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De kunst- en cultuurkrant is een eenmalige uitgave van Gemeente Assen
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Assen gaat
weer los!
Wat is het toch mooi om te zien hoe het culturele leven in onze stad weer op gang komt. We
hadden al de schitterende voorstelling Muskee:
So many roads, Kunst aan de Vaart en jeugdtheaterfestival Art of Wonder van Garage TDI.
En op dit moment staat Assen volop in het
teken van Viva la Frida. De stad is feestelijk aangekleed en mensen reizen weer van heinde en
ver naar Assen om deze bijzondere expositie te
bezoeken. Het laat nog maar eens zien wat het
belang voor kunst en cultuur is voor onze stad.
Het Drents Museum met al die spectaculaire
tentoonstellingen is echt een trekker van formaat die een flinke impuls geeft aan onze lokale
economie. Zeker als we er in slagen om de bezoekers nog wat langer in Assen te houden met
een goed aanbod. Ook op het gebied van cultuur.

Voor de zeventien jarige Fleur Stebis uit Assen is haar toekomstdroom nu al werkelijkheid geworden.
Een paar weken geleden reisde Fleur naar Italië voor haar opleiding aan de The Florence Academy of
Art. Uiteindelijk wil Fleur professioneel kunstenaar worden. Vanuit Florence vertelt Fleur hoe het met

Het belang van cultuur reikt natuurlijk veel verder dan alleen de economie. Kunst en cultuur
brengt mensen bij elkaar, verbindt. Ze bezoeken
samen voorstellingen in DNK of zingen, schilderen, fotograferen en dansen zelf in Podium
Zuidhaege, het centrum voor amateurkunst.

haar gaat en wat ze heeft gedaan om daar te komen.

Doe wat je leuk vindt,
dan kom je er wel!
Zolang ik me kan herinneren, heb ik al
mijn vrije tijd getekend en geschilderd”, begint Fleur. “Ik heb altijd iets
met kunst willen doen. Op de basisschool maakte ik al pasjes met 'Fleurkunstenares'. Ik word gewoon heel gelukkig van tekenen en schilderen. Het
verveelt nooit. Iedereen heeft wel iets
wat hij of zij elke dag moet en wil
doen. Voor mij is dat creëren.”

Kunst en cultuur laat ons ook op een andere,
vaak verrassende manier, naar de wereld om
ons heen kijken. Het nodigt ons uit om onze
eigen ideeën en overtuigingen weer eens tegen
het licht te houden en te onderzoeken hoe anderen erover denken. Kunst en cultuur jaagt discussie aan en draagt bij aan meer betrokkenheid
en begrip voor elkaar.

LEREN VIA SOCIAL MEDIA
Fleur vertelt hoe ze zichzelf leerde tekenen. “Eerst met boeken. Daar heb ik
een hele verzameling van. Later, vanaf
de middelbare school, leerde ik ook
tekenen via social media zoals YouTube en Instagram. Kijken naar tekeningen van anderen, lezen hoe zij hun te-

Om alle Assenaren goed te informeren over het
brede aanbod aan kunst en cultuur geven we als
gemeente deze cultuurkrant uit. Zo'n krant kan
natuurlijk nooit helemaal compleet zijn. Daarom verwijs ik ook graag naar de website www.ditisassen.nl. Ik wens u veel leesplezier en verwacht u de komende maanden en in 2022 nog
vaak tegen te komen bij een van de culturele activiteiten in Assen.
Bob Bergsma
Wethouder

De kunst- en cultuurkrant Assen is een uitgave van: Gemeente Assen i.s.m. Kiwi Media Producties
Lay-out: Kijf&Witte, Tel.: (0594) 851 782 Acquisitie: KiWi Media Producties Tel.: (0594) 820 214

keningen opbouwen en dan zelf aan
de slag. Zo heb ik veel geoefend. Dat
heeft me erg vooruit geholpen.”
DIPLOMA
In maart 2020 haalde Fleur haar VMBO
diploma. Als cadeau kreeg ze een aantal
schilderlessen van Carolien van Olphen.
“Ook van haar heb ik veel geleerd. En ik
realiseerde me toen pas dat je van schilderen je beroep kunt maken.”
De eerste stap is naar Florence waar
ze een paar weken geleden met haar
opleiding is gestart. In het begin vond
ze het erg spannend. “Het was nogal
een verandering. Maar toen school
begon, wist ik weer waarom ik er heen
ben gegaan. Ik ben vooral erg dank-

