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Jan roeleveld | voorwoord 

Twee jaar geleden, toen Mondiavisueel begon met het organiseren  
van live multimediapresentaties, stelde ik mij op deze plaats uitge

breid voor. Voor wie dit programma voor het eerst in handen heeft een 
beknopte introductie.

Jan Roeleveld, jaargang 1958. Inmiddels 40 jaar bezig met beeld, geluid  
en projectie. In 1983 startte ik een audiovisueel bedrijf en sindsdien voor-
zie ik professionele sprekers van hard- en software en adviseer ik ze bij  
het verzorgen van hun multimediapresentaties.

Deze sprekers hadden echter nog nauwelijks de kans gehad om hun schit-
terende multimediapresentaties onder de aandacht te brengen van het 
grote publiek. Meestal werden ze uitgenodigd door een culturele vereni-
ging of serviceclub en bleven hun presentaties – volledig ten onrechte – 
binnen de muren van kleine zaaltjes.
In Duitstalige landen zijn live multimediapresentaties al decennialang een 
populaire invulling van een cultureel ‘avondje uit’. In Nederland bestond  
het cultuuraanbod van theaters en schouwburgen tot 2014 slechts uit 
toneel, cabaret, muziek en dans.  
Mondiavisueel startte eind 2014 met het organiseren van live multimedia-
presentaties in gerenommeerde theaters en schouwburgen. In de eerste 
twee seizoenen woonden bijna 7000 bezoekers de 57 voorstellingen bij. 
Voor velen was deze nieuwe vorm van live entertainment een ‘eyeopener’, 
zo bleek uit de enthousiaste reacties.

In 2014 drukten de aanloopkosten op de ticketprijs die daardoor hoger was dan het publiek gewend was van de regu-
liere (gesubsidieerde) theatervoorstellingen. Tóch vormde dat geen belemmering en stegen de bezoekersaantallen, 
waardoor Mondiavisueel in het tweede seizoen het pauzedrankje in de ticketprijs kon verwerken zonder de prijs te 
verhogen. In het komende, derde seizoen, gaat de ticketprijs opnieuw omlaag!

Trots bieden wij u het programma voor het seizoen 2016-2017 aan. Het is opnieuw gelukt om een aansprekend en 
gevarieerd programma samen te stellen. Adembenemende natuurfotografie, spectaculaire outdoor-avonturen en 
inspirerende reisreportages, u zult weer genieten. 
Niet alles blijft hetzelfde in het derde seizoen. We hebben afscheid genomen van Robert Eckhardt aan wie we veel 
dank verschuldigd zijn voor zijn inzet voor Mondiavisueel. Tegelijkertijd heten we Katja Staartjes hartelijk welkom 
als ervaren presentator. Op basis van de ingestuurde reviews hebben we twee theaterlocaties gewisseld voor een 
andere. Meer informatie daarover vindt u elders in dit magazine.

Ik wens u veel voorpret met dit magazine en nodig u uit om één of meerdere multimediapresentaties bij te wonen. 
Tot ziens!

Jan Roeleveld
Impresario Mondiavisueel

www.mondiavisUeel.com 



E en live multimediapresentatie op overweldigend 
formaat is een belevenis die niet te vergelijken valt 

met het bekijken van een film of documentaire op een 
flat screen-tv of een computermonitor. Ook het vergelijk 
met de bioscoopfilm gaat mank. Het ‘live’ aspect geeft 
de voorstelling een veel hogere ‘belevingswaarde’  
omdat de hoofdrolspeler zélf op het podium staat. 

Betovering
Het is niet zeker of het Leonardo da Vinci in de 15e eeuw 
was of Christiaan Huygens in de 17e eeuw die experi-
men teerde met de toverlantaarn.  
Zeker is wel dat vele jaren lang de macht van 
het grote beeld heel veel mensen heeft 
geïmponeerd, gefascineerd en… betoverd!  
De toverlantaarn was onbetaalbaar voor 
de gemiddelde arbeider en daardoor 
werd de magie van het grote beeld lang in 
stand gehouden. Het waren de ‘lantaar-
nisten’, rondreizende marskramers, die het 
volk vermaakten in grote theaterzalen.

