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VR 20 APR | 20:30 KZK-KAART   SPECIAL

Manual Cinema   
ADA ¦ AVA

De jonge Amerikaanse, prijswinnende live-animatiegroep 
Manual Cinema maakt met poppenspelers, tientallen 
poppen, overheadprojectors, camera’s, filmschermen, 
geluidseffecten en livemuziek een film waar je bij zit. De 
oude Ada belandt na het verlies van haar tweelingzuster 
Ava in een schimmenwereld tussen leven en dood. In een 
gotisch landschap creëert de groep met ‘ADA ¦ AVA’ een 
reis door het bovennatuurlijke in een voorstelling over 
rouw en melancholie. “The overall effect is gentle, lovely, 
fascinating.” (Chicago Reader)

ZA 21 APR | 20:30 KZK-KAART  MUZIEKTHEATER

DeltaDua       
WESTERLING 

De Moluks-Nederlandse theatergroep DeltaDua komt naar 
Assen met ‘WESTERLING’. Hierin volgen we de Molukse 
Mozes, die onvrijwillig werd betrokken bij gewelddadige 
excessen onder kapitein Westerling in Nederlands-Indië. Hij 
moest keuzes maken die dwars op zijn wereldbeeld stonden 
en keerde terug als een gebroken man en belandt voor 
de keus: weer zijn kop in het zand steken of zijn demonen 
te lijf gaan. In ‘WESTERLING’ vloeien tekst, jazz, Molukse 
traditionele rituele zang en hedendaagse westerse muziek 
prachtig samen, met een mooie rol voor zangeres en actrice 
Sequoyah Lekranty als Mozes’ geliefde.

WO 25 APR | 20:30 KZK-KAART   MUZIEKTHEATER

Saman Amini     
Samenloop van Omstandigheden

In deze avondvullende voorstelling brengt de Iraanse 
theatermaker, muzikant en performer Saman Amini een 
persoonlijk verhaal waarin universele thema’s samenkomen 
tot het punt waarop ze een individu vormen. Samen met zijn 
live band zingt, speelt en vertelt Amini in dit humoristisch en 
indringend portret over zijn leven, zijn moeder en vader, de 
liefde en verder over alles wat nodig is om overeind te blijven 
als niets meer overeind staat. De voorstelling stond op 
nummer 2 in de Top 10 van mooiste voorstellingen van Hein 
Janssen (de Volkskrant) in 2017, dus zeker een aanrader.

INFO & TICKETS dnk.nl

nu in de bioscoop
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DO 19 APR FILM

VR 20 APR FILM

ZA 21 APR FILM

ZO 22 APR FILM

WO 25 APR  FILM

MA 23 APR FILM

DI 24 APR FILM

 Première Buurman & Buurman Hebben een 
nieuw huis! 1 15:30

 3D   Première Sherlock Gnomes NL 2ga 15:30

Pieter Konijn 2ga 15:30

Bankier van het Verzet 3gat 15:30

Première Midnight Sun 9at 15:30
 3D   Ready Player One 3ga 19:30

A Quiet Place 4ga 19:30
 3D   Rampage Big Meets Bigger 3gt 19:45

Midnight Sun 9at 19:45
 3D   The Hurricane Heist 3gat 19:45

 3D   Sherlock Gnomes NL 2ga 15:30

Pieter Konijn 2ga 15:30

Buurman & Buurman Hebben een nieuw huis! 1 15:30

Midnight Sun 9at 15:30 19:00

Bankier van het Verzet 3gat 15:30 19:00 21:45

Tomb Raider 3ga 19:00
 3D   Rampage Big Meets Bigger 3gt 19:15 22:00

A Quiet Place 4ga 19:15 22:00
 3D   Ready Player One 3ga 21:45
 3D   The Hurricane Heist 3gat 21:45

Wendy & Dixie 1 13:00

Buurman & Buurman Hebben een nieuw huis! 1 13:00 15:45
 3D   Sherlock Gnomes NL 2ga 13:00 15:45

Ferdinand NL 2ga 13:15

Pieter Konijn 2ga 13:15 15:30

Midnight Sun 9at 15:30 19:00

Bankier van het Verzet 3gat 15:30 19:00 21:45

Tomb Raider 3ga 19:00
 3D   Rampage Big Meets Bigger 3gt 19:15 22:00

A Quiet Place 4ga 19:15 22:00
 3D   Ready Player One 3ga 21:45
 3D   The Hurricane Heist 3gat 21:45

Wendy & Dixie 1 10:45 13:00

Pieter Konijn 2ga 10:45 13:15 15:30
 3D   Sherlock Gnomes NL 2ga 10:45 13:00 15:45