baar dat ik deze kans heb gekregen.
Inmiddels ben ik aardig gewend en
heb ook al nieuwe vrienden gemaakt.
Naast de lange lesdagen en- avonden
proberen we samen zo veel mogelijk
te zien en te doen!”
TIP VAN FLEUR
“Heb je net als ik een droom en wil je
ergens heel goed in worden? Doe dan
vooral wat je leuk vindt en leg daar al
je focus op. Zelf heb ik mensen met
veel ervaring uit het vak om advies gevraagd. Dat raad ik ook zeker aan. En
tot slot: doe elke dag minimaal een
half uur waar je beter in wilt worden
en je merkt meteen dat je vooruit
gaat!”

Expositie Fleur
Stebis in Podium
Zuidhaege
Nieuwsgierig geworden naar
de schilderijen van Fleur Stebis?
Van 3 december 2021 t/m 23
januari 2022 is haar werk te bewonderen in Podium Zuidhaege.
De opening van de expositie
vindt plaats op donderdag
2 december om 19.30 uur.
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Frida Kahlo
in gebarentaal
Het Drents Museum staat sinds begin oktober in het teken van Frida Kahlo.
Naast schilderijen en tekeningen van de Mexicaanse kunstenares kun je
persoonlijke bezittingen bewonderen. De tentoonstelling geeft daarmee een
prachtige inkijk in het leven van een van 's werelds bekendste kunstenaressen.

Het Drents Museum is gastvrij, ook voor
mensen met een beperking. Het museum
organiseert daarom onder meer rondleidingen in Nederlandse Gebarentaal voor
doven en slechthorenden.

Bea Bouwmeester, docent Nederlandse
Gebarentaal, is één van de gidsen die deze
rondleidingen sinds 2018 verzorgt. “Musea
in Gebaren leidt dove mensen op tot
museumgids. Zo wordt kunst en cultuur
ook toegankelijk voor gebarentalige doven
en slechthorenden. Dat vind ik heel mooi;
ik heb me daarom meteen aangemeld.”
INTERACTIE
Bouwmeester volgde een speciale opleiding. “Daarin ging het vooral om de houding van de gidsen en interactie. Dus geen
monologen maar bezoekers die vragen stellen of hun mening geven. Op die manier
wordt een rondleiding veel leuker. En of het
nu om een grote tentoonstelling zoals Viva
la Frida gaat, of om een kleine, we bereiden
ons altijd goed voor. Met de conservator

bekijken we de tentoonstelling en bespreken we achtergrondinformatie over kunstenaar en collectie. Ook krijgen we tips over
de opzet van de rondleiding. Meestal kies ik
zelf nog een aantal voorwerpen waar ik me
verder in verdiep. Daar besteed ik tijdens
de rondleiding extra aandacht aan.”
JONGEREN
Het Drents Museum organiseert maandelijks rondleidingen voor gebarentalige
doven en slechthorenden. “De groepen
bestaan uit maximaal twaalf personen
zodat iedereen in een halve cirkel om
me heen kan staan en mijn Gebarentaal
goed kan zien.” Vanwege corona heeft
Bouwmeester de afgelopen jaren weinig
rondleidingen kunnen geven.

“Jammer, want ik vind het ontzettend leuk.
De groepen zijn elke keer anders. Meestal
een mix van jong en oud en toeristen en
mensen uit de regio. Vanuit het onderwijs
worden ook rondleidingen voor doven en
slechthorenden georganiseerd. Zo bereiken we ook deze groep. We hopen dat zij
daardoor leren genieten van al het moois
dat onze musea bieden!”

MELD JE AAN VOOR EEN
RONDLEIDING IN GEBARENTAAL
Meer weten over Museum in Gebaren
of gelijk aanmelden voor de rondleiding Viva la Frida, kijk dan op de site
van het Drents Museum!

Fotoschool Assen
leert kijken en denken
Het lijkt zo eenvoudig. Je pakt je telefoon of digitale camera, schiet twintig foto's of meer en gooit de slechte weg.
Maar fotografie is meer dan dat, is de stellige overtuiging van Han Mulder, de drijvende kracht achter Fotoschool
Assen. Wie echt mooie foto's wil maken, kan bij hem terecht voor diverse cursussen en workshops. Voor de echte
beginners tot en met mensen die het leuk vinden hun werk tijdens een expositie te laten zien.

