmusic van de bovenste plank. 
Ze staan bekend om de stevige, maar ook sub-
tiele percussie gecombineerd met melodieuze 
gitaarklanken. Meer dan 40 jaar na hun debuut-
album staat Massada nog steeds op het podium 
en laten ze het publiek swingen met hun heerlijke 
Latin Rock en spectaculaire live reputatie! 
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Zaterdag 17 sept 2022 

Jim van der Zee 
Keep it fresh 
Aanvang 20.15 uur 
Tickets € 19,- 

Na het winnen van de Voice of Holland in 2018 
en het uitbrengen van 2 albums verdwijnt Jim 
van de radar. Achteraf blijkt hij in die periode 
vooral uit te zoeken wat hij als zanger wil 
brengen. Muziek uit het hart en muziek die raakt, 
dat is wat hij op het podium wil zetten. 

Dat hij mensen kan raken met zijn muziek blijkt 
uit zijn verpletterende optreden in Better than 
Ever begin 2022, met onder andere een 
prachtige uitvoering van Working Class Hero 
en een duet met Waylon waarmee hij ook deze 
competitie overtuigend wint. 

Dit seizoen gaat hij het theater in met de Keep it 
Fresh tour. 

Door de technologie van deze tijd kan je tegen-
woordig naar alles luisteren wat je wil en waar 
je wil. 
Het unieke van theater is dat je iets ziet dat 
alleen daar op dat moment plaatsvindt; je koopt 
een kaartje maar eigenlijk koop je een ervaring. 
Jim van der Zee doet er alles aan om die 
ervaring zo uniek mogelijk te maken en alles te 
geven wat hij in zich heeft. 
Soms alleen, soms samen met anderen. 
Let's keep it Fresh ! 

Woensdag 21 september 2022 

Film:The Father (2020) 
Aanvang 20.15 
Tickets € 8,- 

21 September: Wereld Alzheimerdag. Daar hoort 
deze prachtige film bij! 

Er is iets raars aan de hand in het Londense 
appartement van de tachtiger Anthony (Anthony 
Hopkins). Die lege plek aan de muur, daar hing 
toch een schilderij, gemaakt door zijn dochter 
Lucy? De gang lijkt wel smaller te worden. De 
inrichting van de keuken is zomaar veranderd. 

Wie naar The Father kijkt, deelt Anthony's twijfel. 
Waren die grijsblauw geverfde muren niet eerst 
groen? Deze spannende film speelt zich volledig 
af in de binnenruimtes waar Anthony leeft, alleen 
of met zijn dochter Anne (Olivia Colman), die 
belast is met de zorg voor haar charmante, vaak 
ook lastige oude vader. Gaandeweg ga je ook als 
kijker twijfelen of je ze allemaal nog wel op een 
rijtje hebt. 

Het beste is om de film te ondergaan zonder al 
te veel kennis over de constructie; hoe minder je 
van tevoren weet, des te sterker het effect. 

De 83-jarige Hopkins was waarschijnlijk nooit 
beter dan in The Father. Zijn Anthony is zoveel 
meer dan een verwarde geest: steeds blijven, 
door de toenemende vertwijfeling heen, de vele 
facetten van zijn karakter zichtbaar. 
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Vrijdag 23 september 2022 
	

Zondag 25 september 2022 
	 Zaterdag 1 oktober 2022 

	
Woensdag 19 oktober 2022 

Duda Paiva Company 
Bruce (Engels gesproken voorstelling) 
Aanvang: 20.15 uur 
Tickets € 19,- 

Een voorstelling over verval en kwetsbaarheid 
in tijden waarin alles te beïnvloeden lijkt, mits je 
maar genoeg middelen hebt. 
Wat als er een chip is die mensen alle fysieke 
beperkingen van het lichaam doet overstijgen? 
Dan moet je het geluk hebben dat je hem krijgt. 
Voor het laboratorium waar het allemaal gebeurt 
verdringt de massa zich om bij de 0,00000001 
procent te horen die als eerste mag. Binnen is 
Bruce, een gespleten persoonlijkheid, een man 
met een lichaam dat niet meer wil, maar wel: 
iets dichter bij zo'n chip dan de rest. In het lab 
zit ook Muffin, een aap waarop al uitgebreid 
geëxperimenteerd is en die al een chip heeft. 
Het doet haar pijn, maar de wetenschappers 
hebben haar ervan verzekerd dat ze uiteindelijk 
zal kunnen zingen in een band. En er is Dioginis, 
een cynische hond die alleen nog maar in een 
digitale 3D-wereld lijkt te kunnen leven. 
Het laboratorium is een delicate balans, die 
Bruce met zijn aanwezigheid onherroepelijk 
verstoort. 

Duda Paiva weet met zijn unieke manipulatie-
techniek de Object Score schuimrubberen sculp-
turen leven in te blazen. Met zijn danspartners, 
gesneden uit flexibel schuimrubber, bouwt Paiva 
ongrijpbare en magische werelden. 

Judith Nab 
De Grote Reis - van 4 tot 7 jaar 
Aanvang: er zijn vier voorstellingen: 
om 12.00 uur, 13.30 uur, 15.00 uur en 16.00 uur 
Tickets € 9,- 

Heb je altijd al eens een spannende reis over 
de wereld willen maken? Over bergen en dalen, 
door smalle tunnels en donkere bossen in de 
nacht, en zelfs langs de bodem van de oceaan? 
Kom dan naar De Dillewijn en stap in de bus om 
het allemaal mee te maken! 
De bus is een oude lijnbus met een interieur 
op kinderformaat. Hij rijdt echt, maar na het 
avontuur blijkt dat hij helemaal niet van zijn plek 
is geweest! 
Er kunnen maximaal 25 personen per keer mee 
in de bus. 
Voor dit project liet Judith Nab zich inspireren 
door persoonlijke herinneringen aan een reis van 
een half jaar die ze als kind met haar ouders en 
broers maakte. Ze maakte animaties van foto's, 
objecten en vooral landschapstekeningen van 
meer dan tientallen meters lang. 

Voor kinderen van 4 t/m 10 jaar verzorgt Sjef 
Torrie deze dag een workshop 'Gezond snoep 
maken!' 
Aanvang 14.15 uur 
Tickets € 5,- inclusief ingrediënten 
In combinatie met tickets voor De Grote Reis 
kost een kaartje € 12,50. 
Meer info op de website!  

Kasper van Kooten 
Van Kooten en de beat (try-out) 
Aanvang 20.15 uur 
Tickets € 19,- 

Van Kooten en de beat, naar het gelijknamige 
boek dat in februari 2022 uitkwam, is een even 
swingende als openhartige vertelling over liefde, 
familie en een onverzadigbare behoefte aan 
muziek. Onlosmakelijk daarmee verbonden zijn 
de hartsvrienden met wie Kasper van Kooten al 
vanaf zijn vroege jeugd in bandjes speelt. Hij is 
de drummer die zichzelf naar Ahoy droomt. In 
heerlijke tempowisselingen neemt hij u mee op 
de avontuurlijke reizen die hij en zijn verschillen-
de bands samen maken. Maar als het hoogste 
podium eenmaal bereikt is, blijkt zijn droom niet 
te kloppen. Wanneer Kasper jaren later plotseling 
gedwongen wordt om met optreden te stoppen, 
dringen alle levensvragen zich meedogenloos 
op: wat was ik al die jaren aan het doen? 

