roffels
Beste Vrienden,
Het afgelopen jaar is een bizar jaar geweest, dat totaal anders is verlopen dan we met z’n allen aan het
begin van 2020 konden voorspellen.
Nieuwe woorden als coronavirus, R-waarde, 1,5-meter maatschappij deden hun intrede.
Nieuwe standaarden werden verplicht zoals mondkapjes. Voor langere tijden werden restaurants en
bioscopen en theaters gesloten.
Tot tweemaal toe moest de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van De Tamboer op het
allerlaatste moment worden afgelast, nadat de uitnodigingen al verstuurd waren.
Mooie voorstellingen konden geen doorgang vinden.
Toch kijken we ook op positieve zaken terug.
De Vrienden van De Tamboer hebben diverse acts mogelijk gemaakt bij ”Uitdagend Hoogeveen Anders!”
in september.
Recent zijn voorstellingen als “De Bezoeking” van de toneelgroep Het Volk en het optreden van het
“Ensemble Aparte” van het Noord Nederlands Orkest door ondersteuning van de Vrienden van De
Tamboer mogelijk gemaakt.
Daarnaast is het bestuur verheugd dat dit jaar nieuwe bestuursleden zich hebben aangemeld en
inmiddels meedraaien binnen het bestuur. Hierdoor is continuïteit van het bestuur gewaarborgd en
daarmee de vereniging, al kunnen we mensen die in het bestuur willen plaatsnemen nog steeds gebruiken,
zoals bijvoorbeeld een secretaris.
De programmagroep hoopt begin 2121 weer aan de slag te gaan om een voorselectie van voorstellingen
te maken voor het komende seizoen 2021-2022. Het is weer de bedoeling dat de leden hun voorkeuren
in de enquête kunnen aangeven, waarna geprobeerd wordt de hoogst scorende voorstellingen te
contracteren.
Laten we hopen dat we over enkele maanden de “tweede golf” achter ons kunnen laten en vooruit kunnen
kijken naar mooie, ontroerende, indrukwekkende en humoristische voorstellingen met veel oh’s, ah’s en
applaus.
Leo Valster,
voorzitter Vrienden van De Tamboer

Kijk voor meer
‘Vrienden informatie’
ook eens op
www.vriendenvandetamboer.nl

KINDEREN ONTDEKKEN MUZIEK BIJ SCALA
Muziekles geeft je een voorsprong, dat weten
we inmiddels allemaal dankzij hersenprofessor Erik Scherder. Bovendien is het ook nog
eens hartstikke leuk om zelf muziek te maken.
Bij Scala Centrum voor de Kunsten starten in
januari en februari vier nieuwe korte muziekoriëntatiecursussen voor kinderen. Aanmelden
om mee te doen kan via:
ontdekscala.nl.

Kleutermuziek (4 t/m 6 jaar)
De kleuters gaan zelf muziekinstrumenten bespelen, zingen en bewegen op muziek. Bekende én
nieuwe liedjes passeren de revue en ze doen veel
muzikale spelletjes. De laatste vijf minuten van de
les laten ze vol enthousiasme zien wat ze hebben
geleerd.
Start 13 januari 2021 | woensdags van 14.40
tot 15.20 uur | 6 lessen | € 39,-

Peutermuziek (2,5 tot 4 jaar)
De allerkleinsten ontdekken samen met papa,
mama, de oppas, oma of opa een wereld vol
muziek. Ze maken kennis met muziekinstrumenten
en muzikale begrippen zoals hoog en laag, hard
en zacht, langzaam en snel. Ze gaan bewegen
op muziek en er komen leuke spelletjes en liedjes
voorbij.
Start 13 januari 2021 | woensdags van 13.45
tot 14.30 uur | 6 lessen | € 39,-

