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Vrijdag 11 maart 2016 20:00

the
brahms
indiepop
(SUPPORT: STATESMEN)

www.ecicultuurfabriek.nl | ECI 13 | 6041 MA Roermond
+31 (0)475 - 31 71 71 | receptie@ecicultuurfabriek.nl

EXPO THEATER educatie POP FILM
Lentekriebels 7 t/m 13 maart

inhoud
Film
Theater

colofon
P3

Realisatie
ECI Cultuurfabriek en
NV Uitgeverij Smit van 1876, Postbus 612,
5900 AP Venlo, info@uitgeverijsmit.nl

P4

Bladmanagement & Acquisitie
AM-Creation , Désiré Mureau, 06-34492511,
info@am-creation.nl. AM-Creation
is onderdeel van NV Uitgeverij Smit van 1876

Pop
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Educatie en Expo

P6

Agenda
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Film
THE VALLEY OF LOVE

ECI fotografen
Margriet Cloudt
Cord Beckman
Harald Dülks
Sharik Derksen

De gescheiden Franse
echtelieden Isabelle en
Gérard ontmoeten elkaar
voor het eerst sinds jaren in
het snikhete Death Valley.
Zij zijn daar op verzoek van
hun zoon Michael, die een
half jaar eerder zelfmoord
pleegde. In de afscheidsbrieven

Vormgeving en illustraties
Gideon Fraipont
Druk
NV Uitgeverij Smit van 1876

Redactie
noortjeheijnen@ecicultuurfabriek.nl

Oplage
17.000

Programmeurs:
Educatie: tonwilbers@ecicultuurfabriek.nl
Theater: viviankleukers@ecicultuurfabriek.nl
Pop: roelpeijs@ecicultuurfabriek.nl
Film: irisjansen@ecicultuurfabriek.nl /
anitasmeets@ecicultuurfabriek.nl

Verspreiding
Gratis verkrijgbaar op ruim 400 punten in
Midden- en Noord-Limburg. O.m. theaters,
muziekpodia, musea, galeries, bibliotheken en
VVV-kantoren.

Wijzigingen en zetfouten voorbehouden. De uitgever heeft ernaar gestreefd auteurs- en beeldrechten te regelen volgens de wettelijke
bepalingen. Wie meent alsnog zekere rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht zich tot de uitgever te wenden. Niets uit deze
publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Concept ontwerp © Familie Fraipont - geboren ontwerpers

Ook in ditNeemMagazine
adverteren?
contact op met Désiré Mureau
dat kan! mail naar: info@am-creation.nl of bel: 06-34492511

Scheid

KNIELEN OP EEN BED
VIOLEN

Jeugdliefdes Hans en Margje Sievez leiden een gelukkig
gezinsleven op hun kwekerij. Beiden werken hard om het bedrijf
gezond te houden, maar hun onvoorwaardelijke liefde voor elkaar
houdt ze sterk. Op een dag komt Hans de prediker Jozef Mieras
tegen die hem over God vertelt en de herinneringen aan zijn
streng gelovige opvoeding aanwakkert. Als Hans vervolgens een
diep religieuze ervaring heeft, is hij ervan overtuigd in direct
contact met God te hebben gestaan. In de daarop volgende
zoektocht naar zingeving en het eeuwige leven verliest hij het
zicht op de werkelijkheid en het contact met zijn omgeving.
Hij raakt steeds meer in de ban van het geloof, waardoor de
verschillen tussen de familieleden alleen maar groter worden.
Terwijl Hans steeds verder in de macht van de sekte lijkt weg te
glijden, kan Margje weinig meer dan toekijken hoe de liefde van
haar leven langzaam maar zeker verdwijnt.

