NIEUWSBRIEF 13, Februari 2013

Wakker in een vreemde Wereld
Na de bijzondere editie VanHorenZien in het Roze Kasteel vindt de Februari editie weer
plaats in de vertrouwde locatie van DinerBar Hemlocks in Drunen. In deze editie willen we
met je ervaren hoe het is om Wakker te worden in een vreemde Wereld. Wie droomt hier niet
eens van of heeft dit in een nachtmerrie beleefd? Presentatoren Stefan Korthout en Koen
van Bokhoven ontvangen zondag 24 februari 3 gasten voor wie dit in 2013 werkelijkheid
gaat worden. Leo Peijnenburg ontwaakt elke dag met zijn plannen voor zwembad het Run,
Barbara Brouwer verwisselt binnenkort haar wereld van kunstencentrum De Aleph voor de
wereld van kunsteducatie in Veghel en Saya van Oosterhout wordt deze zomer wakker in
Uganda. Ben erbij en loop vanaf 14.00 uur binnen in een andere wereld.
Onze eerste gast Leo Peijnenburg verraste velen met zijn plannen om zwembad Het Run rendabel te
kunnen gaan exploiteren. Zijn wereld van lekkere frieten verzorgen bij evenementen verandert. Na het
ontwaken op 27 april gaat hij ook het zwembad runnen. In welke nieuwe wereld komt hij terecht en wat
gaat er veranderen in de wereld van de vele zwemmers?
Voor onze tweede gast opent zich op 1 april een nieuwe wereld. Barbara Brouwer heeft na 10 jaar De
Aleph een nieuwe uitdaging gevonden en gaat daarvoor naar Vegheld. Waren er voor haar geen
uitdagingen meer in de wereld van Heusden? Recent is mede op haar initiatief het Cultuurplatform
Heusden van start gegaan. Ook is zij gedreven partner bij de veranderingen van De Voorste Venne. In
welke wereld laat zij Heusden achter?
De derde gast is Saya van Oosterhout. Deze 3e klasser van Dr. Mollercollege gaat in haar
zomervakantie vrijwilligerswerk doen in Uganda. Wat drijft deze puber om tijdens deze periode wakker
te worden in een geheel andere wereld?
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.
-Kunstgast van de maand is Marlies Smits. Sinds haar kindertijd is zij met tekenen en schilderen bezig.
Ruim 10 jaar geleden werd ze wakker na een droom en begon haar wereld met boetseren en hakken in
steen.
Onze omroepster Jenneke Heiblom praat deze middag weer alles aan elkaar.
Een vriendinnengroep verzorgt op bijzondere wijze de muziek tijdens de talkshow. Duo Studio 113 vult
de Amuse in voor aanvang van de show. Zij maken al lang muziek samen, vanaf 2008 treden ze als duo
op. Bij de 80 van de Langstraat, zingt Irma al enkele jaren steevast na 78 km wandelen, op het podium
bij " 80 liedjes voor de 80" een aantal nummers. Met Carnaval speelden ze nog bariton en trompet bij Un
Peu de Tout en nu bij VanHorenZien weer met gitaar en zang.
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