Ontdek jouw wereld van muziek (7 t/m 9 jaar)
Beleven hoe leuk het is om zelf muziek te maken.
De kinderen maken kennis met allerlei muziekinstrumenten en hun eigenschappen en kunnen
ontdekken welk instrument ze het leukst vinden en
beste bij ze past.
Start 2 februari 2021 | dinsdags van 15.30 tot
16.15 uur | 6 lessen € 45,-

Speel samen in een echte band (10 t/m 12
jaar)
Als een echte band spelen de kinderen samen
bekende, eenvoudige popliedjes. Om mee te doen
hoeven ze geen enkele ervaring te hebben met
het bespelen van een instrument. Ze gaan aan
de slag met drumstel, djembé, keyboard, gitaar,
basgitaar en misschien wel de saxofoon.
Start 5 februari 2021 | vrijdags van 16.00 tot
17.00 uur | 6 lessen € 60,-
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VANUIT DE ZAAL
De laatste keer dat wij de Tamboer bezochten was

Geduld

op 11 oktober j.l.
Een bijzondere voorstelling van de acteurs van Het
Volk (uit Haarlem):
“De Bezoeking”, hun laatste reisvoorstelling.
Wigbold Kruyver en Bert Bunschoten spelen twee

Als die venijnige
ijzerenheinige
virusjes die je niet ziet

oude mannen in het verzorgingshuis, die allebei
herinneringen kunnen putten uit een muzikaal verleden.
Het was een ontroerende en hilarische voorstelling, waar de dochters van Wigbold een grote rol

als die rondhoppende
in de war schoppende
piepkleine stukjes verdriet

in hadden.
Na afloop hebben we lang nagepraat onder het
genot van een glas wijn.
Op 1 april a.s. speelt Het Volk deze zelfde voorstelling in Meppel. We hebben beloofd dat wij weer

weg zullen kwijnen
en daarna verdwijnen
dat nergens nog één overschiet

present zullen zijn en wie weet voelt u zich ook
aangesproken... Meppel en theater Ogterop liggen
immers op een steenworp afstand...

dan zal ik je kussen
maar ja, ondertussen
doe ik dat maar niet.

En dan nu op weg naar het nieuwe jaar.
De Tamboer heeft plannen genoeg.
Hopelijk trekt Corona zich steeds meer terug.
De volgende tekst van Margriet van Bebber vat het heel mooi samen:
(Foto: Het Volk in ‘De Bezoeking’)

De volgende dag ging de Tamboer op slot vanwege de tweede Coronagolf, die ons overspoelde.
Wat jammer toch en wat onbegrijpelijk ook, dat
deze genadeloze sluiting nodig was. De Tamboer
heeft immers zoveel geïnvesteerd in het coronaproof maken van ons theater...

2020
De dag van handen wassen
De week van afstand houden
De maand van online leren
Het jaar van het virus

Intussen zullen we geduld moeten hebben. Joke
van Leeuwen dichtte het volgende:

2021
De dag van handen schudden
De week van de omhelzing
De maand van de schoolfeesten
Het jaar van de vieringen.

Wij wensen iedereen al het goede!
En tot ziens in de Tamboer.

Cecilia en Frans Rosdorff
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LOCKED & LIVE
Een appeltje voor de dorst nu livemuziek in

“Muziek laat ons juist nu zien dat de wereld meer

geïnspireerd door de natuur, de geschiedenis van

volle, zweterige zalen niet meer gaat

is dan politiek, economie en de dagelijkse drukte

Gelderland en Germaanse mythologische overle-

Sinds 25 november biedt het nieuwe initiatief Loc-

waarin we

leven. Muziek laat ons zien dat we

veringen. Herkenbare mannelijke, Nederlandstalige

ked & Live vanuit Het Podium met livestreaming

verbinding kunnen maken, zelfs als we verschillende

zang en onweerstaanbaar pakkende songs die het

een online podium aan artiesten. Opgezet door

talen spreken. Muziek is een snelkoppeling naar

heidense vuur in de zielen van velen ontstaken.