HAIL, CAESAR!
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De nieuwe komedie Hail,
Caesar! is geschreven
en geregisseerd door
Oscarwinnaars Joel en Ethan
Coen (No Country for Old Men,
True Grit, Fargo). De sterrencast
bestaat uit o.a. Josh Brolin,
George Clooney, Ralph Fiennes,
Tilda Swinton, Channing Tatum,
Scarlett Johansson, Jonah Hill

-3100

46

• glasbewassing
• telescopische glasbewassing
• vloeronderhoud/tapijtreiniging
• reguliere schoonmaak
• bouwopleveringen
• gevelreiniging
• reiniging van kozijnen
• reiniging van beplatingen
• dieptereiniging van keukens
• dieptereiniging van sanitair
meer info: www.schoonmaakbedrijﬂutgens.nl
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die hij zijn ouders stuurde,
vroeg hij hen naar deze plek
te komen, en daar de zeven
grote bezienswaardigheden
te bezoeken. Bij één van de
plekken zal hij hen ontmoeten,
belooft hij.

en Frances McDormand. De
film speelt zich af in de laatste
jaren van het Gouden Tijdperk
in Hollywood. Het verhaal
beschrijft een dag van een
‘studio fixer’ die zich in allerlei
bochten moet wringen om de
problemen van de studio op te
lossen.

Lentekriebels 7 t/m 13 maart

Kriebelt het ook zo bij jou? Bij ECI Cultuurfabriek kriebelt het als nooit te voren! ECI viert de lente met een opgefrist en verkwikkend programma in maart. Vier je met ons mee?

10 maart:
MUZIEK Suus - Suus zingt Annie MG 20:00uur
POP St. Tropez (support Velosso) 21:00uur
11 maart:
FILM The Assassin 20:00uur
SHOW Vuile Huichelaar - We zullen doorgaan
20:00uur

POP The Brahms (support Statesman) 20:00uur
EXPO opening expo Gijsen, Flikker Op! 16:00uur
12 maart:
FILM Janis: Little Girl Blue 19:30uur
CABARET Theo Maassen - Try out vankwaadtoterger 20:00uur
POP Betty Serveert (support Madi) 21:00uur

13 maart:
FILM The Assassin 14:00uur
TONEEL Eenakterfestival Brokstukken 12:30uur
7 maart t/m 12 maart :
Ontdek je cursus!
Probeer GRATIS een cursus uit op het gebied van
dans, toneel, muziek of beeldende kunst.
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theater

pop

MARJOLEIN VAN KOOTEN
& BRAM BAKKER - GEEN
PANIEK

THE BRAHMS (SUPPORT:
STATESMEN)

CABARET - De humor van een leven met een angststoornis van twee kanten bekeken,
vanuit de patiënt en de behandelaar. Een cabaretier en een psychiater samen op het
podium. In de psychiatrie valt er gelukkig ook veel te lachen.

THE BRAHMS

indiepop
vr 11 mrt 2016 21:00 uur

vr 1 apr 2016 20:00 uur

3fm megahit: Golden

Een fijn lentezonnetje,
een eerste biertje in
de hand en meezingen
maar: indiepopband The
Brahms wordt een geheide hit op de festivals dit
jaar. De groep studeert

nog aan de Herman
Brood Academie, maar
was al de meestgeboekte band van Popronde
2015 en scoorde een
3FM Megahit met het
frisse liedje Golden. Ga
er maar vanuit dat ook
het materiaal van hun
aanstaande tweede EP in
goud zal veranderen.
Afgelopen jaar scoorde
The Brahms een 3FM
Megahit met ‘Golden’ en

speelden ze meer dan
30 shows tijdens de
Popronde. De band staat
in 'de12van3voor12' en
is volgens 3voor12 dus
een van de meestbelovende bands van 2016.
Met deze lijst voorspelt
het muziekplatform
van welke bands we
aankomend jaar veel
gaan horen.

ST. TROPEZ
(SUPPORT:
VELOSSO)
garagerock
do 10 mrt 2016 21:00uur

De band St Tropez kwam plotseling tot ons via
het Engelse blog DIY Mag, dat de hele debuutEP I Don’t Wanna Fall In Love van St. Tropez
streamt, een opvallend sterke verzameling rauwe
garagepunksongs.
Op Facebook wijzen de vingers van reageerders
duidelijk in de richting van Go Back To The Zoo, en de
gelijkenis is inderdaad onmiskenbaar.