Dit verhaal vormt de aanleiding voor de gelijk-
namige theatervoorstelling Van Kooten en de 
beat, waarin ook de muziek uit het boek tot leven 
komt. Het geheel ondersteund door uniek foto-, 
video- en audiomateriaal en één van die zeer 
muzikale vrienden! 

Van Kooten en de beat is een ontroerend en 
vermakelijk zelfportret en een geweldige muziek-
geschiedenis ineen. 

2- ater Producties 
Het Muizenhuis: Sam & Julia op reis - 
vanaf 3 jaar 
Aanvang 15.00 uur 
Tickets € 9.- 

Opa zeeman heeft met zijn schip de hele wereld 
rondgevaren. Althans dat beweert hij in zijn 
sterke zeemansverhalen. De vissersvrouw heeft 
een stapel ansichtkaarten van over de hele 
wereld. Sam & Julia beleven de reizen opnieuw 
door er met opa over te praten en er over te 
zingen. Actrice Abke Bruins vertelt, musiceert en 
bespeelt de inmiddels wereldberoemde muizen 
in hun reis rond de wereld. Overal waar ze 
komen ontmoeten ze andere muizen met hun 
eigen thuis. Als Sam & Julia na de reis ook weer 
thuis komen, beseffen ze: thuis is waar je je muis 
voelt. 

De voorstelling is gebaseerd op de boekenreeks 
Het Muizenhuis van kunstenares Karina Schaap-
man. Zij maakte het Muizenhuis met de hand. 
Ze wilde een kinderboek maken. Niet met illus-
traties, maar met foto's van scenes uit een met 
de hand gemaakt 3D miniatuurhuis voor muizen. 
Het verhaal van Sam en Julia had ze al bedacht. 
Inmiddels is het Muizenhuis een museum en 
heeft ze al 18 boeken op haar naam staan. 

Abke Bruins is zangeres en actrice. Ze speelde 
in 2011 de rol van Anne Frank in de musical 'Je 
Anne' waarvoor ze een Musical Award ontving. 
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Woensdag 19 oktober 2022 

Film: West Side Story (2021) 
Aanvang 19.30 uur 
Tickets € 8,- 

West Side Story is de Steven Spielberg's nieuwe 
verfilming van de bekende Broadway musical 
uit 1957 met muziek van Leonard Bernstein. 
Het verhaal van Shakespeare's Romeo en Julia 
verplaatst naar Manhattan, New York. 

West Side Story speelt zich af in het New York 
van de jaren vijftig, een tijd waarin veel nieuwe 
immigranten naar New York kwamen en bendes 
de sfeer op straat bepaalden. Daar, in de Upper 
West side staan The Jets tegenover The Sharks. 

Tony, oprichter en leider van de straatbende The 
Jets probeert afstand te nemen van zijn groep 
en een normaal bestaan op te bouwen. Als Tony 
verliefd wordt op Maria, de zus van Bernardo, 
de leider van de Puerto Ricaanse bende The 
Sharks, wordt hij ongewild weer betrokken bij de 
strijd tussen de twee bendes., waarbij hun liefde 
zwaar op de proef wordt gesteld. 

Steven Spielberg heeft voor zijn versie samen-
gewerkt met toneelschrijver Tony Kusher. 
De choreografieën zijn opzwepend en kleurrijk 
en er komen bekende songs voorbij, zoals I Feel 
Pretty, America en Maria. 

Bekroond met een Oscar voor de beste 
vrouwelijke bijrol. 

Zaterdag 29 oktober 2022 

Beatrice van der Poel en Mike Boddé 
Miss Bee & Mike Boddé in The Lotusclub 
Aanvang 20.15 uur 
Tickets € 25,- 

Geïnspireerd door de legendarische Ameri-
kaanse nachtclubs uit de jaren dertig nemen uw 
gastvrouw Beatrice van der Poel — alias Miss 
Bee — en gastheer Mike Boddé u mee terug in de 
tijd van jazz, blues, whisky en opium: 'the sweet 
Lotus Blossom'. 
Een show die lurkt aan de piano, en breeduit 
hangt op de divan. Met heerlijke, bedorven, 
kwalijk riekende muziek, die alle schaamte 
achter zich heeft gelaten, en die met grote 
tegenzin, en tegen heug en meug, de volgende 
dag weer aan de slag gaat. Dit wordt een avond 
chillen met smooth jazz, af en toe een tikkeltje 
wild en spannend... een lekkere nachtclubsfeer 
inclusief een bijbehorend drankje. 
Van Pil tot Podium Witteman. Mike Boddé is 
pianist en muzikant, en voormalig cabaretier. 
Hij studeerde muziek in Amerika, Chinees in 
Leiden en ging later naar het conservatorium om 
zich te bekwamen in compositieleer. 
Van Jimi Hendrix tot Holleeder. Beatrice van der 
Poel is Miss Bee, zangeres, songwriter en 
stemactrice van vele luisterboeken, waaronder 
de bestseller 'Judas'. Deed de Rietveld 
Academie en hulde zich onlangs nog in zijden 
kimono als Miss Bee en stond daarmee lange 
tijd nr. 1 in de bordeel top tien met de klassieker 
My Daddy Rocks Me. 
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Presolid Home ziet flexibiliteit als een absolute voor-
waarde voor bouwen naar eigen wens. Onze manier van 
werken leidt tot prettig zaken doen: persoonlijk, gemoe-
delijk, efficiënt, snel en betrouwbaar. Deskundige en 
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ntersell is een bedrijf met gemotiveer e 
collega's waarbij wij de nadruk leggen op 
interesse en zorg voor elkaar. 

Werken bij Intersell 
Door actief jeugd intern op te leiden zorgen we voor een 
goede doorstroming en een goede mix van de oudere 
en ervaren collega's die met plezier de jongeren het vak 
leren. Kenmerkend is dat er nagenoeg geen verloop van 
personeel is, iets waar we enorm trots op zijn. 

Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.bvintersell.n1 

Zaterdag 5 november 2022 

Alex Roeka 
NIEUWE DROMEN 
Aanvang 20.15 uur 
Tickets € 22,50 

En ineens word je door nieuwe dromen 
Uit je sluimer opgepord. 
Je ziet pas wat er achter glinstert 
Als het kasteel is ingestort. 

In zijn nieuwe theaterprogramma NIEUWE 
DROMEN zingt en vertelt Alex Roeka over de 
bitterzoete zindering van de liefde, de troostende 
poëzie van de schaduwkant, de opwindende 
zoektocht naar hoe het is, de schoonheid en 
kracht van de natuur, de indringende stem van 
het verleden, het gevoel van belangeloze vrijheid 
dat ontstaat in de onthechting en de louterende 
terugkeer naar het land van de jeugd, 

Alex Roeka: 'Dromen, dromen, dromen, hoe dan 
ook, altijd dromen, helder, duister, vermetel en 
dwaas, dromen van altijd, maar wel nieuw.' 