een aantal professionals uit de muziekindustrie,

onze emoties. Muziek is belangrijk voor ons, voor

presenteert Locked & Live het beste uit het diverse

jou, voor de wereld. Dat maakt muzikanten ook

Eefje de Visser – woensdag 23 december

Nederlandse muzieklandschap van dit moment

belangrijk. We geven om muzikanten en hun crew,”

Eefje de Visser betovert met donkere drums,

met optredens van Eefje de Visser, Jett Rebel,

aldus de organisatie. “Niets is zeker en elk klein

warme synths, catchy songs en een bezwerende

Someone, EUT, Tim Akkerman & the Ivy League,

ding is mooi, COVID19 heeft ons dat geleerd.”

stem. Met een reeks uitverkochte clubshows in de

Ten Times A Million, Paceshifters, Meis, Money and

Benelux, diverse Europese supportshows en haar

the Man, Jimmy Diamond, Heidevolk en Mayleaf.

AGENDA LOCKED & LIVE

meest recente wapenfeit Bitterzoet wordt Eefje

Met de verkoop van livestream tickets via een ‘pay

EUT – dinsdag 15 december

ook buiten onze taalgrenzen opgepikt. Ze won de

as you like’ formule, worden de artiesten en crew

Opgroeien? Dat is niet iets wat EUT wil. De Ne-

Gouden Notenkraker, is genomineerd voor de

financieel gesteund in deze moeilijke tijd. Daarnaast

derlandse vijfkoppige band maakt daarom vrolijke,

Buma Award voor Beste Alternatieve Album en is

is er bij ieder concert een zeer beperkt aantal con-

eeuwig jeugdige gitaarmuziek met vooral heel veel

twee keer genomineerd voor de 3FM Awards.

certickets beschikbaar voor fans die het concert in

plezier. Dat is al na een paar seconden van debuut-

Eefje de Visser stond op het punt om aan haar

Het Podium willen bijwonen.

album Fool For The Vibes duidelijk, wanneer ope-

uitverkochte releasetour te beginnen, waarvoor

ningsnummer Look (who has decided after all) tot

meer dan 15.000 kaarten waren verkocht. Op

leven barst met een glamoreuze, Thin Lizzy-waar-

Noorderslag 2020 gaf ze alvast een voorproefje en

dige gitaarlick. De band rondom zangeres Megan

werd ze door NRC, de Volkskrant, Trouw, 3voor12

de Klerk ontmoette elkaar op de Kunstacademie

en The Daily Indie genoemd als hoogtepunt van het

van Amsterdam. Ze halen inspiratie uit The Cardi-

festival. Met lovende 4 en 5 sterren recensies lag de

gans, Beck en Blur. Tijdens de Popronde was EUT

muziekwereld aan haar voeten, maar de coronacrisis

de meest geboekte band en stonden ze op vele

gooide roet in het eten.

lijstjes van ‘bands om in de gaten te houden’. Hun
show op Eurosonic Noorderslag 2018 werd door
Fotograaf: Tjeerd Derkink

3voor12 uitgeroepen tot Beste Festivaloptreden.

Locked & Live is opgezet door experts op vele
vakgebieden vanuit het Nederlandse muzieklandschap, die de handen ineen hebben geslagen
vanuit hun passie voor het vak en de wens om iets
te doen voor muzikanten en crew.

Fotograaf: Tjeerd Derkink

Heidevolk – woensdag 16 december
Sinds hun oprichting kwam, zag en veroverde
Heidevolk podia door heel Europa met epische,
Fotograaf: Tjeerd Derkink