MICHA WERTHEIM - MICHA
WERTHEIM VOOR ZICHZELF
za 16 apr 2016 20:00 uur

CABARET - De recensies
spreken voor zich,
deze duivelse
voorstelling moet je
als cabaretliefhebber
gezien hebben. Als je
durft...
Volkskrant (*****):
Wertheim oogt
chaotisch, maar hij
heeft een masterplan
De Telegraaf (*****):
Gerafineerd kat-enmuisspel
Het Parool (****):
Razend knap
geconstrueerde
zoektocht naar identiteit
4

BETTIE SERVEERT
(SUPPORT: MADI)
HELMERT
WOUDENBERG LANDVERRADER
vr 15 apr 2016 20:00 uur

TONEEL - De bekende acteur Helmert Woudenberg
kruipt in de rol van zijn eigen grootvader Hendrik
Jan, die tijdens de bezetting door de Duitsers werd
benoemd tot leider van het Nederlandse Arbeidsfront.
Solotoneel van de bovenste plank!

alternative, indie
za 12 mrt 2016 21:30 uur

JOTTEM

za 26 mrt 2016 22:00 uur
Sjawel! De eerste grote Jottem van 2016 staat
gepland op 26 maart 2016. De zaterdag van het
paasweekend is de dag dat je lekker dansen mag en
we brengen je weer een line up om van te smullen.
De lijst toppers die op Jottem voor het entertainment
hebben gezorgd wordt langer en langer. Deze editie
voegen we DJ Irwan en VJ Supreme Cuisine toe aan
die lijst.
DJ IRWAN
DJ BIX
RARD
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educatie
6 - 12 jaar
Eieren versieren
wo 23 mrt 2016
15.00-16.00 uur
€3,00
6 - 12 jaar
Kom gezellig naar de ECI
om samen met een van

onze docenten, (paas)
eieren te versieren
op de meest gekke
manieren, met diverse
materialen. Opgave
via: dianaheijmans@
ecicultuurfabriek.nl (tot
uiterlijk 16 maart)

agenda
06 mrt
Human
documentaire

Zondag 6 mrt 2016 15:00 uur
Tante Theater
De gaapdraak - familie

Vanaf 03 mrt 1 week
Elser
drama

23 april 13.00 - 15.30 uur

Donderdag 10 mrt 2016 20:00 uur
Suus
Suus zingt Annie MG- muziek

Vanaf 03 mrt 2 weken
Sufragette
drama

Altijd al iets creatiefs willen
ondernemen, maar je weet
niet wat de mogelijkheden
zijn?
Kom dan zeker naar de open
dag van de afdeling Beeldend.
Onze docenten zijn aanwezig
om uitleg te geven en je ziet
cursisten aan het werk.

Vrijdag 11 mrt 2016 20:00 uur
Vuile Huichelaar
We zullen doorgaan - show

Vanaf 03 mrt 2 weken
The Danish Girl
drama

Zaterdag 12 mrt 2016 20:00 uur
Theo Maassen
vankwaadtoterger (Try-out) - cabaret
(uitverkocht)

Vanaf 03 mrt 2 weken
Out of Nature
drama

Voor iedereen die een harmonie/fanfare instrument zou willen
gaan spelen, maar nog niet weet welk instrument? Onze docenten
zijn aanwezig en kunnen je alles vertellen en laten horen over hun
instrumenten. Je mag ook zelf uitproberen.
Misschien schuilt er in jouw wel een supertalent?

expo
Expo afdeling Beeldend
De afdeling Beeldend laat
zich zien in een eigen
expositie in ons eigen
gebouw.

Zondag 13 mrt 2016 12:30 uur
Eenakterfestival Brokstukken - toneel

Vanaf 10 mrt 3 weken
Janis: Little Girl Blue
documentaire

Donderdag 17 mrt 2016 20:00 uur
André Manuel
Het geval apart - cabaret

11 en 13 mrt
The Assasin
drama

Zaterdag 26 mrt 2016 20:00 uur
Bert Gabriëls
Van mij mag het - cabaret

Vanaf 17 mrt 2 weken
The Valley of Love
drama

Zondag 27 mrt 2016 20:00 uur
Makis Seviloglou
From the old to the new & back again
- muziek

Vanaf 17 mrt 2 weken
Spotlight
drama

Vrijdag 1 apr 2016 20:00 uur
Marjolein van kooten & Bram Bakker
Geen paniek - cabaret
Vrijdag 15 apr 2016 20:00 uur
Helmert Woudenberg
Landverrader - toneel

23 april t/m 15 mei 2016
Kom kijken wat onze
cursisten zoal kunnen en
maken.
Entree is gratis.

Gijsen, Flikker op!