Alex Roeka: zang, gitaar 1 Reyer Zwart: gitaar, 
bas, piano, lapsteel, banjolJeroen Kleijn: drums, 
percussie 

Zaterdag 12 november 2022 

Debby Petter 
Niet te geloven! 
Aanvang 20.15 uur 
Tickets € 19.- 

Een beklemmende en toch ook luchtige mo-
noloog van Debby Petter over een vrouw die 
opgroeit in een diepgelovige en bange gemeen-
schap. Een sekte waar God alles wat leuk is 
verboden heeft. Vanaf haar zestiende wist ze dat 
ze weg wilde uit dit ronduit beklemmende milieu, 
maar dat lukt haar pas jaren later als ze zelf 
moeder is. Ze vlucht en neemt alleen haar zoon 
mee. Daarna breekt iedereen met haar. 
En dan begint het pas. Hoe vrij is dat leven waar 
ze zo naar verlangde? Dat leven zonder regels 
en enig houvast. 
Alles komt in deze voorstelling langs. 
Van Ruinerwold tot de Jehova's. Maar ook de 
wereld zonder enig geloof komt ter sprake. 
Hoe vrij ben je daar eigenlijk? Zit niet iedereen 
een beetje ingesnoerd? Is ieder gezin niet ook 
een kleine sekte? Wat zijn de regels op je werk? 
Snakken we indirect niet allemaal naar discipline 
en beperkingen? Hoe vrolijk mag je over dit soort 
zaken praten? 

Debby vertelt het verhaal vol humor over geloof, 
wanhoop en liefde. En of je er wijzer uitkomt? 
Nee. In tegendeel. Maar een ding weet ze zeker: 
zelfs God kan er om lachen. En huilen. 
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Compleet avondje uit! 
Combineer uw voorstelling met een 
heerlijk en gezellig diner. Op vertoon 
van uw toegangskaart ontvangt u 
10% korting. 

Ankeveen • 035 53 39 155 
restaurant1244.n1 

WOONCOMFORT 

Wooncomfort 
ket, bat 

030 606 06 01  -  Waterveste 6, Houten 	bvrwooncomfort.n1 

Zonwering Overkappingen Buitenjaloezieën Garagedeuren 

Vrijdag 18 november 2022 

Janneke de Bijl 
Dit is het nou 
Aanvang 20.15 uur 
Tickets € 16,50 

Een voorstelling over mensenleed, dierenleed, 
vergankelijkheid en Linda de Mol. 
Net als iedereen heeft Janneke misschien niet 
lang meer te leven. Ze wil geen kind, geen 
broodfonds en geen huis dat haar persoonlijk-
heid weerspiegelt (liever niet zelfs). Maar wat 
dan wel? Hoe stel je doelen als je een weekendje 
Veluwe precies even leuk vindt als een maand 
Curaçao? 
In Dit is het nou observeert Janneke er weer op 
los. Ze hoeft maar om zich heen of in de spiegel 
te kijken, en de absurditeit van de worstelende 
mens dient zich alweer aan. Janneke beschrijft 
wat ze ziet, legt de onlogica daarvan bloot en 
fileert wat gefileerd dient te worden. En dat 
allemaal in Janneke-stijl: zwartgallig, herkenbaar 
en doorspekt met onderkoelde humor. 

Over Janneke de Bijl 
Janneke is lid van Comedytrain, won in 2017 de 
jury- en publieksprijs van Cameretten en werd 
door de Volkskrant uitgeroepen tot een van de 
comedytalenten van 2019. 

Credits 
Tekst en spel: Janneke de Bijl 
Muziek: Johan Hoogeboom, Suzanne Mateysen, 
Vera Marijt, Jerry Bloem en Janneke de Bijl 

Zondag 20 november 2022 

Bultpop:TapeThat 
Aanvang 16.30 uur 
Zaal open 16.00 uur 
Beperkt aantal zitplaatsen 
Tickets € 7.- of € 20.- (incl. Bult menu) 

Bultpop is een succesvolle serie popconcerten 
opgedragen aan Henk (Bult) Bezemer en inmid-
dels vast onderdeel van de programmering van 
De Dillewijn. 

Natuurlijk mag Tape That niet ontbreken, dé 
feestband bij uitstek met Ankeveners Frits de Wit 
en Yvonne van de Riet, die zich als een vis in het 
water voelen in deze Ankeveense poptempel. 
Ooit, in een Thaise kroeg (Radio City) in Bangkok 
ontstond een idee voor een popband met een 
Tom Jones en Elvis Presley act, toen nog onder 
de naam Hard2Handle. Toen was al duidelijk dat 
deze band geen eendagsvlieg zou zijn. Zeker als 
Yvonne zich bij de band aansluit en het podium 
bestormt als leading lady. Samen met Frits vormt 
zij een echt 'koppel'. Ze bespelen het publiek en 
brengen entertainment van het hoogste niveau. 
Smeer je keel om voluit mee te zingen. Stilstaan 
is geen optie! 
Na afloop van het concert kunt u in het Wapen 
van Ankeveen terecht voor een heerlijk BULT 
menu. 

Voorverkoop bij het Wapen van Ankeveen en via 
de website van Theater De Dillewijn 
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INSTALLATIEBEDRIJF 

HOLDINGA BUVIJ  
ANKEVEEN TEL 035-656 21 77 

bezoek onze winkels in Hilversum en Kortenhoef 

CONCERT 

 

MUZIKALE VERTELLING 

Zondag 27 november 2022 

Alexander Broussard 
Alexander Broussard speelt Billy Joel 
Aanvang 16.00 uur 
Tickets € 19,- 

In deze boeiende solovoorstelling leidt Alexander 
zijn publiek op zijn eigen unieke en gepassio-
neerde wijze door de opmerkelijke carrière van 
muzieklegende Billy Joel. Aan de hand van de 
mooiste liedjes van de grootmeester vertelt 
Alexander over de moeilijke beginjaren, de grote 
successen, de hoogte- en dieptepunten, de 
vrouwen en het onwaarschijnlijke vakmanschap 
van Billy Joel. Een 'must-see' voor de fan, een 
openbaring voor de liefhebber. 

Alexander Broussard 
Alexander is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot 
een veelgevraagd en veelzijdig pianist/toetsenist 
en zanger/entertainer. Met zijn band bereikte hij 
de finale van het SBS6 programma Battle of The 
Bands. Alexander is op zowel grote als kleine 
podia door heel het land een graag geziene gast. 

Billy Joel 
De liedjes van Billy Joel behoeven geen intro-
ductie meer. Ze zijn deel geworden van ons 
collectieve geheugen. Hij behoort tot de meest 
succesvolle artiesten uit de popgeschiedenis en 
heeft vele top tien hits op zijn naam staan. 

Vrijdag 2 december 2022 

Olga Zuiderhoek 
Maar wat er ook gebeurt er klinkt muziek 
Aanvang 20.15 uur 
Tickets € 19,- 

Maar wat er ook gebeurt er klinkt muziek is het 
refrein van Wintertenen, luizen en eczeem, de 
typhus en de kanker en de griep van Ischa 
Meijer, Olga's lievelingslied. Het werd de titel van 
dit programma van Olga Zuiderhoek over muziek 
uit haar 20e eeuw. Ze wilde Gerard Bouwhuis 
voor de muziek, waar het om draait: Bartók, 
Antheil, Andriessen, Breuker, Gershwin, Johnny 
& Jones en natuurlijk Stravinsky. Ze laten de 
doden meespelen: Gerard speelt met Breuker, 
Olga zingt met lscha. 
Totaaltheater op 5 vierkante meter: tekst, muziek 
en beeld, vaak grappig, soms woestmakend 
droevig, maar hoe dan ook: er klinkt muziek! 
Gerard speelt en Olga vertelt waarom: De 20e 
eeuw telt twee wereldoorlogen, ik heb ze beide 
misgelopen, hoeveel mazzel kan je hebben.' 