 Buurman & Buurman Hebben een 
nieuw huis! 1 10:45 13:00 15:45

Ferdinand NL 2ga 10:45 13:15

Bankier van het Verzet 3gat 15:30 19:30

Midnight Sun 9at 15:30 19:45

A Quiet Place 4ga 19:30
 3D   Rampage Big Meets Bigger 3gt 19:45
 3D   The Hurricane Heist 3gat 19:45

Buurman & Buurman Hebben een nieuw huis! 1 15:30

Pieter Konijn 2ga 15:30

Bankier van het Verzet 3gat 15:30
 3D   Sherlock Gnomes NL 2ga 15:45

Seniorenbios The Darkest Hour 9at 13:00

Midnight Sun 9at 15:30 19:45
 3D   Voorpremière Avengers Infi nity War Part 1 3 19:30
 3D   Ready Player One 3ga 19:30

A Quiet Place 4ga 19:30
 3D   Rampage Big Meets Bigger 3gt 19:45

Seniorenbios: The Darkest Hour 9at 14:00

A Quiet Place 4ga 19:30

Bankier van het Verzet 3gat 19:30
 3D   Rampage Big Meets Bigger 3gt 19:45

Midnight Sun 9at 19:45

Filmliga Mesteren 3gst 20:00

Seniorenbios The Darkest Hour 9at 14:00
 3D   Ready Player One 3ga 19:30

A Quiet Place 4ga 19:30
 3D   Rampage Big Meets Bigger 3gt 19:45

Midnight Sun 9at 19:45

Filmliga Mesteren 3gst 20:00

Avengers: Infi nity War

VOORPREMIÈRE | WO 25 APR
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AmericAn reAlism
1945-2017

THE AMERICAN

Drents MuseuM 

Assen        

Kunsthalle

emDen        
19 nov 2017–
27 mAy 2018
Buy tickets online: visittheAmericAnDreAm.com

28 APRIL 20.00 - 21.30 UUR
SMILDE (DE RANK)

29 APRIL 20.00 - 21.30 UUR
ZUIDLAREN (LAARKERK)

Uitgevoerd door Concert 
Koor- en Orkest Drenthe

o.l.v. Hoite  Pruiksma

Solisten:
Erwin Wiersinga, organist

Netty Otter, mezzosopraan
Martijn Sanders, bariton

20
18

TICKETS:

REQUIEM VAN DURUFLÉ

WWW.NEDERLANDSEBACHACADEMIE.NL

0592 - 20 00 09

NEDERLANDSEBACHACADEMIE.NL

- Voorverkoop € 15,00
-  Kassa € 17,50 
- Jongeren en studenten
  € 8,- aan de kassa

DE BONTE WEVER 
STADSBROEK 17,  9405 BK ASSEN  

DOORS OPEN: 19.00      SHOWTIME: 19.30

ZATERDAG

12
MEI
2018

  VAN
HALEN
DEEP PURPLE

LED ZEPPELIN
FOREIGNER

HALENHALENHALEN
BY VAN HAGAR

DEEP PURPLEDEEP PURPLEDEEP PURPLEDEEP PURPLE
BY STORMBRINGER

LED ZEPPELINLED ZEPPELIN
FOREIGNER

BY LETZ ZEPPELIN (BE)

DOORS OPEN: 19.00      SHOWTIME: 19.30

FOREIGNER
BY 4EIGNER



 
ADVENTSKERK Lindelaan 49

vr 20 apr  JOSEPH WRESINSKI CULTUUR STICHTING - DE OMZIENERS
20 uur Het stuk is geïnspireerd op de kwetsbaarheid die armoede 

met zich meebrengt op elk levensterrein. Het stuk wordt ge-
speeld door mensen die daadwerkelijk arm zijn, samen met 
ervaren theatermakers.  Toegang: vrijwillige bijdrage. 

K U N S T
DRENTS ARCHIEF Brink 4

do 19 apr t/m DE DRENTSE DROOM
zo 27 mei De decennia na WOII was een periode van wederopbouw en 

optimisme, schaalvergroting en mechanisatie in de land-
bouw en industrie, van nieuwe woonwijken met flats en de 
komst van supermarkten en televisie. Het was echter ook het 
begin van een periode van protest en demonstraties, tegen 
de oorlog in Vietnam, milieuvervuiling en natuurlijk kernraket-
ten.  Gratis. 