Zaterdag 16 apr 2016 20:00 uur
Micha Wertheim
Micha Wertheim voor zichzelf
- cabaret

Vanaf 17 mrt 3 weken
The Lady in the Van
drama/biografisch
Vanaf 24 mrt 2 weken
The Revenant
drama
Vanaf 31 mrt 2 weken
James White
drama
Vanaf 31 mrt 2 weken
The Big Short

Vanaf 7 apr 3 weken
Knielen op een bed violen
drama/boekverfilming
Vanaf 14 apr 2 weken
Hail, Ceasar
komedie

Pop

Donderdag 10 mrt 21.00 uur
ST. TROPEZ (SUPPORT: VELOSSO)
- garagerock
Vrijdag 11 mrt 21.00 uur
THE BRAHMS (SUPPORT: STATESMEN)
- indiepop
Zaterdag 12 mrt 21.30 uur
BETTIE SERVEERT (SUPPORT: MADI)
- alternative, indie
Zaterdag 26 mrt 22.00 uur
JOTTEM

educatie

Woensdag 23 mrt 15.00 - 16.00 uur
eieren versieren
Zondag 17 apr 10.00 - 12.00 uur
IVM dag voor Hafa-instrumenten
Zaterdag 23 apr 13.00 - 15.30 uur
Open Dag van de afdeling Beeldend

Expo

11 mrt t/m 16 apr
Gijsen, Flikker op!
23 apr t/m 15 mei
Expo afdeling Beeldend

ECI extra

Vrijdag 18 mrt 2016 19:00 en 20:30
Nieuwe helden
Zaterdag 16 apr 10.00 - 17.00 uur
Dag van de stem

Dag van de Stem

De bisschop en het ontstaan van Roze
zaterdag.
11 maart t/m 16 april

NIEUWE HELDEN 8.0 komt eraan!
Op vrijdag 18 maart is de 8ste show van Nieuwe
Helden 2 keer te zien in de theaterzaal van de ECI.
Nieuwe helden is er voor en door jongeren. Aan iedere
show werken zo’n 50 jongeren mee.
“Nieuwe Helden” kan alle kunst en cultuur disciplines
omvatten. Belangrijk is dat de dingen die we doen
door de jongeren zelf worden ingebracht.
Het is een talentontwikkelingsproject op het gebied
van o.a. hip hop, rap, R&B, streetdance, breakdance
en beatbox.Maar is er aandacht zijn voor licht- en
geluidstechniek, decorbouw, PR/marketing,
organisatie, enzovoorts.
6

Film

Donderdag 3 mrt 2016 20:00 uur
Jeroen Kant & De Sherrifs
Nooit genoeg - muziek

17 april: IVM dag om
Hafa-instrumenten uit te
proberen
10.00 - 12.00 uur

Theater

Open Dag van
de afdeling
Beeldend

In vervolg op de succesvolle edities in
2012, 2013, 2014 en 2015 vindt er ook in
2016 weer een Dag van de Stem plaats. Op
zaterdag 16 april 2016. Voor iedereen die
zingt, veel spreekt, presenteert, acteert,
wil weten hoe je je stem beter of anders
kunt gebruiken of wil weten hoe de stem
precies werkt. Opnieuw met een keur aan
(nieuwe) aansprekende workshops en
masterclasses. Zangwedstrijd voor de
jeugd: Korenslag komt voor de tweede
maal terug naar Dag van Stem. Tevens zijn
er net als vorig jaar een informatiemarkt

en vinden er gedurende de gehele dag
presentaties plaats op de diverse podia in
de ECI. U kunt genieten van koren, rappers,
singer-songwriters, dichters en vertellers.
De dag van de stem is een gezamenlijk
initiatief van de ECI cultuurfabriek en
Logopedica en vindt plaats in de ECI.
Voor meer informatie en inschrijven voor
de workshops ga naar de site:
www.dagvandestem.nl
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ECI Cultuurfabriek biedt
leuke werkplekken

Altijd passend werk
Wij begeleiden mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt bij het vinden en behouden
van een baan. Tevens ondersteunen we hierbij
werkgevers en verwijzers.

www.pswwerk.nl
pswwerk@pswml.nl
0475 - 474 485

bezoek
onze

NIEUWE
WEBSITE

Onze passie kent geen beperkingen