Kees Prins tekende voor de regie. 



Woensdag 7 december 2022 
	

Zaterdag 10 december 2022 

Deskundig 	 Sinds 1977 

Contactadres: 
Noordereinde 59-A 	Tel. 0294251304 
1243JJ 's-Graveland 	E-mail: info@kantoor-siewertsen.n1  

0 

plantenbakken cortenstaal - borderrand • watersnijwerk - tafelonderstel • houtkachels 

Mail uw ontwerp naar: info@galeslootconstructie.nI Galesloo! 
Construche www.galeslootconstructie.ni 	Middenweg 31, Nederhorzt den Berg 	Bedrijf 

ADMINISTRATIEKANTOOR A.SIEWERTSEN 

Voor uw administratie en fiscale werkzaamheden 

Wij verzorgen de administratie voor ondernemingen uit het MKB 
en verzorgen de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren. 
Wij bieden onze klanten een breed scala aan administratieve diensten aan. 

Voor het verwerken van uw financiële- en/of salarisadministratie. 
Jaarrekeningen en fiscale aangifte(s) 
Fiscale adviezen 

Ook voor "starters". 

Film: Druk (2020) 
Aanvang 20.15 uur 
Tickets € 8,- 

De Deense regisseur Thomas Vinterberg won 
met Druk - het Deense woord voor drinken - 
een terechte Oscar voor beste buitenlandse 
speelfilm. 
Volgens de Noorse psychiater Skárderud zou de 
mens optimaal functioneren met een hoeveel-
heid alcohol in het bloed van 0,5 promille (de 
wettelijke bovengrens waarmee je in Nederland 
nog net achter het stuur mag plaatsnemen). 

Vier docenten aan een middelbare school zitten 
er doorheen en grijpen deze theorie aan om wat 
leven in de brouwerij te krijgen. Ze gaan een 
experiment aan: gedurende de dag vullen ze het 
'tekort' aan met in koffiebekers verstopte drank, 
voor een opener geest, een energiekere tred 
en een vrolijker wereldbeeld. Van een grauwe 
aanwezigheid in de klas verandert Martin in een 
joviale docent, die zijn eindexamenleerlingen 
gedachten voorlegt als: hoe zou de wereld-
geschiedenis eruitzien als Churchill geen 
liefhebber van wijn, whisky en champagne was 
geweest? Voor zijn collega's is het resultaat 
niet minder aanstekelijk, het brengt ze aan het 
dansen. 
De vier acteurs excelleren in iets wat heel 
moeilijk schijnt te zijn: overtuigend dronken 
spelen op een filmset waar geen druppel alcohol 
werd geschonken. 

Kirsten vanTeijn 
(S)EXPERIMENT 
Aanvang 20.15 uur 
Tickets € 19,00 

In (S)EXPERIMENT onderzoekt Kirsten moderne 
liefde en seksuele taboes in de 21e eeuw. 
Vol optimisme en zelfspot neemt ze je mee in 
haar leven met haar vriend én haar vriendin. 
Want waarom zou je moeten kiezen voor één 
liefde of één sekse? In een tijd waarin er meer 
is tussen hetero en homo en we uit onze hokjes 
barsten. Nou ja, misschien omdat je nu twee keer 
zoveel hebt om je aan te ergeren. 
Of omdat een seksrooster net zo opwindend is 
als een schoonmaakrooster. 

Wat schreef de pers 
'(S)Experiment is een fijne, eerlijke, ontroerende 
voorstelling. Het strakke pak, het strakke decor, 
de soundcloud die haar liedjes begeleidt, het 
schept allemaal geen afstand maar helpt ons 
juist om dichtbij haar te komen.' 

'Openhartig en met humor maakt zij ons deel-
genoot van de schaamte, pijn en verwarring 
die ze heeft moeten doorstaan. Van Teijns 
doorleefde engagement maakt veel goed. Alles 
komt recht uit het hart. Dat geeft de voorstelling 
precies het soort kwetsbaarheid dat cabaret 
spannend maakt om naar te kijken.' 
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Wist u dat u ook kunt trouwen in de Dillewijn, 
een ruim 100 jaar oude kerk met intieme 
uitstraling? 

Bent u op zoek naar een stemmige locatie om 
op uw eigen manier afscheid te nemen van uw 
dierbare? 

Zoekt u een inspirerende locatie voor het houden 
van uw lezing of workshop? 

Of een volledig uitgeruste ruimte voor een 

U bent van harte welkom. 
verhuur@dedillewijn.n1 
www.dedillewijn.n1 
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Te besteden aan voorstellingen in Theater De Dillewijn 
»vmdedniw,nm 	 Meserve-ren re verplicht, 

Slionijs Entl5, 	Ink.... n. 
1.4 PL Meveen .-31 .003 	On, op de ga 	Ie komen meldt zdcM1 aan na,  inlo.ecilliewijn 
11~1111M,'  

THEATER BON 

Bent u op zoek naar een leuk en origineel 
cadeau? Doe dan iemand een plezier met de 
Theaterbon van Theater De Dillewijn. De vaste 
prijs is € 19,00. De bon is na ondertekening 2 
jaar geldig, en te verkrijgen in het Theater tijdens 
voorstellingen. 

INFO 

THEATER DE DILLEWIJN VERHUUR 
	

VRIENDEN VAN DE DILLEWIJN 

Theater de Dillewijn opent ook voor u haar 
deuren 

Zoekt u een bijzondere locatie om iets te vieren? 

Wilt u met uw eigen theatergezelschap, koor of 
orkest optreden? Van performer tot muzikant, 
van designer tot filmmaker, iedereen vindt in dit 
theater een passend podium. 

vergadering, training, productpresentatie of een 
netwerkborrel? 

In Theater De Dillewijn kan het allemaal. 

Neem gerust eens contact op met ons voor meer 
informatie of het plannen van een vrijblijvende 
rondleiding. Kom langs om de sfeer te proeven. 