DRENTS MUSEUM Brink 1
zo 19 nov t/m THE AMERICAN DREAM
zo 27 mei Het museum slaat de handen ineen met de Kunsthalle Emden 

voor 'The American Dream - Amerikaans Realisme 1945 – 
2017'. De dubbeltentoonstelling – tegelijkertijd te zien in Assen 
en Emden – is een primeur voor Europa: het is de eerste keer 
dat zo’n uitgebreid overzicht van na-oorlogse Amerikaanse 
figuratieve kunst in Europa getoond wordt. Een spectaculair 
overzicht van meer dan tweehonderd kunstwerken van zowel 
bekende als minder bekende kunstenaars, verdeeld over 
beide musea. Er is werk te zien van Amerikaanse topkunste-
naars als Edward Hopper, Andy Warhol, Andrew Wyeth, Alice 
Neel, Richard Diebenkorn, Martha Rosler, Alex Katz en Chuck 
Close. 

 
za 13 jan t/m MONUMENTAAL ASSEN
zo 24 jun Op de afdeling Hedendaags Realisme toont het museum de 

hoogtepunten uit de collectie Berghuis. De geboren Drent dr. 
W.H. Berghuis (1930-2014) verzamelde een groot aantal kunst-
werken met daarin een hoofdrol voor de stad Assen. Vooral 
vanaf zijn 60ste levensjaar, toen hij meer tijd kreeg voor zijn 
hobby en fascinatie, groeide zijn verzameling gestaag. 

za 20 jan t/m HERMANN MARKARD - FIGUURSTUKKEN
zo 24 jun Hermann Markard (1926) tekent en schildert sinds 1980 uitslui-

tend menselijke figuren. Door zijn financiële onafhankelijk-
heid kon Markard in volledige artistieke vrijheid een oeuvre 
scheppen, dat gedurende de jaren groeide en tegelijkertijd 
met zijn maker mee evolueerde. Een keuze uit de tekeningen 
en schilderijen van Markard is tot en met 24 juni 2018 te zien. 

 
zo 25 mrt t/m MARTIN ROEMERS - KABUL PORTRAITS
zo 17 jun In 2002 maakte fotograaf Martin Roemers (1962) een serie 

portretfoto’s van Nederlandse soldaten in Afghanistan die 
afkomstig waren uit de Johan Willem Frisokazerne in Assen. 
De portretten hebben een extra dimensie doordat ze zijn ge-
maakt met een antieke camera die hij leende van een straat-
fotograaf in Kabul. De geportretteerden moesten tien secon-
den stilzitten terwijl de foto werd genomen, de Afghaanse 
staatfotograaf ontwikkelde die vervolgens ter plekke. In deze 
tentoonstelling zie je veertien van deze indringende foto's op 
groot formaat. 

 
 Di t/m zo 11-17 uur. a15 / a10 (CJP) / a2 (BGL VIP-Kaart en 

Museumkaart) / gratis (kinderen, Vereniging Rembrandt, 
Vrienden v/h Drents Museum, ICOM)

elke zo en do LEZING: THE AMERICAN DREAM
 Amerika kent een roerige naoorlogse geschiedenis. Deze le-

zing neemt je mee naar die tijd. Wie waren Rosa Parks en Bet-
ty Friedan ook weer? Waarover ging 'Death of a Salesman'? 
Wat deden de Verenigde Staten in Korea? De museumdocent 
schetst de tijd waarin de kunst uit de tentoonstelling The Ame-
rican Dream werd gemaakt. Een lezing van ongeveer een half 
uur met muziek, filmfragmenten en natuurlijk veel kunst. 
Do & zo, 14 & 15 uur. Gratis bij museumbezoek. 

PODIUM ZUIDHAEGE Zuidhaege 2
vr 23 mrt t/m BIJZONDERE KUNST
vr 4 mei De expositie bestaat uit kunstwerken die gemaakt zijn door 

mensen met een verstandelijke of psychische beperking. In 
de ateliers van Promens Care werken zij onder begeleiding 
aan hun artistieke talent. De kunstenaars zijn er trots op hun 
werk te kunnen exposeren. 

 Ma t/m vr 8.30-22.30 uur) Gratis. 
DE BONTE WEVER Stadsbroek 17

vr 20, za 21 apr  REAL HUMAN BODIES
11 uur Deze verzameling, die nationaal en internationaal bijval 

geniet, bestaat uit bewaarde menselijke lichamen, skeletten, 
ledematen, organen, simulatie van functies, proefmodellen 
en 3D exhibits. 

 a15 / a10 (studenten, scholieren) / 
 gratis (t/m 4 jaar) / alleen pin  

GALERIE DRENTS SCHILDERSGENOOTSCHAP Koopmansplein 16
vr 20 apr t/m BBK NIEDERSACHSEN - ÜBER HORIZONTE
za 16 jun De titel 'Über Horizonte' is complex en voor meerdere uitleg 

vatbaar. De zeven Duitse exposanten hebben met hun werk 
het thema op verschillende manieren benaderd. Gratis. 