boeiende liveshows vol folkmetal. Hun teksten zijn
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HARTJE WINTER FESTIVAL 2020
Het Hartje Winter Festival gaat door! In een
iets aangepaste vorm dan gebruikelijk, maar
toch hebben we een mooi programma weten
samen te stellen voor dertig bezoekers. Ook
zijn er een aantal livestream evenementen,
waar je gewoon thuis vanaf de bank van kunt
genieten. Zo brengt het Hartje Winter Festival
toch nog sfeer en warmte in deze donkere dagen.
Het programma
Scala’s Xmas Streaming
zaterdag 12 december 19.30 uur
Muziekleerlingen, docenten, solisten en ensembles
van Scala presenteren een online kerstconcert
vanuit De Tamboer. Via live streaming kun je
meegenieten van kerst- en decembermuziek door
het strijkensemble, strijkkwartet, koperkwintet en
Sax-A-Lot.
Christmas & Disney Sing-a-long Online
maandag 14 december 10.00 en 13.00 uur
Scala Musicalgroep Hoogeveen organiseert een
online Christmas & Disney Sing-A-Long door
middel van live-streaming vanuit De Tamboer, voor
alle kinderen van groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Ruim 2000 kinderen van 35 basisscholen
doen mee en komen lekker samen zingend in de
kerstsfeer met superleuke liedjes!
De geurige wereld van thee, koffie en chocolade
dinsdag 15 december 14.00 uur
Koffiedrinken is een wereldwijde gewoonte én een
ritueel tegelijk. Kunsthistoricus Margaret Breukink
neemt je tijdens deze lezing op haar enthousiaste
wijze mee op ontdekkingstocht door de geschiedenis van thee, koffie en chocolade. De lezing is
ook gratis via livestreaming te volgen.
Locked & Live: EUT
dinsdag 15 december 20.30 uur
De Nederlandse vijfkoppige band EUT maakt
vrolijke, eeuwig jeugdige gitaarmuziek met vooral
heel veel plezier. Bekijk dit Locked & Live concert
via een livestream, waarbij alle opbrengsten rechtstreeks naar de artiesten en crew gaan. Daarnaast
kan een klein aantal fans het exclusieve concert in
Het Podium live bijwonen.
Locked & Live: Heidevolk
woensdag 16 december 20.30 uur
Heidevolk brengt epische, boeiende liveshows vol
folk metal. Hun teksten zijn geïnspireerd door de
natuur, de geschiedenis van Gelderland en Germaanse mythologische overleveringen. Bekijk dit
Locked & Live concert via een livestream, waarbij
alle opbrengsten rechtstreeks naar de artiesten en
crew gaan.

Tweedehands boekenverkoop
vanaf donderdag 17 december 13.00 uur
Nog op zoek naar een mooi boek, tijdschrift of
gezellige film voor de Kerstvakantie? Kom in de
bibliotheek lekker snuffelen tussen de tweedehands
materialen. De tweedehands boekenverkoop is er
tot en met 29 december.

in de Bibliotheek.

Kerstknutselmiddag: maak je eigen wintercollage
(8-12 jaar) – dinsdag 22 december 14.00 uur
Kom gezellig schilderen, tekenen, knippen en
plakken en maak je eigen winter-kerst-kunstwerk
in De Tamboer. Voor een prachtige collage van
een winters landschap met kerstbomen en het
noorderlicht ga je aan de slag met pastelkrijt en
verf. Door Scaladocent Lotte van der Kemp.
Kerst Musical Concert Online
vanaf zaterdag 19 december 19.30 uur
De leden van Scala Musicalgroep Hoogeveen laten
zich de mond niet snoeren door corona! Dit jaar zijn
de groepen op film vastgelegd. Bekijk de stream
online, thuis, gezellig bij de kerstboom, onder het
genot van een hapje en een drankje en geniet van
prachtige kerst- en winterliederen.

Locked & Live: Eefje de Visser
woensdag 23 december 20.30 uur
Eefje de Visser betovert met donkere drums,
warme synths, catchy songs en bezwerende stem.
Haar album Bitterzoet staat op nummer 1 in de
OOR eindlijst 2020. Maak dit exclusieve concert in
Het Podium mee via de Locked & Live livestream,
alle opbrengsten gaan naar de artiesten en crew.