Vindt u de ontwikkeling van Theater De Dillewijn 
een mooi initiatief? Word dan vriend(in) van 
Theater De Dillewijn. Voor € 20,- per persoon 
per jaar (E 35,— per twee personen binnen één 
huishouden) ondersteunt u ons theater. 
Vrienden van Theater De Dillewijn krijgen bij 
de presentatie van de nieuwe programmering 
als eerste de mogelijkheid voor het kopen van 
tickets, met een aantrekkelijke korting. 
Theater De Dillewijn nodigt u van harte uit vriend 
te worden. Daarmee levert u een belangrijke 
bijdrage aan de continuïteit en kwaliteit van een 
veelzijdig, cultureel programma. 
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar 
sponsor@dedillewijn.n1 

Praktische informatie. 
Adres: Stichts End 57, 1244 PL Ankeveen 
U kunt gratis parkeren op 3 minuten loopafstand 
van het theater. 
De foyer is open drie kwartier voor aanvang van 
de voorsteling. 
Ga voor kaartverkoop en informatie naar onze 
website: www.dedillewijn.n1 

IP 

LFUWU  
Speciaaldrukkerij 

www.duoform.n1 

Altijd op de hoogte blijven van het laatste 
nieuws? Meld u aan voor onze maandelijkse 
nieuwsbrief via www.dedillewijn.n1 

facebook.com/dedillewijn  
twitter.com/dedillewijn  
instagram.com/dedillewijn  
youtube.com  - theater de dillewijn 
info@dedillewijn.n1 

LOCK WELL 
CUSTOS,  — , 

ONZE HOOFDSPONSORS 

rl 
CTJ VAN VLIET 



Zondag 18 december 2022 

Michiel Borstlap 
PACE 
Aanvang 11.00 uur 
Tickets € 22,50 

Michiel Borstlap heeft een internationale reputa-
tie opgebouwd als een virtuoze pianist die jazz 
mengt met klassieke en eigentijdse invloeden. 
Op deze zondagmorgen (hopelijk in winterse 
sferen') laat Michiel u, op een speciaal 
ingehuurde vleugel, genieten van de muziek van 
zijn in april 2022 uitgebrachte album 'PACE'. 
De titel is Italiaans voor 'vrede', hetgeen in deze 
tijd een extra diepgang krijgt. 
De melodieën voor dit album werden gecompo-
neerd en opgenomen in Parc Broekhuizen. 
Zij ontstonden tijdens vele winterwandelingen. 
De fantastische natuur deden hem bepaalde 
elementen in de muziek vinden die hij nooit 
eerder had ervaren. PACE is dan ook zonder 
twijfel een nieuw hoofdstuk in zijn discografie. 
De Dillewijn biedt u, in de koffiepauze, een 
bijpassende heerlijke versnapering aan. 

Michiel Borstlap won prijzen voor zijn filmmuziek 
en het jazzalbum `Monk'. Daarnaast werkte hij 
samen met vele grote namen in de muziek-
wereld. Ook werkte hij samen met dirigenten als 
Vince Mendoza en Lawrence Renes. 

Kortom: dit wordt een zondagochtend om 
heerlijk te genieten van een bijzonder concert. 

Zondag 8 januari 2023 

Theatergroep Dender 
De verdraaide orgelman - vanaf 5 jaar 
Aanvang 15.00 uur 
Tickets € 9,- 

Over een koppige straatmuzikant en zijn gladde 
broer. Een jas met eigenwijze mouwen. Een 
stoel die zichzelf stiekem verschuift. Een krant 
die door het huis vliegt. En een droom die het 
leven van twee broers op z'n kop zet. Ze kunnen 
niet met- maar ook niet zonder elkaar. Ze zitten 
aan elkaar vast. En net als de één denkt verlost 
te zijn van de ander begint het gedonder pas 
echt...! 
Met live gemaakte tekeningen, het nodige gooi-
en smijtwerk en vette geluiden speelt Dender 
een spannende en komische strijd tussen een 
dwaas en een gulzigaard. Cartoontheater is een 
geweldige ervaring voor iedereen met fantasie 
vanaf 5 jaar. 
Dender maakt cartoontheater: een mix van fysiek 
theater, live tekeningen en live muziek. Alsof er 
een stripverhaal voor je ogen tot leven komt. 
Met een stapel wit papier en een paar zwarte 
stiften creëert Dender een eigen visuele wereld: 
attributen en decorstukken worden ter plekke 
vliegensvlug getekend. Met live muziek- en 
geluidseffecten vormt het beeldende verhaal een 
denderend geheel. 

Spel: Jasper van der Heijden en Ronald Wolthuis 
Muziek: Thanos Fotiadis 

Woensdag 11 januari 2023 

Film: De Veroordeling (2020) 
Aanvang 20.15 
Tickets € 8,- 

De film is gebaseerd op het boek dat televisie-
journalist Bas Haan over de Deventer moordzaak 
schreef. Hij plaatst echte journalistiek (op basis 
van bronnenonderzoek, hoor en wederhoor) 
tegenover manipulatieve aandachttrekkerij met 
winstoogmerk. De film laat zien hoe het eerste 
levens redt en het tweede levens verwoest. 
Bas Haan creëert zijn eigen monster wanneer hij 
in zijn onderzoek steeds meer in het kamp wordt 
gezogen van degenen die de klusjesman' van 
de moord beschuldigen. Een mediahetze is het 
gevolg die het leven van de klusjesman en zijn 
vrouw verandert in een nachtmerrie. Onthutst 
door deze trial-by-media door Maurice de Hond, 
duikt Bas opnieuw in de zaak waarbij hij besluit 
de complotten middels feiten te ontmaskeren. 
Tot zijn frustratie blijkt de publieke beeldvorming 
intussen echter sterker dan de werkelijkheid. 
Bas gaat tot het uiterste om de waarheid boven 
tafel te krijgen: is er iemand ten onrechte veroor-
deeld door de rechter? 
De Veroordeling is geen film over de reconstructie 
van de moord en is evenmin een rechtbank-
drama. We zien het verslag van een indrukwek-
kend staaltje onderzoeksjournalistiek. Dankzij 
de knappe montage en regie heeft de film een 
razende vaart en er wordt uitstekend geacteerd 
door Fedja van Huêt (Bas Haan) en Yorick van 
Wageningen (klusjesman Michael de Jong). 

Zaterdag 14 januari 2023 

Lotte Velvet 
Ondergrond 
Aanvang 20.15 uur 
Tickets € 16,50 

Lotte Velvet won in 2020 met haar voorstelling 
'Ondergrond' de jury- en publieksprijs van het 
Amsterdams Kleinkunst Festival. 
In deze dystopische cabaretvoorstelling 
verbreekt zij haar relatie met de wereld. 
Maar zit de wereld überhaupt op haar te 
wachten? Door middel van muziek, poëzie en 
grappige scènes geeft zij een stem aan mensen 
die ook worstelen met de wereld en controle 
proberen te houden over de huidige verande-
rende omstandigheden. Lotte wordt tijdens de 
voorstelling begeleid door toetsenist en producer 
Serge Dusault. 

Over de finale 
'Velvet zwiert met haar gitaar en elektrische viool 
van punkcabaret tot prachtige poëzie.' 
(Theaterkrant.n1) 

'Velvet (...) was ontegenzeggelijk de bijzonderste 
en spannendste finalist.' 
(Volkskrant) 

'Met slim geconstrueerde en geestige liedjes en 
sketches over de klimaatcrisis en ontevreden 
burgers won Lotte Velvet het Amsterdams 
Kleinkunst Festival.' 
(NRC) 
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La Pa  ilotte   
hairstylist 

UW MEDICEUTICALS ADVISEUR 

MEDICEU+ICALS 
DERMATOLOGICAL SCALP, HAIR & SKIN SOLUTIONS 

Brugstraat 7, 1394 CV Nederhorst den Berg 1 Telefoon 0294 251 820 

NATIONAAL 
THEATER 
WEEKEND 

Zaterdag 21 januari 2022 

Efraïm Trujillo 4 
Slow your Roll 
Aanvang 20.15 uur 
Tickets € 19,- 

Na het dampende optreden in Theater De Dille-
wijn in 2019 met The Preacher Men, keert Edison 
winnaar Efraïm Trujillo weer terug naar Ankeveen. 
Nu met een kwartet waarin, naast jong aan-
stormend talent Sjoerd van Eijck op keys en Dirk 
de Nijs op drums, plek is ingeruimd voor top-
bassist en oud Ploctone maatje Jeroen Vierdag. 
Het kwartet brengt 12 nieuwe en originele 
stukken, alle geschreven door Efraïm. 
Ieder nummer is geïnspireerd door een favoriete 
tenorsax legende van Efraïm zoals bijvoorbeeld 
Wayne Shorter, Sonny Rollins, John Coltrane of 
Joe Henderson. 
Bij de nummers vertelt Efraïm zijn herinneringen 
aan deze grootheden en neemt hij u mee in het 
verleden van deze jazz grootheden. 