DORPSHUIS DE SCHAKEL Witterhoofdweg 1a
do 19 apr  'WINTERREISE' VERBEELD
20 uur Beeldend kunstenaar Thijs Kwakernaak en theoloog Foekje 

Dijk gaan, luisterend naar Schubert, langs de beelden die 
voor de luisteraar opdoemen en raken hierover in 

 gesprek. a5 
RUIMTE P60 Portugallaan 60

zo 8 apr t/m LAURA HOSPES - I SURVIVED ANOTHER DAY
zo 29 apr Laura Hospes begon op haar zestiende met fotograferen. 

Aanvankelijk maakte ze portretten, de afgelopen tijd specia-
liseert zij zich in zelfportretten. Om het leed van de wereld te 
verwerken.  Gratis. 

 

P A R T Y
RESTAURANT & GRANDCAFÉ LIFF Brink 14

za 21 apr  BOJAN ALEKSANDER & DANN SEIDEL
21 uur Move UP Presents. Bojan Aleksander organiseert onder meer 

eigen feesten en draait deep-house, tech-house, (minimal)
techno en electro. Dann Seidel draait club, electro, groove, 
house en techno. Gratis. 

BRITISH-PUB CHEERS Kerkstraat 27
vr 20 , za 21 apr  WK SUPER BIKE WEEKEND
22 uur Dit hele weekend staat de kroeg weer op zijn kop!. Vrijdag en 

zaterdag DJ Rob v/a 22 uur, heerlijke bikerburgers, overdekt 
terras en natuurlijk nog meer gekkigheid. Gratis. 

AFSLAG 30 Domoweg 1
za 21 apr  COONE (16+) (BEILEN)
23 uur Coone, pseudoniem van Koen Bauweraerts (1983) is een 

Belgische dj, afkomstig uit Turnhout. Hij is een van de meest 
succesvolle spinners van zijn land.  a10 / a8 (vvk) 

CAFÉ-RESTAURANT HOFSTEENGE Hoofdstraat 11
za 21 apr  SINGLE PARTY! (GROLLOO)
20.30 uur Ontmoet andere singles. Dat kan op de dansvloer, maar 

zeker ook hangend aan de bar. Een mooie gelegenheid om 
je vriendenkring uit te breiden en wie weet, wie weet... 

 Gratis. 
FEESTTENT OALERWETS FEESIE! Duikersloot 2

vr 20 apr  OALERWETS FEESIE (BOVENSMILDE)
20 uur Drie dagen betaalbare gezelligheid met vrijdagavond dee 
za 21 apr  jays, zaterdag en zondag (overdag) de familiedagen met 
10 uur  auto- en motorcross en zaterdagavond optredens van twee 
zo 22 apr  bands.  a10
09 uur    

VANSLAG Hoofdstraat 34
za 21 apr  VANSLAG RETRO NIGHT (BORGER)
21.45 uur Met hits van toen en nu. Nieuwe stijl, met DJ Robert Smit. 
 Gratis.
 

J E U G D
PODIUM ZUIDHAEGE Zuidhaege 2

elke vr en wo DIGITAL ART FACTORY (ICO)
 Dé plek voor creatieve jongeren om elkaar te ontmoeten, te 

experimenteren en te onderzoeken, ideeën en informatie uit 
te wisselen en nieuwe cross-overs te genereren. Op het snij-
vlak van kunst en techniek bepaal je zelf wat je gaat doen: 
VJ, DJ, digitale muziekschool, robotics, maken van een eigen 
game, animeren, videoclips maken, 3D printing, mediawijs-
heid, community art of een website maken? De mogelijkhe-
den zijn onbeperkt. Wo 13-17 uur, vr 15:30-18 uur Gratis. 

KINDERBOEKENWINKEL RAPUNSEL Brink 27
za 21 apr  LAMPJE
14 uur Annet Schaap en Fredrike de Winter brengen een muzikale 

vertelvoorstelling van het prachtige verhaal 'Lampje' met 
mooie weemoedige liedjes en sfeervolle muziek.  

 Gratis.
 

L I T E R A I R  &  F O R U M
BOEKHANDEL VAN DER VELDE Gedempte Singel 11

za 21 apr  SANDER DE HOSSON
14 uur Sander de Hosson signeert zijn boek 'Slotcouplet. Ervaringen 

van een longarts'. De Hosson vertelt openhartig wat hij denkt 
en voelt, hoe hij handelt bij vaak ingewikkelde ziektege-
schiedenissen. Gratis.