Film en diaproJectie
In de 20e eeuw werd de film- en diaprojector ingezet als 
middel om mensen te laten genieten van het geprojec-
teerde beeld. Echter, de betoverende magie ging er af; 
iedereen was in staat een film- of diaprojector te kopen,  
het publieke karakter verdween, de projectie van film-  
en diabeelden beperkte zich tot de huiskamer.

tv is sUrrogaat thUisBioscoop
Sinds het digitale fotografietijdperk worden video- en 
fotobeelden voornamelijk in de huiselijke omgeving beke-
ken. Meestal op een computermonitor of een tv-scherm. 
Maar het grootste, betaalbare tv-scherm is niet breder 
dan een schamele 150 centimeter. Bovendien beletten 
dagelijkse omgevingsfactoren het effect om meegezogen 
te worden door het verhaal.

de maCht en magie van het grote Beeld
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wat is een live mUltimediapresentatie ?

mUltimediapresentaties: de cirkel is rond
De geschiedenis herhaalt zich. Dankzij Mondiavisueel 
keert de macht van het imponerende grote beeld terug  
in het theater! En indrukwekkender dan ooit. Het is nóg 
meer of u er zelf bij bent. De hedendaagse ‘lantaarnist’  
heet ‘multimediapresentator’.

De toverlantaarn heeft 
plaatsgemaakt voor de  
kwalitatief hoogwaardige 
digitale projector die 
moeiteloos een vlijmscherp 

beeld projecteert op een 
scherm van 7,5 meter. Er is 

opnieuw sprake van ‘betovering’.

Een multimediapresentatie heeft een aanzienlijk hogere 
belevingswaarde dan een speelfilm in de bioscoop omdat 
de hoofdpersoon zélf op het podium staat en ‘live’ op-
treedt. Tijdens de pauze en na afloop van de presentatie 
hebt u de gelegenheid om met de presentator te spreken 
en vragen te stellen. 

Breed scala aan onderwerpen
De multimediapresentaties die Mondiavisueel organi-
seert, omvatten een breed scala aan onderwerpen zoals: 

• Avonturen- en reisreportages  
• Outdoor- en wandel expedities  
• Minder bekende culturen  
• Natuurfotografie 
• Spectaculaire bergbeklimmingen

U leest daarover alles in dit programma.
Laat u betoveren!  •

het geheim achter het sUcces 
Het geheim achter het succes van een professionele 
multimediapresentatie schuilt in een combinatie  
van factoren: 
• Groot geprojecteerde, vlijmscherpe foto- en video-

beelden.
• Passende muzikale ondersteuning.
• Een spannend en inspirerend verhaal.
• Live gepresenteerd, oog in oog met de spreker.
• Hoge belevingsfactor; u wordt meegesleept in het 

avontuur.
• Een ‘avond uit’ waarbij u mensen met dezelfde inte-

resses ontmoet.



PARADIJS

AARDE



Jan Vermeer
professioneel fotograaf
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‘    Ik wIl bewonderIng en verwonde-
rIng teweegbrengen. Alleen op dIe mA-
nIer kunnen we de nAtuur behouden.”

Jan vermeer 

Jan Vermeer is een gepassioneerd fotograaf. De natuur vormt zijn grootste inspiratie-
bron. Die specialisatie voor de natuur is zeer breed. Niet alleen vogels en zoogdieren, 
maar juist de biodiversiteit krijgt veel aandacht in zijn fotografie. 

Door zijn sterke gevoel voor compositie en vorm ontstaan er verrassende beelden. Kleur en vorm zijn heel  
bepalend in zijn werk en zorgen voor een stevige basis van elke foto. Een veel gefotografeerd onderwerp  
bekijkt hij nét even anders dan de meeste fotografen. Die visie en de daarbij behorende aanpak resulteren  
in meer diepgang van zijn fotografie.