Het belangrijkste bij fotografie is kijken en
denken', legt Han uit. 'Het gaat erom welk
verhaal je met je foto's wil vertellen. Dat
bepaalt of je een foto wel of niet neemt. Ik
zeg wel eens dat je nog steeds zou moeten
fotograferen alsof je met een rolletje werkt.
Want dat dwingt je om goed te kijken en na
te denken voordat je een foto neemt.'
KENNISMAKEN
Mensen die belangstelling hebben voor fotografie kunnen starten met een basiscursus van zes bijeenkomsten in Podium
Zuidhaege. 'Je maakt dan kennis met diverse aspecten van fotografie', vertelt Han.
'We hebben het dan onder andere over
compositie en belichting. Ook ga je dan
aan de slag met verschillende soorten van

fotografie. Dat varieert van fotograferen op
straat tot portretfotografie in de studio.
Het is een laagdrempelige kennismaking.

Met een eenvoudige digitale camera kun je
gewoon meedoen.'
Foto: Paloma Grit
TENTOONSTELLING
Wie zich verder wil specialiseren kan ook
terecht bij de Fotoschool Assen. 'We organiseren diverse vervolgcursussen en workshops', aldus Han. 'Bijvoorbeeld portret- of
documentaire fotografie. En ook als je
beter wil leren fotograferen met flits en
ander kunstlicht kun je bij ons terecht. Verder begeleid ik een groep fotografen die
werken aan een portfolio. Wij komen één
keer in de maand bij elkaar om elkaars
werk te bespreken. En één keer per jaar
presenteren zij hun werk in een tentoonstelling. Als je echt wil doorgroeien in fotografie kun je je aansluiten bij deze groep.'

Han Mulder heeft zelf zijn opleiding gedaan aan de kunstacademie met specialisatie fotografie. Vervolgens heeft hij jarenlang ervaring opgedaan met documentaire
fotografie en lesgeven. Het afgelopen jaar
deed hij dat laatste vooral op afstand en digitaal. 'Dan kun je toch niet helemaal het
zelfde doen als wat je normaal doet', zegt
hij. 'Ik heb er in ieder geval veel zin in om
dit jaar weer te starten met de cursussen
en workshops in Podium Zuidhaege.'
Meer informatie en aanmelden via
www.fotoschoolassen.nl

#watgajijdoen

Beeldrijk Drenthe | Podium Zuidhaege | Zing in Assen/ Mariken Spronsen | Jan Postema Dansstudio | Theater Trots | Popkoor Xing
Ros Theater -en Musical School | Garage TDI | Vocal group Au bain Marie | Tekenstudio Aguf | MAKEN/ Poldy Koot & Annemieke Vaartjes
Leuk Item/ Annemieke Vaartjes | C Major Creative Productions | Hayd Jeugd Strijkorkest | De Nieuwe Kolk | Theater Tromp
Asser Mannenkoor | Drents Museum | Fotoschool Assen | Arpeggio Het Asser Kamerkoor | Drents Archief | ICO/ Digital Art Factory
Stienstraband Assen | Stichting ODSC Assen | Adventskerk | Dichtbij/ Poldy Koot
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Kom in de herfstvakantie naar
het JeugdTheaterFestival

Dit jaar vindt alweer de 19e editie van het JeugdTheaterFestival
plaats in Podium Zuidhaege.
Van zondag 17 oktober t/m zondag 24 oktober zijn er maar liefst
zeven jeugdtheatervoorstellingen te zien voor kinderen vanaf
4 jaar. Voorafgaand aan de voorstellingen kunnen kinderen meedoen aan workshops.

Vliegende Koe - Dansgezelschap De Stilte
Foto: Hans Gerritsen

Al bijna twintig jaar is het JeugdTheaterFestival een begrip in Assen. Ieder jaar wordt
er met de grootste zorg een laagdrempelige maar tegelijkertijd hoogwaardige programmering neergezet om zoveel mogelijk
kinderen in aanraking te brengen met het
theater. En dat omvat meer dan alleen toneel: er is poppentheater, muziektheater,
cabaret, dans, kleinkunst en natuurlijk (interactief) toneel. Er zijn kleine en knusse
taferelen, maar ook bombastische optredens. Er worden verhalen verteld waarbij je
krom ligt van het lachen of waarbij je even
helemaal stil wordt. En dat allemaal uitgevoerd door professionele theater-, dans- en
muziekgezelschappen.
OKTOBER KINDERMAAND
In het kader van Oktober Kindermaand
worden er door veel culturele instellingen
in oktober speciale kinderprogamma's georganiseerd en hebben kinderen van 4 t/m
12 jaar gratis toegang. Zo ook tijdens het
JeugdTheaterFestival! Dansgezelschap De
Stilte trapt het JeugdTheaterFestival op
zondag 17 oktober af met De Vliegende

