NIEUWSBRIEF 12, Januari 2013

Dromen.Doen.Heusden!
De eerste editie VanHorenZien in 2013 is weer bijzonder. We verplaatsen de show deze keer
van Hemlocks naar het Roze Kasteel in de Poort van Heusden. Hier vindt de 1e
Dromen.Doen.Heusden.-dag plaats: een nieuwe jaarlijkse traditie van de Gemeente
Heusden. Dit bruisende evenement biedt activiteiten voor jong en oud in en om het Roze
Kasteel. In de Oranjeboomzaal verzorgt VanHorenZien een compleet programma. Deze
editie staat in het teken van ‘Droom.Doen.Heusden.'
Drie bijzondere gasten worden door presentatoren Stefan Korthout en Koen van Bokhoven
gevraagd wat zij met hun dromen in 2012 gedaan hebben in Heusden. Tijdens de show
worden ook de Droom, de Doener én de Heusdenaar van 2012 bekend gemaakt.
Onze eerste gast Jan Hamming is voor zijn burgemeesterschap in 2012 met zijn partner Roya
naar Vlijmen verhuisd en wil daar gelukkig worden. We zijn benieuwd naar hun dromen en hoe
ze deze in Heusden hopen te gaan bereiken.
Onze tweede gast is een Heusdense ondernemer die zijn dromen wil realiseren, zowel voor zijn
onderneming als de omgeving. Ondanks de crisistijd heeft Rob van Opzeeland in 2012 volop
geïnvesteerd in zijn bedrijf. Wat kunnen we van hem leren om in deze crisisperiode toch kansen
en mogelijkheden te vinden?
De derde gast is Jeroen van Kan. Hij vond het in 2012 tijd dat er iets ging gebeuren en ging zijn
dromen uitvoeren. Hij begon met Drunen4you: de site voor inwoners, ondernemers en
verenigingen. Hier is nieuws van verenigingen en ondernemers het eerst bekend, bij iedere
evenement in Drunen is hij met zijn camera's aanwezig. De berichten scoren veel hits. De sites
Vlijmen4you en Heusden4you staan in de steigers. Hoe krijgt hij dit voor elkaar?
De talkshow start met de rap van Ongelovige Thomas. De tafelgesprekken worden afgewisseld
met de vaste rubrieken:
-humoristisch YouTube filmpje in VanZap+Zien en publieksquiz Neuzen Tellen
-De Camera Draait Door met Heusdense beeldopnames van het thema
-boekenpodium Plaatstaal met gedichten van dichter Sven Mathijssen, dagboekfragmenten
van Antoine van Fraassen en een column van Hallo Heusden ondersteund met een cartoon van
Bob Leenders.
-Van de Kunstgast van de maand Arold van der Aa zijn Wet Plate foto's te zien en geeft hij
uitleg over zijn werkwijze en deze oudste fototechniek .
U2pia verzorgt op bijzondere wijze de gehele muziek tijdens de talkshow. Deze vriendengroep
van 5 muzikanten spelen U2-covers. Frontvrouw Kristy van Kessel van de Dashboard Dogs zingt
1 nummer mee met deze band. Een Ensemble van de Aleph vult de Amuse in voor aanvang van
de show. Ook zal onze omroepster Jenneke Heiblom deze middag gaan zingen voor aanvang.
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