D I V E R S E N
PODIUM ZUIDHAEGE Zuidhaege 2

za 21 apr  FILM: VOLOP LEVEN
20 uur De documentaire ‘Volop Leven’ vertelt het verhaal van Pieter 

en Liesbeth Wittenberg die, sinds de dood van hun zoon 
Joost, vluchtelingen helpen op het Griekse eiland Lesbos. Een 
film over de onuitwisbare liefde van ouders voor hun kind en 
hoe ze zichzelf herpakken en het leven opnieuw proberen 
uit te vinden. De makers van de documentaire Eefje van den 
Akker en Eva Oosterveld zijn vierdejaars studenten aan de 
School voor Journalistiek in Utrecht. Wat hen direct aansprak 
aan dit verhaal, is de kracht en de positiviteit die erachter 
schuilt. Ondanks het verdriet zijn de hoofdpersonen vastbera-
den om volop te leven. a7,50

 
zo 22 apr  VERTELCAFÉ ASSEN: GEKLEURD GRIJS
15 uur Dé ontmoetingsplek voor verhalenvertellers en luisteraars. 

Een aantrekkelijk programma voor iedereen die er even uit 
wil op de zondagmiddag. Een keer in de maand smakelijk 
vertelde verhalen, met in de pauze en na afloop een drankje 
in het café. Spannende, romantische of waargebeurde ver-
halen komen langs. Maar ook gedichten, liedjes en muziek, 
met elke maand een ander thema en andere vertellers en 
een muzikaal intermezzo tussen de verhalen. Wil je zelf een 
verhaal vertellen? Meld je dan van te voren even aan. vrijwil-
lige bijdrage

 
wo 25 apr  FILM: ONDER ONGELOVIGEN
19.30 uur De maand van de filosofie staat dit jaar in het teken van ‘Ver-

beelding aan de macht’, de titel van een essay geschreven 
door Femke Halsema. Ook deze film past mooi in het thema, 
aansluitend een gesprek.  a3,50 

DRENTS ARCHIEF Brink 4
di 3 apr t/m FILM: DRENTHE, BACK TO THE SIXTIES
vr 27 apr Deze maand draait de film ‘Drenthe, back to the sixties’. De 

naoorlogse jaren waren een roerige tijd waarin alles leek te 
veranderen: het straatbeeld, de muziekcultuur, de komst van 
nieuwbouwwijken en industrialisatie. De compilatie uit het 
filmarchief toont een mooi overzicht van de bedrijvigheid in 
onze provincie halverwege de twintigste eeuw. De film duurt 
zo’n 20 minuten en is doorlopend en gratis te zien. 

 Di t/m do 10-17 uur, vr 10-13 uur. Gratis.
 
do 19 apr  NIELS BRANDAAN COTTERINK: VERTELKUNSTENAAR
14 uur Niels Brandaan Cotterink is een veelzijdig verhalenverteller 

en eigenzinnig theatermaker. Zijn voorstellingen zijn krachtig 
in hun eenvoud, gelaagd, rijk aan verbeelding en fantasie. 
Cotterink koos drie bijzondere archiefstukken uit het Drents 
Archief en geeft ze tijdens deze voorstelling een stem. Ze 
hebben allemaal iets te maken met geluk. Na afloop kun 
je met Cotterink in gesprek over de voorstelling. a7,50 (incl. 
koffie/thee na afloop) Reserveren noodzakelijk, via info@
drentsarchief.nl of 0592 - 313 523.

 
zo 22 apr  BUSTOUR: HUIZEN VAN STAND 
09.30-17.30 uur - TOUR DE HAVEZATHE NOORD DRENTHE
 Rond 1650 kende Drenthe 18 havezaten. Bezitters van deze 

landgoederen waren van adellijke afkomst. Gids Wolter ter 
Steege neemt je in het Drents Archief, voorafgaand aan 
de bustocht, mee op reis naar de geschiedenis van deze 
ridderlijke verblijven en andere ‘Huizen van Stand’. Na deze 
introductie begint een korte wandeling gevolgd door een 
bustour door de provincie, eindigend met een kop thee en 
wat lekkers in museum De Buitenplaats in Eelde. 

 a66 / Aanmelden via touring.groningen@arriva.nl of telefo-
nisch: 050-526 02 68. 

DRENTS MUSEUM Brink 1
za 21 apr  TAD TALKS
20 uur Met een knipoog naar de internationaal befaamde TED Talks 

organiseert Stichting Cultureel Hart Assen tijdens de tentoon-
stelling The American Dream (TAD) deze reeks TAD Talks: 
inspirerende, korte lezingen. Op het podium staan vandaag 
de Amerikaanse burgerrechtenactivist Harcourt Klinefelter, 
Amerika-deskundige Charles Groenhuijsen, schrijver en 
journalist Hans Maarten van den Brink en folkduo Tangarine. 
Op zaterdag 12 mei volgt een tweede TAD Talks in Podium 
Zuidhaege. a10 / 

 reserveren via communicatie@drentsmuseum.nl
 
zo 22 apr  TE GAST: TIM JELFS
14 uur Hoe verhouden de Amerikaanse droom en de werkelijkheid 

zich tot elkaar? En waarom vinden Amerikanen het soms zo 
moeilijk om die werkelijkheid te accepteren? Tim Jelfs van de 
Rijks Universiteit Groningen belicht in zijn lezing de veront-
rustende kloof tussen die Amerikaanse droom en de harde 
realiteit. Aan de orde komen de sociale problemen die de 
Amerikaanse droom soms volledig overschaduwen en de rol 
die het Amerikaans realisme speelt bij het in beeld brengen 
van die problemen. 