Koe (4+), een voorstelling over verbeelding, vriendschap, eenzaamheid en solidariteit. In het kader van Oktober Kindermaand is deze voorstelling voor kinderen
helemaal gratis, net als de voorstelling
Jachtlust (6+) van Theatergezelschap Hilaria, die op zondag 24 oktober het Jeugdtheaterfestival weer afsluit.
GRATIS WORKSHOPS
Naast het bijwonen van de voorstellingen
kunnen kinderen ook zelf de handen uit de
mouwen steken. Iedere dag zijn er gratis
workshops te volgen die een link hebben
met de thema's of genres van de voorstellingen. Leer bijvoorbeeld hoe je een spannend
verhaal vertelt, maak een marionet of volg
een dansworkshop. De workshops vinden
voorafgaand aan de voorstellingen plaats
om 13.00 uur. Hierna is er tijd om een hapje
of drankje te nuttigen, waarna de voorstellingen starten om 15.00 uur. Meer over de
workshops en tickets vind je op de website
van Podium Zuidhaege:
podiumzuidhaege.nl.

ZO
17 OKT

Vliegende Koe (4+)

MA
18 OKT

De Klokkenluider van de Notre Dame (6+)

DI
19 OKT

Zuiderzeewet (8+)

DOOR DANSGEZELSCHAP DE STILTE

DOOR DOOR ILA VAN DER POUW

DOOR MATROSE

Flatkat (6+)
WO
20 OKT

DOOR HARRO VAN LIEN PRODUCTIES

DO
21 OKT

De Kleine Prins (7+)
DOOR BOVENSTE KNOOPJE OPEN

Dromenblazers (6+)
VR
22 OKT
DOOR OORKAAN

Open Dag Podium Zuidhaege
ZA
23 OKT

WORKSHOPS, CURSUSSEN, CULTURELE ACTIVITEITEN

Jachtlust (6+)
ZO
24 OKT

DOOR THEATERGEZELSCHAP HILARIA
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PROGRAMMA UITGELICHT
ZO
17 OKT

Vliegende Koe (4+)
DOOR DANSGEZELSCHAP DE STILTE

Spelen is leuk en ernstig tegelijk. Als je er helemaal in opgaat, kan alles. Twee
meisjes en een jongen gaan op de vleugels van de verbeelding de strijd aan met
elkaar. Wie speelt met wie als je met zijn drieën bent? Tussen de rollende eieren,
het schuifelende oudje en de vliegende koe ontpopt zich het spel van vriendschap, eenzaamheid en solidariteit.

De Klokkenluider van de Notre Dame (6+)
MA
18 OKT
DOOR ILA VAN DER POUW

Een grappige, eigenwijze bewerking van het klassieke boek over de 'lelijke' klokkenluider Quasimodo en de beeldschone danseres Esmeralda. Ila van der Pouw
is de klokkenluider. Een danseres en haar prachtige poppen zijn haar medespelers. Ila neemt je mee in de wereld van de klokkenluider; een magische combinatie van dans en meesterlijk poppenspel!

DI
19 OKT

Zuiderzeewet (8+)
DOOR MATROSE

Maak kennis met Cornelis Lely, die de woeste Zuiderzee wilde temmen om het
land te beschermen, en met Eibert Den Herder, die optrad tegen de afsluitdijk
om zijn vissers te beschermen. MATROSE vertelt dit verhaal door alle hoeken
van het theater; vanuit de kranten, brochures, verhalen én vanuit de verbeelding. Met beide benen op de grond wordt je teruggebracht naar het water.

Flatkat (6+)
WO
20 OKT

DOOR HARRO VAN LIEN PRODUCTIES

In Flatkat zet getalenteerd verteller en speler Harro van Lien een veelvoud van grappige en illustere personages neer. Laat je meeslepen door deze ontroerende als hilarische vertelvoorstelling over Timo en zijn beste vriend Monnamoer, de kat van de
buren. Een verhaal over vallen en weer opstaan, vriendschap en vertrouwen in jezelf.