Jan reist regelmatig naar de uithoeken van de wereld om de meest ongerepte gebieden vast te leggen.  
Of hij nu met een pooluitrusting, een tropenoutfit of gewoon gekleed op reis gaat, met een flinke portie  
geduld en een groot doorzettingsvermogen slaagt Jan er steeds weer in om met bijzonder materiaal terug  
te komen. Regelmatig is zijn werk bekroond, onder meer tijdens de prestigieuze BBC-wedstrijd  
Wildlife Photographer of The Year.

Tijdens de eerste Mondiavisueel-seizoenen wist Jan Vermeer het publiek 
te boeien met zijn fabelachtig fraaie beelden en spannende verhalen in de 
multimediapresentaties Waarom IJsberen geen Pinguïns eten (2014)  
en Witte Veluwe (2015).

natUUrFotograFie-Boeken
Verschillende boeken vol prachtige natuurfoto’s 
van Jan Vermeer sieren menige boekenkast in 
binnen- en buitenland.  
Naast eigen werk geeft Vermeer Publishing ook 
boeken uit met fotowerk van andere natuurfoto-
grafen. In de pauze en na afloop van de presen-
taties kunt u deze schitterende boeken inzien  
en aanschaffen. 
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azië
China is vooral bekend als het land van de panda’s, de 
publieks lieveling die we vooral kennen als het logo van 
het Wereld Natuur Fonds. Volstrekt onbekend zijn de 
zeld zame takin en de bijzonder opvallende stompneus-
apen die hier ook leven. De verwondering voor de Chine-
se natuur stopt niet bij het dierenleven. Het beroemdste 
nationale park Jiuzhaigou, dat vooral door locals wordt 
bezocht, is alleen al indrukwekkend vanwege de 40.000 
bezoekers per dag die zich hier in het hoogseizoen ver-
dringen om een glimp op te vangen van een waterval. 

De Chinese kraanvogel zorgt voor verwarring: 
het naburige land van de rijzende zon noemt 
dezelfde soort, trots als ze zijn, Japanse kraan-
vogel. Deze vogels maken vooral in een wit, winters land-
schap indruk. Dansend door de sneeuw deelt de Japanse 
kraanvogel de mooiste choreografie met de bezoekers in 
het theater. Elegantie ten top! 

aFrika
Van het koude Hokkaido-paradijs is het een grote over-
gang naar het warme Afrika. De zinderende hitte van de 
Seychellen bereikt het kookpunt op het pietepeuterig 
kleine eilandje Aldabra. Gelegen in de Indische Oceaan 
voor de kust van Somalië is dit met recht een bijzondere 
plek te noemen.  
De onwerkelijke natuur is niet eenvoudig samen te vat-
ten. Oeroude schildpadden bevolken het eiland met een 
traagheid die past bij de natuur in deze uithoek van de 
aarde. Duik je onder water, dan ontmoet je zwartpunt-
rifhaaien die in grote aantallen voor de lens poseren. 

De kleurrijke natuur van Aldabra staat in schril contrast 
met de monochromatische zebra’s in Tanzania. Ingetogen 
zwart/wit foto’s laten zien waar de essentie van deze 
dieren het sterkst is: de grafische patronen die bij iedere 
zebra verschillen. 

paradiJs aarde

de presentatie 

O og in oog met zeldzame apen en panda’s in 
China, vervaarlijke haaien in de Indische Oce

aan en Japanse kraanvogels en Steller zeearenden in 
Japan. Maar ook gestreepte zoogdieren in Tanzania, 
een kleurrijke rivier in Spanje, ijskoude watervallen op 
IJsland en het verborgen leven in de jungle van Peru. 
Dat is Paradijs Aarde!