 Gratis toegankelijk voor museumbezoekers 

wo 25 apr  TEKENEN OP ZAAL (WORKSHOP)
13.30 uur In de tentoonstelling ‘Vier jaargetijden’ zie je hoe kunstenaars 

de seizoenen vastlegden. Deze tentoonstelling vormt de 
inspiratiebron voor de workshop. Je krijgt eerst een inleiding 
over de afdeling kunst rond 1900, dan een rondleiding door 
de tentoonstelling en vervolgens ga je, onder vakkundige 
begeleiding, in de tentoonstellingszaal tekenen. Een unieke 
kans om in zo’n inspirerende omgeving te werken. Iedereen 
mag meedoen, ook als je geen ervaring hebt met tekenen. 
Aanmelden is noodzakelijk. 

 a9,50 (incl. entree Drents Museum) / aanmelden via boekin-
gen@drentsmuseum.nl of 0592-37770 

DE BONTE WEVER Stadsbroek 17
zo 22 apr  WISHES & WEDDINGS EVENT
12.30-14.30 uur Geen trouwbeurs, maar een echt trouw-event voor aanstaan-

de bruidsparen. Geen stands met mensen achter hun tafel 
die flyers uitdelen, maar met veel passie persoonlijke tips, 
inspiratie en adviezen geven. a12,50 / a7,50 (vvk) 

TT CIRCUIT De Haar 9
vr 20, za 21 apr,  WK SUPERBIKE
zo 22 apr Voor de 27ste keer wordt deze race verreden. De WK Super-

bike is uitgegroeid tot één van de topevenementen van het 
jaar. Meer dan 50.000 toeschouwers omringen het TT Circuit. 

 a16 (vr) / a29 (za) / a39 (zo) / a49 (2-dagen passepartout) / 
a59 (3-dagen passepartout) 

TT HALL ASSEN De Haar 11
za 21 apr  INDOORTTCARMEET #2
08 uur De organisatie belooft dat het dit keer nog leuker en groter. Er 

is gekozen voor indoor om geen geluidsoverlast te produce-
ren. Oordopjes zijn geen overbodige luxe.  a5 

DIVERSE LOCATIES  
zo 22 apr  CULINAIR ASSEN TE VOET
 Combinatie van een aantal korte wandelingen met tongstre-

lende creaties in een drietal restaurants. Onder leiding van 
stadsgidsen ga je in een groep (ca. 15 personen) door de 
historie van Assen. a28,50 

DUURZAAMHEIDSCENTRUM Bosrand 2
wo 21 dec t/m DE WOLF IN DRENTHE
vr 30 nov Bekijk de balg (geprepareerde huid) en het skelet van de 

Wanderwolf (wandelwolf) die in 2015 door Drenthe liep. Ook is 
er een vitrine met de opgezette wolf van Luttelgeest. 

 Ma t/m zo 9-17 uur. Gratis.
 
wo 18 apr  INLOOPSPREEKUUR AFVALSCHEIDING EN HERGEBRUIK
14 uur Voor al je vragen, opmerkingen en goede ideeën binnen dit 

thema. Want Assen is goed op weg wat betreft het scheiden 
van afval. Gratis.

 
vr 20 apr  PLUTO
20 uur Dr. Marlies van de Weijgaert geeft een lezing over Pluto en 

de spectaculaire foto’s die de satelliet New Horizons van de 
dwerplaneet heeft gemaakt. Gratis.

 
za 21 apr  VOORJAAR IN HET ASSERBOS
11 uur Fijne boswandeling onder begeleiding van een gids die je 

alle facetten van het voorjaar laat zien. Gratis.
 
zo 22 apr  MOESTUINIEREN
13.30 uur Wat ga jij planten en oogsten? Tomaten, radijsjes, spinazie, 

sla? Ga samen met IVN Scharrelkids aan de slag en neem 
veel goede tips mee naar huis.  Gratis. 

ADVENTSKERK Lindelaan 49
zo 22 apr  POËZIE VESPER
16 uur Een poëzievesper volgt de liturgische opbouw van de vesper-

viering, maar er wordt een belangrijke plaats ingeruimd voor 
poëzie en proza. Toegang: vrijwillige bijdrage. 

BRINK Brink 
zo 22 apr  BRADERIE (ZUIDLAREN)
11 uur Altijd een gezellige braderie en rommelmarkt op de toeristi-

sche Brink van Zuidlaren, prachtig gelegen in het hart van het 
dorp. Gratis. 