DO
21 OKT

De Klokkenluider van de
Notre Dame - Ila van der Pouw

ZATERDAG 23 OKTOBER:
OPEN DAG PODIUM ZUIDHAEGE

H

et doel van het JeugdTheaterFestival is om zoveel mogelijk kinderen
in aanraking te brengen met theater. Maar cultuur is natuurlijk méér
dan theater, daarom organiseert Podium
Zuidhaege een feestelijke Open Dag als onderdeel van het JeugdTheaterFestival. Op
zaterdag 23 oktober ben je vanaf 13.00 uur
welkom om te proeven van het gevarieerde,

culturele aanbod in Assen. Er zijn presentaties van koren, orkesten en bands, alsook
open lessen muziek, theater, dans en beeldende kunst. Je kan kijken, proeven, beleven
en natuurlijk meedoen! De Open Dag duurt
tot 16.00 uur en aanmelden is niet nodig.
Neem een kijkje op de website van Podium
Zuidhaege voor het uitgebreide programma:
podiumzuidhaege.nl.

De Kleine Prins (7+)
DOOR BOVENSTE KNOOPJE OPEN

De Kleine Prins is gebaseerd op het geliefde boek van Antoine de Saint-Exupéry.
Vanuit hun cabaretachtergrond en met behulp van liedjesvoegen de jongens
van Bovenste Knoopje Open een eigen geluid toe aan dit verhaal. Een voorstelling over grote mensen en hun hebbelijkheden. Over vriendschap. En bovenal,
onzichtbaar voor het oog, de liefde.

Dromenblazers (6+)
VR
22 OKT
DOOR OORKAAN

Vier jongens blazen dromen tot leven. Vol jeugdige verwondering en soms een tikje
stout, dagen ze je op speelse wijze uit om mee te dromen. Of feestdromen. Of
dansdromen. Of terugdromen. Dromenblazers is een vrolijk concert waarin de vier
mannen van het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet op een magische wijze soepel
switchen tussen verschillende muziekstijlen van Gershwin, Satie, Mahler en Dvorák.

Open Dag
ZA
23 OKT

WORKSHOPS, CURSUSSEN, CULTURELE ACTIVITEITEN

Ontdek het aanbod aan workshops, cursussen en culturele initiatieven van
Assen! Vanaf 13.00 uur ben je welkom in Podium Zuidhaege. Er zijn presentaties van koren, orkesten en bands, alsook open lessen muziek, theater, dans en
beeldende kunst. Je kan kijken, proeven, beleven en natuurlijk meedoen! De
Open Dag duurt tot 16.00 uur en aanmelden is niet nodig.

Jachtlust (6+)
ZO
24 OKT

DOOR THEATERGEZELSCHAP HILARIA

In het middelpunt van een vredig, landelijk dorpje is een restaurant met een
zonnig terras; rechts woont een opa, links een jager. Beiden zijn ze gek op dieren, ieder alleen wel op zijn eigen manier. Zo op het eerste gezicht een 'niksaandehand-verhaal', tot er ineens dingen gebeuren die niet helemaal kloppen en je
langzaam maar zeker een vreemd gevoel bekruipt…

Flatkat - Harro van Lien producties

Cosis werkt
graag mee aan
het slagen
van het
culturele
seizoen

Geldig t/m 2 november 2021

DE LEKKERSTE
PIZZA'S
KRIJG
JE BIJ

Domino's Pizza Assen
Troelstralaan 199 A,
9402 BG ASSEN
Telefoon: 0592 350 060

WIJ ZOEKEN BEZORGERS!
KOM JIJ BIJ ONS WERKEN?
Bekijk alle details hier: www.dominosjobs.nl

Easyslim.nu • assen@easyslim.nu
Bel 06 - 8582 4963 of boek online via www.easyslim.nu
Winkler Prinsstraat 7a te Assen
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Popkoor Zing en Swing zoekt versterking
Elke woensdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur zijn de leden van popkoor Zing
en Swing te vinden in Podium Zuidhaege, 'hét cultureel centrum van Assen',
aldus Lies Lucassen. Hier werken ze aan nieuwe nummers waarmee ze in ieder
geval één keer per jaar willen optreden. Door corona zijn er in het afgelopen jaar
leden vertrokken. Vandaar dat het popkoor op zoek is naar nieuwe zangeressen.