Jan vermeer
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paradiJs aarde

                                  paradiJs aarde

za. 19-11-2016 20:00 uur Houten Theater Aan de Slinger

ma. 21-11-2016 20:00 uur Alkmaar TAQA Theater De Vest

di. 22-11-2016 20:00 uur Oosterhout Theater De Bussel

ma. 28-11-2016 20:00 uur Rijswijk Rijswijkse Schouwburg

vr. 03-02-2017 20:00 uur Doetinchem Schouwburg Amphion

di. 14-03-2017 20:00 uur Steenwijk Rabotheater De Meenthe

Koop uw toegangskaarten online op www.mondiavisueel.com



Fotogra� e: Thomas De Sterck

Klauteren door het dichte oerwoud 
van Rwanda, op zoek naar een 
familie berggorilla’s. Een nachtelijke 
wandeling in Tanzania naar de top 
van de Oldonyo Lengai, om één van 
de mooiste zonsopgangen in Afrika 
te zien. Speuren naar schatten van de 
pre-Inca culturen in het noorden van 
Peru. Zo laten wij u graag het paradijs 
op aarde zien. Met belevenissen op de 
meest ongerepte plekken ter wereld.
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Het is een kleine sprong naar de binnenlanden van Rwanda en 
Oeganda, waar de op het randje van uitsterven balan cerende 
berggorilla’s met de grootste zorg worden be schermd. 
Van wege de hoge opbrengst die het gorilla- toerisme 
genereert, blijft de populatie redelijk intact. Tijdens een van 
de trekkings, die soms urenlang duren, staan we plotseling 
oog in oog met een imposante silverback. De leider van de 
groep houdt de omgeving scherp in de gaten, dichterbij dan 
negen meter is niet toegestaan, maar ook best wel spannend!

zUid-amerika
We reizen verder en belanden na het zinderende Afrika  
in het frivole Zuid-Amerika. Daar bezoeken we de verbor-
gen Incastad Machu Picchu, die ondermeer zo bijzonder is 
vanwege zijn geïsoleerde ligging in de Peruaanse Andes. 
In 1911 maakte de Amerikaan Hiram Bingham het 
bestaan van deze eeuwenoude Incastad wereldkundig  
in National Geographic. Tijdens het rondzwerven merk je 
dat er iets vreemds is aan dit mystieke oord; de magische 
sfeer en de ingetogenheid van deze paradijselijke plek 
maken indruk, vooral als je bedenkt met welke middelen 
de stad is gebouwd. 
Vervolgens dalen we van de onherbergzame Andes af 
naar het tropische Amazonewoud . Tampobata is een 
hotspot van leven: kleurrijke ara’s en papegaaien komen 
tijdens het ontwaken van de natuur in grote aantallen 
naar de rivier. Hier doen ze zich te goed aan klei, wat een 
opmerkelijk dieet verraadt.

eUropa
In Paradijs Aarde bezoeken we niet alleen exotische 
en voor velen onbereikbare plaatsen. Dichter bij huis 
volgen we de stromen van IJslandse rivieren die eindigen 
in de meest bijzondere watervallen. Klein, groot, hoog 
en breed, de diversiteit lijkt oneindig op dit eiland waar 
Nederland vier keer in past. 
Nog dichterbij, in het Spaanse Andalusië, vinden we een 
bloedrode rivier. Het rustig stromende water kleurt 
goudgeel tot wijnrood, een feest voor iedere natuurfoto-
graaf. Vorm, kleur, aarde, water en lucht, de rondreis over 
Paradijs Aarde is hiermee op het eindpunt beland.  
De spotlights mogen weer aan!  •

Jan vermeer
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Jolanda Linschooten
fotograaf - auteur - avonturier - ultraloper
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Jolanda linsChooten

Jolanda Linschooten is fotograaf, auteur, avonturier, ultraloper en vooral ook multi-
mediapresentator. Sinds 2000 leeft ze van haar avonturen, reportages en expedities. 

Zo trok zij op eigen kracht – per mountainbike, te voet en per kano – van noord naar zuid dwars door Alaska,  
en met husky Herschel op ski’s door Noord-Canada, kamperend bij temperaturen rond de 45 graden onder nul.  

Samen met haar man Frank van Zwol bevoer zij diverse grote rivieren in Alaska en Canada, zoals de Tatshenshini-
Alsek, de Yukon en de South Nahanni. Ook werd zij Nederlands eerste vrouw die op ski’s de Groenlandse ijskap 

overstak. Jolanda heeft een grote voorliefde voor de Scandinavische natuur en is daar al vele jaren in alle 
seizoenen actief; de allereerste bergwandelgids die ze schreef, gaat over Noorwegen en inmiddels spreekt  

ze zowel Noors als Zweeds.