COLOFON         NR 85
De UITloper verschijnt iedere donderdag in Assen en de andere belangrijke 
steden van Nederland. Advertentietarieven per week op aanvraag verkrijgbaar. 

Voor info: Volle Zalen, 050 230 1675 | e-mail: assen@uitloper.nu 
Druk: Scholma, Bedum Oplage: 3000 

Teksten: José Cutileiro (InTro Tekst & Vertaling), www.introtxt.nl

M U Z I E K
DE BONTE WEVER Stadsbroek 17

za 21 apr  JOSTIBAND ORKEST
19.30 uur Het geheim van het Jostiband Orkest blijft een raadsel. Als 

grootste muziekformatie van mensen met een verstande-
lijke beperking musiceert de groep uit Zwammerdam al 
meer dan vijftig jaar met groot succes. Het orkest treedt 
op in binnen- en buitenland en niemand kan verwoorden 
waarom en hoe het Jostiband Orkest zoveel enthousiasme, 
ontroering en emoties weet los te maken. In de eerste plaats 
zijn daar de orkestleden die ondanks hun beperking(en) vol 
vuur musiceren. Ten tweede worden zij natuurlijk liefdevol 
begeleid. Ten derde blijft het fenomeen muziek altijd een 
mysterie. a19,50 

NEW CAFÉ IMAGE Rolderstraat 8a
vr 20 apr  UNPLACEABLES
22 uur Unplaceables laat zich het best omschrijven als een swin-

gend en rauw fundament van rock, funk en fusion neergelegd 
voor verhalen over de liefde, falen en kritische betogen over 
onze maatschappij. Gratis.

 
za 21 apr  MENTAL SHIFT
22 uur Altrock band Mental Shift heeft een eigen stevig maar zeer 

toegankelijk geluid, met een zangeres die een beetje aan 
Kate Bush doet denken. Melodieën die blijven hangen. 

 Gratis. 
BRITISH-PUB CHEERS Kerkstraat 27

zo 22 apr  GROOVETOWN DUO: DAVE WARMERDAM & SONNY RAY
16.30 uur Dave en Sonny Ray spelen al langer samen in de upcoming 

Dave Warmerdam Band, maar ook met zijn tweeën is het 
jeugdige duo uitstekend in staat de bluesliefhebbers een 
avond te vermaken.  Gratis. 

CAFÉ DE WITTE BAL Kleine Marktstraat 1
za 21 apr  MONEY & THE MAN
21 uur Money & The Man is een garageblues duo dat je omver 

blaast met een rauwe, luide en oprechte sound, met invloe-
den van blues, indie en rock-’n-roll. Gratis. 

BEST WESTERN CITY HOTEL DE JONGE Brinkstraat 85
za 21 apr  DIRTY BOULEVARD
21 uur Tijdens de Superbike Night (za 21-4) en Koningsnacht (do 

26-4) spettert Dirty Boulevard op het terras. De zes muzikanten 
zijn al jaren bij elkaar en bouwen overal een feestje.  

 Gratis. 
WARENHUIS VANDERVEEN MUZIEKAFDELING Koopmansplein 16

za 21 apr  RECORD STORE DAY
13.30-15.30 uur Meer dan 3.000 artiesten en miljoenen muziekliefhebbers ko-

men op één dag wereldwijd bij elkaar om de kunst van mu-
ziek in de onafhankelijke platenzaak te vieren. Gratis. 

JOZEFKERK Kerkplein 6
vr 20 apr  VOCALIN DRENTHE
20.15 uur Het bijzondere bij dit concert is dat kunstschilder Geert 

Oldenbeuving uit Hoogeveen zijn muziekbeleving vastlegt op 
het doek. Op het programma werken van Rutter en Mendels-
sohn.  a20 

1809 LODEWIJK NAPOLEON Markt 1
do 19 apr  JAZZCAFÉ
21 uur In de eerste set speelt de band drie à vier jazzstukjes van 

lang geleden. Vervolgens is de vloer vanaf 22 uur beschik-
baar voor muzikale bijdragen van leden én niet-leden van de 
Jazzclub. Gratis. 