PLEZIER
'Bij ons staat het plezier in zingen voorop',
zegt Lies. 'Voor mijzelf is zingen echt pure
ontspanning. We willen uiteindelijk wel een
mooi resultaat willen neerzetten. En dat
lukt ook. Je hoort dat onze leden in de loop
van het jaar een groei doormaken naar een
hoger niveau.' 'Bijna iedereen kan zingen',
vult dirigent Suzanne Dullaart aan. 'Daarom kunnen nieuwe leden ook makkelijk
aansluiten. Met enthousiasme en goede
feedback kom je een heel eind.'
DIVERS
'Kom gerust eerst eens een of twee keer
kennismaken', is de oproep van Lies. 'Dan
kun je voor jezelf bepalen of je bij ons wil
blijven zingen.' 'We zijn een diverse groep
vrouwen', gaat Tineke Maatjes verder. 'Dat

hoor je ook terug in onze liedjes. Die variëren van Anouk en Adele tot jazz of een
Zuid-Afrikaans nummer.'
ZINGEND OP DE FIETS
Dirigent Suzanne pakt de repetitieavonden
serieus aan. 'We beginnen altijd met inzingen om de stembanden soepel te maken.
Daarna gaan we aan de slag met de liedjes
die we hebben uitgekozen om mee op te
treden. Het laatste deel van de avond gaan
we lekker los met liedjes die we goed kennen. En tot besluit altijd even de cooling
down. Je stembanden hebben dat gewoon
nodig.' Als Suzanne haar verhaal doet, zie
je het enthousiasme op het gezicht van
Lies en Tineke tevoorschijn komen. 'Ik zit
altijd zingend op de fiets terug naar huis',
lacht Lies.

Geroezemoes voor de film, een gevulde leestafel in de
bibliotheek, het geluid van stemmende muziekinstrumenten
op het podium. Licht. Geluid. Spanning. Een onvergetelijke
ervaring die je alleen live ervaart. Het was altijd al mooi.
Maar nu is het mooier dan ooit.
Want nu het weer kan, vullen onze zalen zich weer met
mensen en onze podia met artiesten. Zo zijn deze magische momenten nog mooier dan ze ooit al waren. Daarom
zetten we graag de spots aan om deze bijzondere momenten weer met elkaar te kunnen delen en staan we klaar
voor een seizoen met voorstellingen in alle soorten en
maten: in de bibliotheek,
de bioscoop en het theater. Soms bijzonder
mooi, soms ontroerend, soms grappig
en een andere keer
juist muzikaal.

MEEDOEN?
Ook meezingen op de woensdagavond? Of eerst meer informatie?
Stuur dan een mail naar suzanne_dulaart@hotmail.com of koor@lieslucassen.nl.

Een schaterlach en voorzichtige snik
Onze theaterzalen zijn klaar om gevuld te worden door een
schaterlach, een voorzichtige snik en vervolgens een ontzettend luid applaus. Want we kunnen weer! Met tientallen
(nieuwe) voorstellingen is onze programmering meer dan
goed gevuld. Natuurlijk blijven we alert en zorgen we voor
maatregelen om jouw veiligheid en die van de cast, crew en
onze medewerkers te waarborgen. Zo beschikken we binnen DNK over een duurzaam en innovatief ventilatiesysteem
waarbij we alleen gebruikmaken van schone buitenlucht.
Van cabaret tot muzikale odes
Van cabaretvoorstellingen van Sanne Wallis de Vries, Marcel Hensema of Pieter Derks tot muzikale odes aan The
Beatles, Eagles, The Rolling Stones, Elvis en Johnny Cash.
Probeer daar maar eens uit te kiezen!
Van Blockbuster tot arthouse-parel
En als we het dan toch over een luxe-keuze-probleem hebben, dan zit je in onze bioscoop ook meer dan goed.

Vanaf oktober is daar het blockbuster-geweld losgebarsten
met de release van het langverwachte No Time To Die, de
laatste James Bond-film met Daniel Craig. Nog maar net
bekomen van deze filmtopper kun je je opmaken voor
Venom: Let There Be Carnage, Marvel's The Eternals, Alles
op Tafel, Ghostbusters: Afterlife, Disney's Encanto, Sing 2,
Soof 3, West Side Story, SpiderMan: No Way Home en
The Matrix: Resurrections
Heb je nog lucht over? Hopelijk wel, want ook op arthousegebied is het genieten met allerlei DNK Filmhuis-titels.
Van een samenwerking met het Drents Museum middels
Arts in Cinema: Frida Kahlo, de documentaire Oranje Hoe een klein dorp groot kan zijn, Regenboogweek-programmering, wekelijkse filmtoppers in de Filmliga en de
Senioren Bios en het Middle East Film Festival.
Het moge duidelijk zijn. Theater, bioscoop of bibliotheek.
Wat je ook kiest, het seizoen wordt mooier dan ooit!