Jolanda schrijft en fotografeert voor diverse tijdschriften, waaronder  
Op Pad en National Geographic. Ze publiceerde een indrukwekkende reeks 
bergwandelgidsen, een kanogids en meerdere literaire reisboeken, waar-
mee ze diverse nominaties won (beste reisboek van het jaar, beste reis-
verhaal van het jaar).
Tijdens de eerste Mondiavisueel-seizoenen veroverde Jolanda de harten 
van het publiek met haar indringende multimediapresentaties Yukon Gold-
rush (2014), Niet de race maar de reis (2015) en Hotspot IJsland (2016).

Bergtochten in noorwegen
Een must voor wie van bergwandelen én van het Noorse 
landschap houdt! In deze praktische gids, geschreven 
door Jolanda, worden 11 berggebieden beschreven, 
verdeeld over het hele land. Zowel dagtochten als 
meerdaagse trekkings voor zowel beginnende als 
geoefende bergwandelaars. De gids is voor € 24,95  
te koop in de pauze en na afloop van de presentaties.

www.Jolandalinschooten.nl 
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op eigen hoUtJe
Nieuwsgierig maar toch ook met enige schroom, volg ik 
de Noor het donkere woud in. Dan stopt de man en wijst 
omhoog. Mijn blik kruipt langs de kaarsrechte stam om-
hoog en een rilling schiet door mijn lijf want dit is onmis-
kenbaar het moment. Ik sta in een bos zoals Noorwegen 
er talloze kent, maar hier aan de voet van deze den is het 
alsof ik een nieuwe wereld betreed.
Ik ben namelijk niet langer consument en juist dat geeft 
mij zo de zenuwen. De Noor reikt me de lange steel aan. 
Onwennig schuif ik de bijl heen en weer in mijn handen. 
Was dit werkelijk het plan? Nu is er geen weg terug meer 
en moet ik dat hele proces van schaven, schuren en wie 
weet wat nog meer wel aangaan. Ik wil niets liever en 

tegelijk zou ik zo de eerste de beste skishop binnen wil-
len rennen, een paar carbonlatten uit het rek rukken, 

afrekenen en de sneeuw in suizen – ik ben toch zeker 
een buitenmens en geen timmervrouw? Want daar 

schuilt de angst: ik kan nog geen kerstboomstan-
daard in elkaar meppen. Maar Frank straalt, hij is 
zo zichtbaar opgetogen dat ik diep ademhaal en de 
bijl zonder verder nadenken onderin de boom jens.

 
langzaam-aan-proJect
Alles is te koop. Vóór twaalf uur besteld, betekent de 
volgende dag in huis. Handig als je – zoals ik – altijd tijd 
te kort komt. Maar soms heb ik er genoeg van. Wil ik me 
losrukken van dat eeuwige gebrek aan tijd. Bedenk ik  
expres dingen die veel tijd kosten. Die geduld vragen. 
Trage dingen die me dwingen tot een ander ritme. 

Zo ontstond ons ultieme langzaam-aan-project ‘Op Eigen 
Houtje’. We wilden zoals altijd op eigen kracht door de 
bush zwerven, maar dit keer zouden we de middelen 
waarmee we dat normaliter doen niet gewoon bij Bol 
bestellen, maar eerst zelf maken. Als een ode aan de 
slowmo. Om daarmee vervolgens onder te dompelen in 
de Scandinavische natuur waar je in sommige gebieden 
tot aan de horizon geen menselijk ingrijpen ziet.  

scandinavië op z’n wildst

de presentatie 

In het Noorse Morgedal leert Jolanda het uitgestor
ven ambacht van zelf ski’s uit een boom hakken, 

waarna ze samen met Frank van Zwol en husky  
Herschel door het nationale park Dovrefjell skiet.  
Omdat ze de smaak te pakken heeft, besluit ze ver
volgens zelf sneeuwschoenen te maken waarmee ze 
opnieuw met man en hond de diepbesneeuwde bos
sen bij Rondane in trekt.  
Maar het ultieme plan is zelf een kano bouwen om 
daarmee stroomopwaarts door Zweeds Lapland te 
trekken, richting de bron van de ongetemde Piteälv, 
een tocht van 40 dagen.