T H E A T E R
DNK Weiersstraat 1

do 19, vr 20 apr  BERT VISSCHER - HIJ WORDT VANZELF MOE
20 uur Visscher stort zich er weer vol in. Laat hem maar razen: hij 

wordt vanzelf moe. Vrijwel uitverkocht, nog slechts enkele 
kaarten voor 19 april.

  
do 19 apr  ELLEN DIKKER - BUITEN SPEL
20.30 uur “Zij is innemend, intelligent en heeft achter de lach een hoop 

te vertellen”, schreef de Volkskrant al eens over Ellen Dikker. 
In haar vijfde voorstelling vertelt ze met spitse zelfspot en 
geestige typetjes over winnen of verliezen. We willen allemaal 
graag succesvol zijn, maar wanneer ben je dat? En is het erg 
als je soms even ‘Buitenspel’ staat? a18

 
vr 20 apr  ADA | AVA - MANUAL CINEMA
20.30 uur De jonge Amerikaanse, prijswinnende live-animatiegroep 

Manual Cinema maakt met poppenspelers, tientallen pop-
pen, overheadprojectors, camera’s, filmschermen, geluids-
effecten en livemuziek een film waar je bij zit. De oude Ada 
belandt na het verlies van haar tweelingzuster Ava in een 
schimmenwereld tussen leven en dood. In een gotisch land-
schap creëert de groep met ‘ADA | AVA’ een reis door het 
bovennatuurlijke, in een voorstelling over rouw en melancho-
lie. “The overall effect is gentle, lovely, fascinating.” (Chicago 
Reader) a25

 
za 21 apr  DELTADUA - WESTERLING
20.30 uur Na de succesvolle internationale tour ‘Kruit!’ komt de Moluks-

Nederlandse theatergroep DeltaDua naar Assen met ‘Wester-
ling’. Hierin volgen we de Molukse Mozes, die onvrijwillig 
werd betrokken bij gewelddadige excessen onder kapitein 
Westerling in Nederlands-Indië. Hij moest keuzes maken die 
dwars op zijn wereldbeeld stonden en keerde terug als een 
gebroken man. Als zijn leven opnieuw overhoop gegooid 
dreigt te worden, staat Mozes voor de keus: weer zijn kop 
in het zand steken, of zijn demonen te lijf gaan. Tekst, jazz, 
Molukse traditionele rituele zang en hedendaagse westerse 
muziek vloeien prachtig samen in 'Westerling'. De inleding 
start om 19:30 uur en is gratis. a18

 
wo 25 apr  NOORD NEDERLANDS TONEEL, 
20 uur CLUB GUY & RONI EN ASKO|SCHÖNBERG - SALAM
 Aan vrijwel alle grote conflicten gaat een klein, menselijk 

verhaal vooraf. Terwijl de spanningen tussen de westerse en 
de Arabische wereld oplopen, nemen het Noord Nederlands 
Toneel, Club Guy & Roni en Asko|Schönbergs K[h]AOS de 
theaterbezoeker mee naar hoe het begon: met een vader die 
niet weet hoe hij zijn vaderliefde moet tonen en uit onvermo-
gen zijn twee zonen uit elkaar drijft. Het verhaal van Abraham 
– gespeeld door Jack Wouterse. isseur Guy Weizman brengt 
met deze voorstelling (met een happy end!) grote, religieuze 
en maatschappelijke conflicten terug tot menselijke verhalen 
over liefde, spijt en jaloezie. Er is een inleiding om 19 uur, 
kosten 2. a25 

wo 25 apr  SAMAN AMINI - SAMENLOOP VAN OMSTANDIGHEDEN
20.30 uur In deze avondvullende voorstelling brengt theatermaker, 

muzikant en performer Saman Amini een persoonlijk verhaal 
waarin universele thema’s samenkomen. Samen met zijn 
live band zingt, speelt en vertelt Amini in dit humoristisch en 
indringend portret over zijn leven, zijn moeder en vader, de 
liefde en verder over alles wat nodig is om overeind te blijven 
als niets meer overeind staat. “De rijke symboliek en aangrij-
pende inhoud maken van 'Samenloop van omstandigheden' 
een van de beste voorstellingen die de afgelopen jaren op 
de Parade te zien zijn geweest.” (NRC Handelsblad) a18

zaterdag 28 april
d e  o o s t e r p o o r t 

g r o n i n g e n

TONY JOE WHITE
DANA FUCHS
YOUNG GUN SILVER FOX
BARRENCE WHITFIELD 
& THE SAVAGES
THE BLASTERS
MICHELLE DAVID 
& THE  GOSPEL SESSIONS
ERWIN JAVA & BAND 
FEATURING KAT RIGGINS
HANNAH WILLIAMS & THE AFFIRMATIONS
CHRIS BERGSON BAND
JD WILKES & THE LEGENDARY 
SHACK SHAKERS
LAURENCE JONES
LILLY HIATT
IAN SIEGAL BAND
SVEN HAMMOND 
KOLARS
PAUL BENJAMAN BAND 
& CHRIS BLEVINS
LLOYD SPIEGEL
LEWIS FLOYD HENRY
THE YAWPERS
MAARIS

RHYTHMBLUESNIGHT.NL

zaterdag 28 april

HANNAH WILLIAMS & THE AFFIRMATIONS