• Piano- en orgellessen • Zanglessen voor beginners
• Muziektherapie • Lessen en Workshops
• Specialist Hoogbegaafdheid
voor meer informatie kunt u de website bezoeken

Heeft u liever persoonlijk contact? Dan kunt u bellen met 06 - 18 48 60 70.
Mailen mag ook naar info@muziekpraktijkvandermark.nl

Koorschool Drenthe, het nét even andere koor in Drenthe:
• Samen zingen • Algemeen muzikale vorming
• Individuele zanglessen • kwaliteit en plezier gaan hand in hand
Meer informatie kunt u vinden op onze website:

www.koorschooldrenthe.nl

BB28

Zwartwatersweg 28
9402 SR Assen
06 30734223

ASSEN

www.facebook.com/BB28ASSEN

was, droog & stoomService
met hoofdletter S voor Ser vice

Ceresstraat 10, Assen, 06-57394871
wasendroogser viceassen@gmail.com
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DAF is de kraamkamer voor digitaal talent
Hij kwam via een snuffelstage in contact met de Digital Art Factory (DAF), het
moet ergens in 2015 zijn geweest, en is sindsdien een vaste bezoeker. We hebben
het over Mats Bakker. “DAF heeft mij de ogen geopend voor de mogelijkheden
die de digitale wereld ons biedt.” En dat is veel, zo werd na een gesprek met Mats
duidelijk. En ja, hij gaat erin verder, want hij hoopt binnenkort aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht met de opleiding Game Art te beginnen.

De Digital Art Factory mag met recht een
kraamkamer voor digitaal talent worden
genoemd. Jongeren komen er samen om
te experimenteren, onderzoeken en te
maken. Een creatieve plek, met naast
Assen inmiddels ook een locatie in Gieten,
waar jongeren creatief bezig kunnen zijn
met verschillende digitale technieken en
kunstvormen. Mats kan zich zijn eerste
project nog goed herinneren. “Dat was een
spel dat ik samen met Lucy heb gemaakt.
Daar waren we ontzettend trots op. Het
was voor mij een eerste aanzet om in de
digitale wereld verder te gaan.”
UITDAGING
“Dankzij DAF ben ik de digitale wereld ingerold. Ik had er wel interesse in, met
name door de videogames die ik speelde,
maar wist nog niets van de nieuwe technieken die je daarin kon toepassen. Dat heb ik
op DAF ontdekt.” Met name de mogelijkheden die Augmented Reality biedt, zijn
voor Mats een uitdaging. “AR werd in de

jaren negentig uitgevonden om in het leger
toe te passen. Dat doen wij natuurlijk niet,
wij doen er alleen maar leuke dingen mee.”
Zoals dit jaar bijvoorbeeld te zien is in het
Beeldenbos. Daar kan het publiek een tentoonstelling van digitale kunstwerken bezichtigen, die alleen te zien zijn met de
IPad of smartphone. “Dankzij AR voegen
we daar interactie aan toe”, legt Mats uit.
“Er staan twaalf sokkels, zonder kunstwerken, die door middel van AR verschijnen.
De speciale app is door de Digital Art Factory, ontwikkeld, waar naast Mats onder
andere Lucy, Thijs en Raymond bij betrokken waren. “Dankzij AR kunnen de bezoekers als het ware rond de kunstwerken
lopen en ze van alle kanten bekijken. Een
hele nieuwe beleving van kunst.”
AANSLUITING
Naast het experimenteren en onderzoeken
vond Mats op de Digital Art Factory ook
aansluiting bij jongeren met dezelfde interesse. “Dat miste ik op de middelbare

school, de ontmoetingen die ik bij DAF heb
opgedaan waren voor mij persoonlijk heel
belangrijk. Het is een coole omgeving waar
je de kans krijgt om met andere creatievelingen creatief te zijn. En dat allemaal zonder druk van buitenaf. Een plek waar
ideeën versmelten met projecten. Daarnaast is het natuurlijk leuk om datgene wat
je hebt gecreëerd tijdens een evenement
als het Preuvenement te laten zien.”
Hoewel Mats in Utrecht gaat studeren en
waarschijnlijk minder tijd heeft voor DAF,
wil hij graag betrokken blijven. “Misschien
kan ik begeleider worden, maar dat is nog

even afwachten. Wat ik later wil worden? In
elk geval iets in de richting van digitale creativiteit en ja, DAF heeft daarin een belangrijke rol gespeeld.”