Jolanda linschooten
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scandinavië op z’n wildst

         scandinavië op z’n wildst

wo. 04-01-2017 20:00 uur Oosterhout Theater De Bussel

di. 10-01-2017 20:00 uur Steenwijk Rabotheater De Meenthe

do. 12-01-2017 20:00 uur Alkmaar TAQA Theater De Vest

di. 17-01-2017 20:00 uur Doetinchem Schouwburg Amphion

za. 21-01-2017 20:00 uur Houten Theater Aan de Slinger

di. 24-01-2017 20:00 uur Rijswijk Rijswijkse Schouwburg 

Koop uw toegangskaarten online op www.mondiavisueel.com



Waar je overal in de bergen vrij mag gaan en staan waar 
je wilt. Waar we niet langer alles naar onze hand kunnen 
zetten. Waar alles van zo’n grote orde is dat WIJ ons  
moeten aanpassen om te overleven. Naar dat soort  
plekken heb ik altijd heimwee.

FilosoFie voor dUmmies
Alle uren schaven en schuren draag ik mee daarbuiten  
op die ski’s. Net als het vlechten en knopen van de 
bespanning van onze sneeuwschoenen. De keren dat ik 
onder door in plaats van bovenlangs vlocht. Dat ik weer 
zes stappen terug moest in het spanschema. Dat alles 
draag ik letterlijk mee. Al die extra tijd. Tijd die zich  
buiten onder de heldere sterrenhemel oneindig uitstrekt.  
Want rond die tent, onder dat kraakheldere heelal, 
ontstaat ineens weer zo veel tijd, als een soort vergezicht 
naar binnen. Dat gaat vanzelf. Zomaar. Als een soort filo-
sofie voor dummies: hiervoor is geen ingewikkelde studie 
vereist maar slechts een helder heelal. Ineens begrijp 
ik het.  Het gaat helemaal niet om tijd. Het gaat erom je 
leven zodanig te leven dat het de moeite waard is. •

Jolanda linschooten



HIGH QUALITY OUTDOOR EQUIPMENT SINCE 1908

Jolanda Linschooten team Bergans of Norway  
www.bergans.com

1339 Storen Lady Jacket 5397 Slingsby Down Lady Jacket 5863 Hareid Lady Jacket

SKITOURING & MOUNTAINEERING

The Slingsby series is super lightweight products developed for modern mountaineering. Together with 
professional mountain guides we have crafted functional and dependable equipment that provide exactly what 
you need. No deadweight Or clutter to hinder your movement.

Inspired by the past – developed for modern

See the whole collection at bergans.com

Jolanda Linschooten.indd   1 08/07/16   13:28



Ontdek Noorwegen met Norske
Sinds 1953 dé Noorwegen specialist!

EXCLUSIEF VERTEGENWOORDIGER

ZOMER IN NOORWEGEN

Norske, dé Noorwegen specialist, verzorgt al sinds 1953 vakanties naar het móóiste land ter 
wereld. Er is keuze uit ruim 50 beproefde rondreizen langs hotels, vakantie woningen en/of 
kampeer hutten die uitgekiend zijn samengesteld voor een optimale belevenis langs Noorse 
hoogte punten en bezienswaardigheden, in de bergen, aan de fjorden, op de Lofoten, Ves-
terålen of Noord-Noorwegen. Wij hebben ruim 100 hotels, 70 vakantiewoningen en 40 kam-
peerhutten - voor ieder budget - op de mooiste lokaties geselecteerd. Of kies voor een �y/
drive-arrangement, rondreizen met een huurauto, stedenreis, busreis of treinreis. Met deze 
‘bouwstenen’ kan voor eenieder de perfecte ‘reis-op-maat’ worden gemaakt. 
En uiteraard hebben wij ook reizen in combinatie met Noorwegen’s ultieme belevenis: de 
Hurtigruten bootreis langs de karakteristieke Noorse fjordenkust. Elke dag vertrekt één van 
de elf schepen vanuit Bergen in noordwaartse richting - via de Noordkaap - naar Kirkenes aan 
de Russische grens en vice versa. Op de 12-daagse tocht langs 34 verschillende havenplaatsen 
is een ruim aanbod van avontuurlijke en leerzame excursies.

