NIEUWSBRIEF 3, December 2011
In de 3e editie van de talkshow VanHorenZien komen wederom 3 bijzondere Heusdenaren
aan de gesprekstafels van presentatoren Stefan Korthout en Kristy van Kessel. Side-kick
Antoine van Fraassen schuift hierbij weer aan.
Carbetier en mentalist Emiel Lensen werd na de Nieuwe Uri Geller show een bekende
Heusdenaar. Zijn shows met partner Rob zijn een unieke mix van cabaret, mentalisme en
vlugge vingers. Gaat hij ook aan onze tafels goochelen?
Op 10 december heeft Heusden afscheid genomen van Burgemeester Willems. Op 18
december kunnen we vrijuit met Henk Willems praten.
Basketbal-talent Ruud Verwey behoorde tot de Nederlandse selectie onder de 18 en nu
speelt hij bij EiffelTowers. Welke dromen heeft hij nog?
.
Josè Verreijt-Bouwens laat haar
kunsten zien, Met haar passie
voor tekenen en schilderen heeft
zij haar eigen stijl ontwikkeld.
Waarom schilderen voor haar
een vorm van bezigheidstherapie
is laten we haar zelf vertellen.

De aankondigingen worden deze keer verzorgd door Els Ophorst, net als tijdens haar
lachwandelingen door Heusden, zal zij het publiek hiermee door de show heen loodsen.
Rapper Ongelovige Thomas start de show op en zal deze aan het einde in rap samenvatten.
De interviews worden afgewisseld met de vaste rubrieken.
Geniet van de beelden in “VanZap+Zien” , probeer het publieksspelletje “neuzen tellen” te
winnen en laat je verrassen bij “De Camera Draait Door” met de beeldopnames die gemaakt
zijn door een duo uit de vorige show. Op PLAATSTAAL is weer tijd en ruimte voor
voordrachten van een selectie gedichten en/of 6-woord-verhalen.
The Attic is de huisband van de maand. Deze pop/rock-band uit Haarsteeg en omgeving is 5
jaar geleden opgericht op een zolder in Haarsteeg en inmiddels uitgegroeid tot een
professionele band. De band heeft al optredens gedaan in 013, Paradiso en Vredenburg.
Zij spelen de tunes tijdens het programma en geven een concert als after-party

De jongeren van Dansmix van de Aleph vullen een intermezzo in tijdens de show. Pianist
Jens van Breemen verzorgt de muziek tijdens de inloop voorafgaande aan de show.
3e Talkshow VanHorenZien
Zondag 18 december 15.00 uur – 16.30 uur
Zaal Utopia in De Voorste Venne (Afrikalaan 94 Drunen)
Zaal open om 14.30 uur
Kaarten zijn te bestellen via e-mail: bestellen@vanhorenzien.nl . De entreeprijs bedraagt
€ 6,00 voor volwassenen, jongeren onder de 15 gratis 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 of
10% kortingskaart bij Coöp Heusden.
Inzendingen voor VanZap&Zien en Plaatstaal zijn welkom via redactie@vanhorenzien.nl

http://www.youtube.com/vanhorenzien

http://www.facebook.com/vanhorenzien
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