NIEUWSBRIEF 2, November 2011
zondag 20 november gaan de deuren van Zaal Utopia vanaf 14.30 uur weer open voor de 2e
editie van “VanHorenZien”. De live-Talkshow met bijzondere Heusdenaren in een
publieksvoorstelling voor jong en oud.
Met trots kunnen we zeggen dat de
eerste aflevering op 16 oktober een
succes was. Zowel de reacties van de
vele bezoekers als in de plaatselijke
pers waren veelbelovend. Het
organisatieteam is dan ook extra
gemotiveerd om zondag 20 november
een nog betere editie te maken.
De opzet hetzelfde: Een toegankelijke
voorstelling voor jong en oud met
bijzondere Heusdenaren als tafelgasten
en een podium voor plaatselijke
talenten op het gebied van kunst en
cultuur.
Hoofdonderdelennnnn blijven natuurlijk de tafelgasten, die door het presentatie duo Stefan
Korthout en Kristy van Kessel prikkelend bevraagd worden, ondersteund door side-kick
Antoine van Fraassen. Deze keer heeft onze redactie een mooie mix uitgenodigd:
Onze 1e vrouwelijke gast heeft verschillende petten op: ze koos voor een journalistieke
carrière, maar is ook getalenteerd kunstschilderes en zet zich in Heusden in voor toeristen
en eenzame ouders.
De mannelijke gast heeft een beroep dat in het teken staat van een goede tijdsplanning en
met zijn 'grip' geeft hij tips en trucs, om een balans te vinden tussen noodzakelijke klussen
en alles waar je hart sneller van gaat kloppen.
Onze jongste gast is een 19-jarige rockgitarist die de muziek in zijn bloed heeft en al een
Europese tournee achter de rug heeft.
De interviews worden afgewisseld met vaste rubrieken. De Camera Draait Door met
verrassende opnames gemaakt in Heusden door Legs Boelen en Jan Kimenai. VanZap&Zien
met leuke filmpjes en KunstvandeMaand van Francis Pelders, cursist van Centrum voor de
kunsten De Aleph.
Verder natuurlijk neuzen tellen bij de Publieksquiz Neusje op, Neusje af en worden bij
Plaatstaal een selectie Gedichten en zogenoemde 6-woord-verhalen van literaire
streekgenoten voorgelezen.

De entree-muziek wordt dit keer
verzorgd door Elmar Veldhuizen & Peter
Verhoeven met akoestische flamenco.
De huisband Mind Sketches speelt de
begeleidende tunes tijdens het
programma en het concert tijdens de
after-party. Deze band speelt lekker in
het gehoor liggende, maar toch
experimentele muziek gebaseerd op
‘sketches’ en improvisatie. Frontvrouw
Veerle Kiliaan van Indigo Mind vult het
intermezzo tijdens de show in.
Inzendingen voor VanZap&Zien en Plaatstaal zijn mogelijk via redactie@vanhorenzien.nl
Entreekaarten zijn te bestellen via bestellen@vanhorenzien.nl; de entreeprijs bedraagt
€ 6,00 voor volwassenen, jongeren onder de 15 gratis de toegang, jeugd t/m 18 € 4,00.
Het entreebewijs (in de vorm van een polsbandje) biedt je weer korting bij enkele
sponsoren, waaronder € 7,50 pp op een dinertje bij de restaurants Hemlock’s en Plein 13.

http://www.youtube.com/vanhorenzien

http://www.facebook.com/vanhorenzien
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