Voorleesmiddag opa’s & oma’s: lees voort!
zondag 20 december 13.00 en 14.00 uur
Voor alle opa’s en oma’s met kleinkinderen van
2 tot 6 jaar organiseert Bibliotheek Hoogeveen een
bijzondere voorleesmiddag. Kom naar de bibliotheek en beleef samen met je kleinkind(eren) de
mooiste verhalen. Ook geven we je handige voorleestips en laten we prachtige kinderboeken zien.

CoderDojo: bouw je eigen hologram (7-12 jaar)
woensdag 23 december 14.30 uur
Altijd al een hologram willen hebben? In de bibliotheek leer je tijdens deze gezellige middag hoe je er
zelf eentje kan bouwen. Waar wacht je nog op?

Poppentheater Kerstbomen dromen (2+ )
zondag 20 december 13.30 en 15.00 uur
Kerstboom Toon is het stilstaan in de woonkamer
helemaal zat. Toon wil op avontuur. In zijn dikke
slee gaat hij op pad. Guus zit zonder kerstboom
en gaat op zoek naar Toon. Help jij zoeken? Een
grappige poppentheatervoorstelling in De Tamboer
vol leuke kerstliedjes.

Winterworkshopmiddag: slagwerk, musical en
dans (8-12 jaar) – dinsdag 29 december 13.00 uur
Kies op deze gezellige winterworkshopmiddag in
De Tamboer uit drie verschillende workshops van
Scala. Wie muziek wil maken leeft zich uit in de
vette slagwerkworkshop van Joran. Wie lekker wil
bewegen op coole muziek doet mee met de dansworkshop van Elisa en wie wil zingen én bewegen
kiest voor de musicalworkshop met Yoanique.
Harm & Roelof Oudejaarsconference 2020
maandag 28 en dinsdag 29 december 18.30 en
20.30 uur
Ondanks corona waren er ook in 2020 hele mooie
dingen te beleven. Harm en Roelof belichten
graag die kant van afgelopen jaar. Op een manier
zoals alleen zij dat kunnen: muzikaal, ontroerend,
relativerend en met heel veel plezier.

Kom in wintersfeer met onze greenscreen (7–11 jaar)
dinsdag 22 december 10 uur
Wil jij ook dat gezellige wintergevoel, ook al regent
het buiten pijpenstelen? Met een greenscreen kun jij
je in het allermooiste winterlandschap verplaatsen.
Hoe dat werkt? Leer het bij deze leuke workshop
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ACTIVITEITEN BIJ DE
VOLKSUNIVERSITEIT

WENSEN

programma
Bibliotheek

Het eerste kwartaal van 2021 biedt een divers

Beste Vrienden,

De komende maanden worden er weer tal

aantal activiteiten. Klassieker is de cursus

Wat hebben we een bijzonder jaar achter de rug.

van mooie activiteiten georganiseerd in de

Beter Kijken naar Kunst, die al op 7 januari

Een jaar vol onverwachte wendingen, verrassingen

bibliotheek.

start. Barbera van Egdom voert u in zeven

en creatieve initiatieven. We zullen 2020 niet snel

Voor jong en oud. Voor leden en niet-leden. Je

bijeenkomsten langs de architectuur, beeld-

vergeten. Boven alles hoop ik dat jullie allemaal

bent van harte welkom!

houw- en schilderskunst van de 19e eeuw,
via o.a. het kubisme en constructivisme, via

nog in goede gezondheid verkeren en wens ik een
ieder fijne feestdagen vol liefde, geluk en gezond-

14 december, 19.00 uur

heid toe.

Veenbazen Masterclass: wie ben ik?