NIEUWE VESTIGING
DIGITAL ART FACTORY

In het najaar van 2021 opent Digital
Art Factoy, na Assen en Gieten,
een derde vestiging in het Groningse
Appingedam, op het terrein van de
Eemsdelta Campus.

Unieke Frida Kahlo-tentoonstelling in Assen
Twee van 's werelds belangrijkste Frida Kahlo-collecties komen voor het eerst bij elkaar in de tentoonstelling Viva la
Frida! - Life and art of Frida Kahlo, die van 8 oktober 2021 tot en met 27 maart 2022 te zien is in het Drents Museum in Assen. De vermaarde schilderijen en tekeningen uit het Museo Dolores Olmedo worden getoond naast een
buitengewone collectie van haar persoonlijke bezittingen als kleding, beschilderde korsetten en sieraden van
Museo Frida Kahlo. Door deze twee collecties uit Mexico-Stad samen te voegen heeft het Drents Museum de unieke kans om het complete Frida-verhaal vertellen.

Frida Kahlo (1907-1954) is zonder twijfel
een van de bekendste en meest geliefde
kunstenaars ter wereld. Haar indrukwekkende kunstwerken, roerige leven en bijzondere levensstijl doen Kahlo uitgroeien tot
een wereldwijd icoon én cultfiguur. Hoewel
haar leven grotendeels bepaald werd door
tegenslag, wist ze haar pijn en emotionele
strijd om te zetten in buitengewone creaties. Ze schildert zelfportretten die doorvlochten zijn met symboliek, geïnspireerd
door haar tumultueuze relaties, gebroken lichaam, politieke overtuiging, buitengewone
veerkracht en creativiteit. Overal ter wereld
halen jong en oud nog altijd veel kracht en
inspiratie uit haar levensverhaal en kunst.
Frida's strijd voor gelijkheid, activisme, feminisme en empowerment zijn vandaag de
dag nog steeds actueel.

SCHILDERIJEN EN TEKENINGEN
UIT DE OLMEDO-COLLECTIE
Museo Dolores Olmedo heeft de grootste
collectie met werk van Frida Kahlo ter wereld. De verzameling is aangelegd door de
Mexicaanse Dolores Olmedo (1908-2002)
die vanaf 1955 op aanraden van haar goede
vriend Diego Rivera werk van Kahlo en
hemzelf ging verzamelen. In Viva la Frida!
zijn sleutelstukken uit deze collectie te zien,
waaronder Henry Ford Hospital (1932), De
gebroken zuil (1944) en Zelfportret met
aapje (1945).
PERSOONLIJKE BEZITTINGEN
UIT HET BLAUWE HUIS
De tentoonstelling werpt nieuw licht op
Kahlo's levensverhaal aan de hand van
de opmerkelijke verzameling persoonlijke

bezittingen uit het Blauwe Huis, waar de
kunstenaar haar hele leven heeft gewoond
(nu Museo Frida Kahlo). In 2004 werden
deze bezittingen ontdekt, nadat ze 50 jaar
aan het zicht onttrokken geweest waren.
De collectie omvat onder andere foto's,
documenten, tekeningen, kledingstukken,
sieraden en beschilderde korsetten.
Bij de tentoonstelling wordt een uitgebreid
randprogramma ontwikkeld. Voor Viva la
Frida! gelden speciale openingstijden:
van maandag tot en met zondag van
10.00 - 18.00 uur en op vrijdag van
10.00 - 22.00 uur. Tickets zijn nu online
verkrijgbaar. Kijk voor meer informatie
op www.drentsmuseum.nl/frida

Frida Kahlo, Zelfportret met aapje, 1945,
olieverf op doek, Museo Dolores Olmedo,
Mexico City © 2021 Banco de México,
Ciudad de México/ Reproduction authorized
by INBAL, 2021