Het kwartet kreeg alweer prachtige recensies 
zoals we die gewend zijn van Efraïm: 

`de bomvolle zaal vond het heerlijk. Trujillo en 
zijn trawanten waren de aanstichters van wat je 
gerust het ideale concert kunt noemen' 

'wat een sfeer bij deze jazzavond... Zowel de 
artiesten als het publiek waren uitgelaten omdat 
ze na een lange tijd gewoon samen de virtuoze 
muziek konden beleven en ervan genieten!' 

Vrijdag 27 januari 2023 
Zaterdag 28 januari 2023 
Zondag 29 januari 2023 

Landelijk is dit weekend uitgeroepen tot 
Nationaal Theaterweekend. 
Doel van dit weekend is om heel Nederland 
kennis te laten maken met het theater en hen te 
laten zien hoe leuk, mooi, waardevol, ontroerend, 
grappig of fijn theater kan zijn. 
Ook Theater De Dillewijn opent dit weekend haar 
deuren. 
Het belooft een speciaal weekend te worden, 
dus reserveer deze dagen alvast in uw agenda! 
Ongeveer half november 2022 kunnen we het 
programma bekendmaken. 

Pub quiz 
Wel laten we u alvast weten dat we een pub quiz 
organiseren op zaterdagavond 28 januari. 
Dus: formeer alvast een ijzersterk team van 
maximaal 5 personen, verzin een pakkende 
naam voor uw team en bindt op 28 januari de 
strijd aan met de overige teams! 

Jeugdvoorstelling 
Op zondag 29 januari zal er 's middags een 
jeugdvoorstelling zijn voor kinderen vanaf 4 jaar. 

Houd onze website in de gaten voor het overige 
programma van dit weekend of meldt u aan voor 
de nieuwsbrief via onze website 
www.dedillewijn.n1 
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Dingeman Goossen 
Nieuw Walden 27 • 1394 PA Nederhorst den Berg 
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Maakt u gerust een afspraak voor een vloer die bij u past 
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zaterdag 4 februari 2023 

Mylou Frencken en Bear Project 
Meisje 
Aanvang 20.15 uur 
Tickets € 19,- 

Meisje is een ontroerend liedjesprogramma van 
Mylou Frencken over vallen, opstaan en gelou-
terd verdergaan. 
Het is een poëtische vertelling over de reis van 
meisje naar vrouw, moeder, minnares en multi 
tasker. 
Toverachtig gearrangeerd en begeleid door het 
expirimentele producersduo van Bear Project en 
meester gitarist Ronald Schmitz. 
'Ik zou je graag nog even willen zijn, een meisje 
van een jaar of zeven, al is je nachtpon mij nu te 
klein', zegt Mylou Frencken in haar voorstelling. 

In de Nederlandse kleinkunst en theaterwereld 
neemt Frencken al jaren een eigen plaats in. 
Ze zingt, schrijft en acteert. 
Mylou Frencken is de ongekroonde koningin van 
het kleinkunstlied (theaterkrant). 
Bear Project bestaat uit Rene Meister en 
Eric Blom. 

Zaterdag 11 februari 2023 

Lenny Kuhr 
Lenny Kuhr 
Aanvang 20.15 uur 
Tickets € 19,- 

Lenny zingt uit haar grote en levendige oeuvre. 
De kers op deze taart is het album dat eind 
januari 2022 werd uitgebracht met als titel: Len-
ny Kuhr. 
Een album waarop ze uit haar comfort zone is 
getreden met verrassende resultaten. Met nieuw 
werk van haarzelf en met werk dat collega's 
speciaal voor haar schreven. Onder andere Stef 
Bos, Spinvis, Elke Vierveijzer en Lenny's dochter 
Daphna. 
Zelf zegt Lenny over het theaterprogramma dat 
ze uit eerder werk en uit haar nieuwe album heeft 
gedestilleerd: 
'Ik heb eens gezegd "een lied is een compacte 
energie van een ongrijpbaar gegeven", en nog 
altijd verbaast het mij dat het lied mij steeds 
weer weet te vinden. Misschien omdat ik zo'n 
dankbare ontvanger ben. Het is de mooiste en 
levendigste kunstvorm die ik ken. Het lied vertolkt 
gevoelens van het benoembare en onbenoem-
bare op oneindig veel manieren. Het vertelt van 
jou en mij. Over onze existentie en dat wat zich 
daarin afspeelt. 
Tijdens ons optreden communiceren we met 
jullie door middel van de liedjes. We kennen en 
herkennen elkaar; jij en ik. En dat vieren we op de 
plek waar wij samen zijn.' 
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Vrijdag 3 maart 2023 

Red Limo Quartet 
Red Limo Quartet, an Offbeat Movie Night 
Aanvang 20.15 uur 
Tickets € 19.- 

Als je denkt aan strijkers in de popmuziek, kom 
je bijna automatisch uit bij het Red Limo String 
Quartet. In 2006 vonden zij elkaar in hun 
gedeelde liefde voor popmuziek. 
Op het conservatorium was dit voor strijkers niet 
gebruikelijk, maar zij creëerden een speelstijl 
die het spelen van popmuziek op een viool heel 
natuurlijk maakt. Jonas gebruikt zijn cello ook als 
contrabas en Sietse, Camihla en Rani laten hun 
violen met net zoveel gemak klinken als gitaren, 
saxen of percussie. Hun eigen arrangementen en 
improvisaties maken dat dit veelzijdige kwartet 
groovet als geen ander! 

Het Red Limo String Quartet breekt door alle 
genregrenzen heen. Hun repertoire varieert 
van bossa nova tot Sting en van bluegrass tot 
hiphop. En regelmatig gaan zij samenwerkingen 
aan met andere artiesten. Het plotselinge succes 
van deze band bracht het kwartet op festivals 
als North Sea Jazz en Lowlands. Het Red Limo 
groeide in de afgelopen tien jaar uit tot een van 
de meest gevraagde pop-strijkkwartetten van 
Nederland. In 2017 en 2019 vroeg Pearl Jam het 
kwartet mee op zijn Europese tour. 

Zondag 5 maart 2023 

Onder het Buro & Willemijn Bbcker 
Stamp Stop Sta Stil - vanaf 2 jaar 
Aanvang 15.00 uur 
Tickets € 9,- 

In 'Stamp Stop Sta Stil' gaan peuters, kleuters 
en hun ouders op ontdekkingsreis in de natuur. 
Aan de hand van hilarische, spannende scènes 
en mooie, vrolijke liedjes wordt onderzocht wat 
voor bijzonders er buiten allemaal te vinden is en 
hoe je de weg naar huis weer kunt vinden. 