2020 was voor iedereen een pittig jaar, zo ook voor

Tijdens deze masterclass dagen Bob Winkel

ons als culturele sector. Terwijl het jaar zo veelbelo-

en Inge Kats je uit om na te denken over wie je

vend begon met prachtige voorstellingen, moesten

eigenlijk bent. Hoe zorg je ervoor dat mensen jou

we halverwege maart onze deuren sluiten. Ook

herkennen in jouw bedrijf? Je hoort en ervaart hoe

toen we na de zomer vol goede moed opnieuw

je jezelf beter kan leren (her)kennen. Ook denk je

startten aan een nieuw seizoen, bleek dat niet van

na over hoe je jouw bedrijf op een persoonlijke

hele lange duur. Toch kijk ik ook terug op 2020 als

manier presenteert op sociale media. Laat je

Medio januari verzorgt Freerk van der Werff een

een jaar vol nieuwe kansen.

verrassen!

lezing over Engelse Poëzie van de 20e eeuw en

Meer dan ooit gingen we allemaal op zoek

••••••••••••••••••••••••••••

medio april een lezing over Shakespeare.

naar creatieve oplossingen, nieuwe initiatieven.

15 december, 14.00 uur

Sommige ideeën hadden we al jarenlang, maar

De geurige wereld van thee, koffie en

Modriaan en Cobra, naar het postmodernisme en de kunstenaars van nu.
Samen

met

Gerrie

Lindemans

verzorgt

Van Egdom in maart de vierdelige cursus
Beeldende

Kunst

en

Klassieke

Muziek;

samen zijn ze meer. Daarin laten zij zien én
horen hoe kunst en muziek elkaar aanvullen
en versterken.

In maart staat een aantal interessante nieuwe

werden nu voor het eerst tot uitvoering gebracht.

onderwerpen op het programma, die zeker ook de

De Tamboerzaal werd omgetoverd tot prachtige,

moeite van het bezoeken waard zijn.

sfeervolle lounge, waarin we de 1,5 meter afstand

David Stroband vertelt in twee lezingen in de
eerste helft van maart over de filmgeschiedenis en
krijgt u aan de hand van een aantal voorbeelden
de rijkdom van cinema te zien. Stroband laat
zien hoe onderwerpen als belichting, montage,
cameravoering en geluid, bepalend zijn voor het
specifieke karakter van een film. Dat maakt of een
film u aanspreekt. Stroband gebruikt filmmateriaal
om het u nader te duiden. U kijkt vanaf nu echt

kunnen waarborgen.
In juni bood De Tamboer een podium aan
achtstegroepers, die hun basisschool carrière zo
toch nog konden afsluiten met een schoolmusical.
Via livestreaming konden ouders, familie en
vrienden vanaf de bank meegenieten.
In Het Podium startte de reeks Discover Drenthe
Live, een initiatief van Poppunt Drenthe, waarin

anders naar een film!

wekelijks actuele onderwerpen in de Drentse

Leonieke Bolderman verzorgt verspreid over de

popmuziek werden besproken. Ook was er elke

maand maart een drietal lezingen waarin ‘toerisme’

week een Drentse muzikale act te gast.

in de breedste zin een rode draad is. De eerste

In september organiseerden Het Podium en De

lezing gaat over de effecten van de vele reizigers

Tamboer samen tuinconcerten onder de noe-

die bepaalde steden te verwerken krijgen en wat

mer Het Buiten Podium. Onder andere Tim Knol,

dat doet met zo’n stad. Maar ook: hoe kunnen

Tangarine, Fortunate Sons, Massada, Def Ameri-

we het tij keren, zodat het voor stad en reiziger

cans en The Bluebettes bezorgden het aanwezige

aangenaam blijft? De tweede lezing gaat in op de

publiek een fantastische avond. We kijken daarom

vraag: hoe kan het dat muziek leidt tot toerisme?
Bolderman vertelt erover aan de hand van de vele
verhalen en onderzoeken die gedaan zijn naar
muziekreizen in Europa. De derde lezing gaat over
de enorme schatkamer aan muziek in de stad
Detroit en de magische rol die muziek speelde in
de wederopstanding van deze stad.
Voor de doeners zijn er de vierdelige schildercursus

met een goed gevoel terug op deze compleet
uitverkochte concertreeks.
Eind november is in Het Podium een nieuwe reeks
concerten gestart: Locked & Live. Hierover leest u
verderop in Roffels meer.

chocolade
Koffiedrinken is een wereldwijde gewoonte én een
ritueel tegelijk. Uitdrukkingen als “opkikker”, “bakje
troost” en “een kop rechtop” verwijzen naar de
stimulerende werking van koffie. In het MiddenOosten werd rond het jaar 1000 voor het eerst
de zaden van een kersachtige vrucht gemalen en
vermengd met heet water. Pas in de 19de eeuw
ontstaan de huiselijke koffiekransjes voor dames.
Kunsthistoricus Margaret Breukink neemt je op
haar enthousiaste wijze mee op ontdekkingstocht door de geschiedenis van thee, koffie en
chocolade.
Deze activiteit is onderdeel van Hartje Winter.
••••••••••••••••••••••••••••
Vanaf 17 december, 13.00 uur
Verkoop tweedehands materialen
Nog op zoek naar een mooi boek of gezellige
film voor de Kerstvakantie? Kom lekker snuffelen
tussen

de

tweedehands

boeken,

films

en

tijdschriften! Voor leden en niet-leden! Verkoop t/m
29 december.
Deze activiteit is onderdeel van Hartje Winter.
••••••••••••••••••••••••••••

Laten we met z’n allen hopen dat we in 2021
langzamerhand weer een beetje terug kunnen naar
de tijd van vóór corona. Want natuurlijk missen wij

Verrassend Talent van Zwaantje ten Have die start

de lachsalvo’s, ingehouden adem van ontroering

in de tweede helft van januari, de vervolgcursus

en de explosie van applaus in onze zalen. We

Creatief Schrijven van Margreet Herman (start

hopen u snel weer in goede gezondheid te mo-

medio januari) en de twee workshops Zingen met

gen ontvangen in ons theater en poppodium. Blijf

Hart en Ziel van Winnie Pollard (start eind maart).

gezond, pas goed op elkaar.

Voor de meest actuele informatie kijkt u op de

Warme groet,

website www.volksuniversiteithoogeveen.nl

Pieter-Bas Rebers
namens Team De Tamboer en Het Podium
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je hoe je op verschillende manieren een foto kunt

2 februari, 19.30 uur

nemen. Workshop voor kinderen van 7 – 11 jaar.

Op ontdekkingsreis door de ruimte (Volksuni-

••••••••••••••••••••••••••••

versiteit Hoogeveen)

10 januari, 14.00-16.00 uur

Sinds

Het HoogeWoord

geschoten, hebben we al veel plaatsen in het

Delia Bremer presenteert een nieuw platform voor

heelal bezocht. Astronauten hebben op de maan

dichters, muzikanten en andere mooimakers die

gelopen, het internationale ruimtestation wordt

de

eerste

raketten

omhoog

werden

graag enkele minuten willen schitteren voor een

al 20 jaar bewoond en ruimterobots hebben

20 december, 13.00 uur

aandachtig publiek.

de verste uithoeken van het zonnestelsel reeds

Lees voort: voorleesmiddag voor opa’s en

Heb jij een mooi gedicht geschreven of een stukje

verkend. Er is veel te vertellen over missies die de

oma’s

proza wat je graag wil voordragen? Dan ben je van

komende jaren op stapel staan. Gaan wij mensen

Voor alle opa’s en oma’s met kleinkinderen van

harte welkom om je woorden met bezoekers te

het hele zonnestelsel bewonen? Sturen we robots

2 tot 6 jaar organiseert Bibliotheek Hoogeveen een

delen. Ook singer-songwriters hun eigen muziek-

op reis naar andere sterren? Lezing door sterren-

bijzondere voorleesmiddag. Kom naar de biblio-

nummers laten horen.

kundige Jeffrey Bout.

theek en beleef samen met je kleinkind(eren) de

Het HoogeWoord wordt ook georganiseerd op
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mooiste verhalen. Ook geven we je handige voor-

14 maart, 14.00-16.00 uur.