011ie woont met haar ouders in een huisje aan 
de rand van het bos en vandaag gaat ze op 
ontdekkingsreis. Met haar regenlaarzen aan, een 
verrekijker om haar nek en een vangnet bij de 
hand gaat ze naar buiten. Daar ontdekt ze de 
kleine beestjes in het gras, de bloemen in het 
weiland en nog veel meer mooie dingen. 

Ze stampt door de plassen! Buiten ruikt het 
zo lekker! En alles maakt geluid. Al stampend 
dwaalt ze steeds verder het bos in. Maar in de 
schaduw van het bos is het best een beetje 
donker en hoe vindt ze eigenlijk de weg terug 
naar huis? 



ciente 
Erkende Werk- & Scheidingscoach 

Ciente kan uw medewerkers 
begeleiden tijdens een bijzonder 
turbulente periode in hun leven. 

Arens Makelaars is een kundig 
en gedreven makelaarskantoor, 
opgericht door Marco Arens en 
Michelle Onel. 

Omdat we al jaren actief zijn in de 
makelaardij zijn we zeer vertrouwd 
met de markt, een persoonlijke 
aanpak is één van onze belangrijke 
kenmerken. 

Bel ons voor een vrijblijvende afspraak! 

T. 0294 746 941 

MAKELAARS 

Zo voorkomt u langdurig verzuim. 
Dat is goed voor uw bedrijf én voor 
uw medewerker. Want ook uw 
medewerker is gebaat bij behoud 
van productiviteit en vitaliteit. 

Neem vrijblijvend contact op voor 
meer informatie. 

Ciente - financiële diensten, coaching & training 
www.ciente.nl, info@ciente.nl, 035-6550324 

Woensdag 8 maart 2023 

Film: Belfast (2021) 
Aanvang 20.15 
Tickets € 8,- 

Het is de zomer van 1969 en de negenjarige 
Buddy speelt riddertje voor zijn huis in Belfast. 
Het metalen deksel van een vuilnisbak fungeert 
als schild. Zijn speeltuin bestaat uit de steegjes 
van zijn volkswijk waar de bewoners allen zijn 
geboren en waarschijnlijk ook zullen sterven. 
Plotseling is er rumoer aan het einde van de 
straat. Buddy kan niet bevatten wat hij ziet... 
Zo begint het aangrijpende verhaal over liefde, 
vreugde en verlies in het leven van een jongen 
die opgroeit te midden van de sociale onrust aan 
het eind van de jaren zestig en die zal uitmonden 
in een burgeroorlog. 
Buddy (geweldige rol van de jonge acteur 
Jude Hill) is de jongste van twee zonen in een 
protestants arbeidersgezin. Vader pendelt voor 
zijn werk tussen Belfast en Engeland omdat het 
loon daar beter is. Moeder staat grotendeels 
alleen voor de opvoeding. Buddy's liefdevolle en 
scherpzinnige grootouders wonen vlakbij en zijn 
voor hem heel belangrijk omwille van hun rijke 
levenservaring. 
Belfast ontvouwt zich als een bescheiden en 
zachtmoedige kruising tussen coming-of-age 
drama en familieportret, waarin de sociaal-poli-
tieke strubbelingen als decor fungeren. 
Regisseur en scenarioschrijver Kenneth Branagh 
kijkt met deze film met een warme blik terug op 
zijn kindertijd in de Noord-Ierse hoofdstad. 

Vrijdag 10 maart 2023 

Milène van der Smissen 
Voor mijn part Dolly 
Aanvang 19.00 uur 
Tickets € 55,- 

Traditiegetrouw organiseren wij ook dit jaar het 
altijd succesvolle 3 gangen theaterdiner. 
Deze keer in samenwerking met restaurant 
Bistro De Molen. 

Milène is actrice, een hele goede zangeres en 
ook nog eens de allergrootste Dolly Parton fan! 
In haar voorstelling 'Voor mijn part Dolly' kom 
je dan ook van alles te weten over haar idool en 
luister je naar verrassende arrangementen van 
die waanzinnig bekende songs als Jolene en 9 
to 5. 

Hoe werd Dolly Parton de wereldster die ze is? 
In deze voorstelling gaat Milène in gesprek met 
dit muziek-icoon, die in januari 2021 maar liefst 
75 kaarsjes uitblies! Het publiek neemt zij aan 
de hand van de tijdloze (country) muziek mee op 
een ontroerende en muzikale reis, vol foute 
mannen en sterke vrouwen. Milène wordt 
begeleid door gitarist Satria Karsono. 

Milène over Dolly Parton: 'De muziek van Dolly 
weet me tot tranen toe te roeren en laat me 
springen en dansen van vreugde'. 
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Frans Halslaan 5 I 1231 BA 1 Loosdrecht 
www.vte-makelaars.n1 1 035-888 33 77 

NVIVI 

E ENNU15 
NEDERHORST 

L. 0294-253807 1  INFO©SPIEGHELH 

! ! ACTIEDAGEN ! ! ! 
DINSDAG 	RGÉRDAG C9.9S 

WOENSDAG SATEDAG v.a. €9.95 
DONDERDAG PANNENKOEKENDAG €5 55 

Uw woning succesvol verkopen? 
Laat dat maar aan ons over! 

MAKELAARS 

snelste verkooptijd van 
Wijdemeren 

- scherpe courtage 

- persoonlijke service 

- deskundige begeleiding 

- onze klanten geven ons 
gemiddeld een 9,4 
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Zondag 12 maart 2023 

Bultpop: Funky Frizzle 
Aanvang 16.30 uur 
Zaal open 16.00 uur 
Beperkt aantal zitplaatsen 
Tickets € 7.- of € 20.- (incl. Bult menu) 

Voor het eerst op Bultpop: Funky Frizzle! 
Zowel zangeres Lisa Torsing als toetsencrawler 
Ron Wehrens komen uit Ankeveen, dus die zijn 
u wel bekend. Maar wat doen zij in vredesnaam 
met `frizzles' op een podium? 
Een frizzle is een bijzonder soort kip uit Azië. 
Het (beperkt aantal) veren op zijn lijf krult precies 
de verkeerde kant op. De groei van de veren 
kenmerkt hun karakter: ze doen alles nét even 
anders. De frizzle is inmiddels bijna uitgestorven. 
Door intensieve funkprogramma's zijn enkele 
schaarse zeldzame frizzles behouden in onze 
lokale fauna. Lisa en Ron hebben er enkele 
onder hun hoede genomen. 
Frizzles hebben een sterk ontwikkeld gevoel voor 
funky muziek. Ze spelen nummers die iedereen 
wel kent, maar dan in een ander, fris, 'net even 
anders'-jasje. De standaardnummers van Prince, 
Adele, The Police, Tom Misch en Jamiroquai 
komen voorbij in frisse, verrassende funkuitvoe-
ringen waar je je meteen kiplekker bij voelt. 

Tickets in de voorverkoop bij het Wapen van 
Ankeveen en via de website van Theater De 
Dillewijn. 

Zaterdag 18 maart 2023 

Marja van Katendrecht 
Marja's Relatie Advisatie Show 
Een masterclass over liefde 
Aanvang 20.15 uur 
Tickets € 19,- 

De Nederlandse Ambassadrice van Rotterdam 
en theaterpersoonlijkheid Marja van Katendrecht 
komt het theater verwarmen met haar Relatie 
Advisatie Show. 