1 maart, 19.30 uur

leestips en laten we prachtige kinderboeken zien.

Filmgeschiedenis (Volksuniversiteit

En wist je dat voorlezen zelfs op afstand kan? We

Hoogeveen)

leren je hoe je op een gemakkelijke manier een

Hoe wordt een film opgebouwd, hoe zit het

audio-opname kunt maken.

met montage en mise en scene, hoe werkt de

Deze activiteit is onderdeel van Hartje Winter.

specifieke belichting, de cameravoering, hoe zit

••••••••••••••••••••••••••••

het met geluid, vertelwijze en de manieren van

22 december, 10.00-12.00 uur

acteren? Allemaal vragen die misschien wel eens

Kom in wintersfeer (met onze greenscreen)

bij je opkomen, als je naar een film gaat.

Wil jij ook dat gezellige wintergevoel, ook al regent

Tijdens twee lezingen word je meegenomen door

het buiten pijpenstelen? Met een greenscreen

de, eigenlijk nog jonge, filmgeschiedenis, en krijg

kun je je in je eigen allermooiste winterlandschap

je, aan de hand van een aantal voorbeelden, de

verplaatsen. Hoe dat werkt? Doe mee aan de

rijkdom van cinema te zien.

workshop! Eerst maak je je eigen foto’s en leer
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5 april, 19.30 uur
Hoogeveense geschiedenis aan de hand van

COLOFON

de canon
Geschiedenis is mooi, maar voor je het weet
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ROFFELS is een uitgave van de Vereniging
Vrienden van De Tamboer te Hoogeveen.
Roffels komt 3 X per jaar uit en geeft recente
informatie op het gebied van theater, kunst en
cultuur in Hoogeveen en omstreken.
De Vereniging Vrienden van De Tamboer,
opgericht in 1985, wil de belangstelling voor het
theater vergroten en zoveel mogelijk mensen
bij de activiteiten in theater De Tamboer betrekken. De Vrienden organiseren daartoe jaarlijks
een reeks van culturele activiteiten veelal in
samenwerking met De Tamboer.

verdwaal je in de feiten en de dwarsstraatjes.
Een canon is daarbij een mooi hulpmiddel. Aan
de hand van een serie hoofdmomenten worden
1 februari, 19.30 uur

alle daarmee in verband staande zaken gevan-

Hoogeveense molens

gen in een schema, zodat geschiedenis prachtig

We kennen allemaal de molen aan de Van Echten-

overzichtelijk wordt. Marga Zwiggelaar en Albert

straat. Maar hoe zit het met al die andere molens

Metselaar nemen je in stappen en met veel af-

in Hoogeveen? Waar stonden ze, hoe zagen ze

beeldingen mee door alle eeuwen. Van het hune-

eruit, wat voor functie hadden ze? Wat is het

bed tot nu, via stoommachines, oorlog, kunst en

verhaal achter de molen? Waarom werden ze

cultuur en wat al niet meer. Een must voor iedereen

gebouwd en hoe werken ze?

die in Hoogeveens historie geïnteresseerd is.
Organisatie: Stichting IGH (Stichting Informa-

De volgende uitgave van ROFFELS is in
maart 2021.

Jerry Vondeling is molenaar en heeft zich samen

tiecentrum

met een commissie verdiept in de geschiedenis

Hoogeveen).

Wijzigingen of opzegging van het Vrienden
lidmaatschap dient plaats te vinden vóór
1 april van het lopende seizoen.

van alle Hoogeveense molens. We leren hoe het is
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Geschiedenis

Hollandscheveld

&

om te leven van de wind en genieten van de vele
foto’s die er nog van zijn.
tiecentrum

Geschiedenis

Hollandscheveld

&

Hoogeveen).
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