Nadat Tupperware eenzijdig de relatie met haar 
verbrak, volgde voor Marja een lastige tijd. 
Bij de pakken neerzitten is voor haar geen optie 
en nu voelt zij de noodzaak om diverse relatie-
situaties uit het leven te gaan ontrafelen. 
Tijdens deze door haar zelf ontwikkelde 
cursus-avond, prikkelt zij zichzelf en haar publiek 
en geeft (on)gevraagd advies. 
Marja schijnt haar licht op de toekomst en 
doorziet menselijke patronen. Zij mijmert over 
levensdoelen en zoekt naar nieuwe inzichten 
die toegang geven tot de Bron van het Geluk. 
Tijdens een bonte avond vol verrassingen hoopt 
zij van ieders (gebroken) hart weer een warm 
kloppend orgaan te maken. 
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Zaterdag 25 maart 2023 

Amsterdams Kleinkunst Festival 
Halvefinalistentournee 2023 
Aanvang 20.15 uur 
Tickets € 13.50 

Na drie spannende voorrondes presenteert het 
Amsterdams Kleinkunst Festival drie van de zes 
halve finalisten van de AKF Sonneveldprijs 2023 
in Theater De Dillewijn. 

De cabaret- en kleinkunsttalenten bereiden zich 
voor op de finales in de Kleine Komedie. 

In deze tournee polijsten en perfectioneren zij 
hun theaterprogramma. Ze werken met een 
spraakmakende regisseur uit de theaterwereld, 
volgen het Keep an Eye Masterclasses 
programma en toeren door het land om zich voor 
een breed publiek te presenteren. 
Ontdek de nieuwe talenten in de Halvefinalisten-
tournee van het Amsterdams Kleinkunst Festival. 

Zaterdag 1 april 2023 

Pieter Jouke 
Laars Lappen 
Aanvang 20.15 uur 
Tickets € 19.- 

In Laars Lappen trakteert Pieter Jouke zijn 
publiek weer op interessante inzichten en 
hilarische grappen. Volgens het NRC is Jouke 
uitgegroeid tot een alternatief voor Herman 
Finkers en Kees Tom, taalkunstenaars die 
momenteel niet op de podia te vinden zijn. 
Zijn associaties zijn geestig en vindingrijk. 
Hij linkt het onlinkbare aan elkaar en geeft 
bestaande ideeën een nieuwe draai. Hij sleept u 
uit de waan van de dag, zo de tijdgeest terug in. 
Hij geeft u alvast alle antwoorden. Dan zoeken 
we daar later de vragen wel bij. Mooie verhalen 
en klassieke thema's in een besmet jasje. Maar 
dan leuk, absurd leuk... 

Tja, wat moet u nog meer weten. De titel zegt 
eigenlijk alles al. 

Over het Amsterdams Kleinkunst Festival 
- Het AKF richt zich op de kleinkunst in de 
breedste zin van het woord. Er is ruimte voor 
cabaret, muziektheater, poëzie, spoken word en 
het Nederlandstalige theaterlied. 

- Het Amsterdams Kleinkunst Festival biedt 
kleinkunst- en cabarettalenten een intensief 
ontwikkelingstraject binnen de Nederlandse 
theaterwereld. 

Jouke maakt ook deel uit van De Staat van 
Verwarring en excelleerde op de buis bij het 
one-liners programma Padoem Patsss. 
Daarnaast schrijft hij teksten voor verschillende 
cabaretiers en voor vele radio-en 
N programma's. 

 

GEBR. DAUW U LD ER I N FI;Mk 
CWW - kunsistoflastechniek - machineverhuur 
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BTZ 

Sloopwerk • Grond-, weg- en waterbouw 
Asbestverwijdering • Bodemsanering • Funderingsherstel 

BTZ, DAAR KUN JE BLIND OP VERTROUWEN 
BTZ neemt jou het werk volledig uit handen. 

Op basis van onze jarenlange ervaring bieden wij 
totaaloplossingen van A tot Z: van de sloop van een 

pand tot het bouwrijp maken van een terrein. 
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Woensdag 17 mei 2023 

Film:The Duke (2020) 
Aanvang 20.15 
Tickets € 8,- 

Deze heerlijke en waargebeurde Britse komedie 
gaat over een eenvoudige man uit de arbeiders-
klasse die een opzienbarende kunstroof 
pleegt. Kempton Bunton heeft een overgevoelige 
antenne voor onrecht en komt op voor de 
belangen van zijn collega's... Zijn baas is daar 
niet van gediend en hij wordt op staande voet 
ontslagen. Bunton vindt dat kijk- en luistergeld 
moet worden afgeschaft... Tijdens een controle 
blijkt hij inderdaad niet te hebben betaald en hij 
weigert de BBC ook maar een penny te geven. 
Zo belandt hij voor twee weken in de 
gevangenis. Wanneer blijkt dat de National 
Gallery honderdzestigduizend pond heeft 
betaald voor een schilderij van de beroemde 
schilder Francisco Goya, besluit hij het kostbare 
stuk te stelen. Voor het losgeld heeft hij al een 
goed doel in gedachten. Hij wil het schilderij 
alleen teruggeven op voorwaarde dat de 
overheid ermee instemt om gratis televisie te 
verstrekken aan ouderen. 
Dankzij Broadbent's speelse acteerspel wordt 
Bunton de deugniet met een groot gevoel voor 
rechtschapenheid die je alles vergeeft. 
Zijn vrouw (Helen Mirren) moppert weliswaar 
veelvuldig op hem maar het is duidelijk dat zij 
ook nog steeds veel om hem geeft. Aan het eind 
neemt de film een verrassende maar waar-
gebeurde wending. 

Zondag 11 juni 2023 

Bultpop: De Slagers 
Aanvang 16.30 uur 
Zaal open 16.00 uur 
Tickets € 7.- of € 20.- (incl. Bult menu) 

Bultpop is een succesvolle serie popconcerten 
opgedragen aan Henk (Bult) Bezemen 

Vorig jaar waren ze er ook! De zeer energieke 
coverband De Slagers met `nachtburgermeester' 
van Ankeveen Bas Beemsterboer. 
Deze band is in 1996 begonnen als 'huisband' 
van het IT bedrijf Pink Elephant, onder de naam 
PinkNoise. In 2014 is het concept De Slagers 
bedacht: een programma gevuld met Neder-
landstalige 'Schlagers' moest de band een nieuw 
elan geven. Dat lukte aardig, echter de lekkere 
stevige Engelstalige nummers werden node 
gemist. Het repertoire nu bestaat uit een mooie 
mix van Engelstalige en Nederlands- 
talige toppers met als grote gemene deler dat 
het allemaal gewoon lekkere vette nummers zijn. 
Of om in Slagers termen te blijven 'Half om Half 
met een vetrandje'. Het repertoire kan worden 
gekenmerkt als stevig, rock, herkenbaar en af en 
toe een guilty pleasure. 

Na afloop van het concert kunt u in het Wapen 
van Ankeveen terecht voor een heerlijk BULT 
menu. 

Voorverkoop bij het Wapen van Ankeveen en via 
de website van Theater De Dillewijn. 
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