Norske Noorwegen Reizen (Norske Turist Service BV) is exclu-
sief vertegen woordiger van Hurtigruten - de dagelijkse post-
boot langs de unieke Noorse fjordenkust - en organiseert ook 
totaal verzorgde expeditiereizen naar Zuid-Amerika, Spitsber-
gen, Groenland, Canada en Antarctica. Wij helpen graag bij de 
samenstelling van een reis-op-maat. Tevens kunnen wij alle 
vlieg- en bootverbindingen naar Noorwegen reserveren. 

Vraag om meer informatie of onze uitgebreide brochures:
 Noorwegen zomer 2017
 Winter in Noorwegen 2016/2017
 Hurtigruten langs de Noorse kust 2017’
 Hurtigruten expeditie-zeereizen 2017/2018

NORSKE NOORWEGEN REIZEN • www.norske.nl • info@norske.nl • T 023-528 98 56  

2093-Mondiavisueel-210x297-01.indd   1 04-08-16   11:07



www.htwandelreizen.nl | Ten Have 13 | 7983 KD Wapse | Telefoon: 0522-241146

MET HT Wandelreizen 
NAAR NAMIBIË! 

7 HEERLIJKE DAGWANDELINGEN DOOR:
• Naukluft National Park
• Sesriem en de Sossusvallei 

EN BEZOEKEN AAN: 
• het Etosha National Park (2½ dag)
• bosjesmannen
• het Waterberg plateau
•  met de kano om dolfijnen,  

pelsrobben, pelikanen en aalscholvers

HT WANDELREIZEN ORGANISEERT TREKTOCHTEN EN EXPEDITIES WERELDWIJD, OVERAL WAAR HET MOOI IS OM 
VAN DE GEBAANDE PADEN AF TE GAAN: HIMALAYA, ANDES, AFRIKA, NOORD AMERIKA EN NOORD EN ZUID EUROPA

www.htwandelreizen.nl

162110_advHT_Namibie.indd   1 02-08-16   13:25



NAMIBIË



Het land van de levende woestijn

Chris Stenger
natuur- & reisfotograaf - presentator



“

Chris stenger

Chris Stenger is al ruim 40 jaar een bevlogen fotograaf. Hij ging op zijn negentiende voor het 
eerst op stap met zijn camera. Na een periode van experimenteren met zwartwittechnieken 
stapte Chris over op kleurendia’s en vervolgens op digitale fotografie. Hij specialiseerde zich 
meer in natuur- en reisfotografie, onderwerpen die ook nu nog zijn werk bepalen.

Een gezin met kinderen en een drukke baan bij Shell Research drongen de fotografie tijdelijk naar de achtergrond. 
De passie bleef echter en toen de kinderen uit huis waren ging hij parttime werken. Bovendien vroeg zijn werk-
gever Shell hem om projecten in het buitenland te gaan doen. Hierdoor ontstond een ideale situatie: financiële 
ruimte, veel tijd om te fotograferen en om naar allerlei exotische oorden in Azië, Amerika en Afrika te reizen waar 
je normaal niet zo eenvoudig komt. Na zijn pensionering is Chris blijven reizen voor privé fotoprojecten.

Chris is een beschouwende, rustig werkende fotograaf die er plezier in 
heeft om uren- of dagenlang met één onderwerp bezig te zijn. Nieuws-
gierigheid, toewijding en technische perfectie zijn de sleutelwoorden. 
Reisfotografie en landschappen zijn belangrijke onderwerpen – van de 
intrigerende Kalahari-woestijn in Namibië tot de pastorale heuvels van 
Toscane. Chris doet vaak mee aan internationale fotowedstrijden en 
behaalt daar regelmatig prijzen.

Al vijftien jaar maakt hij met zijn foto’s  live multimediapresentaties.  
Chris laat in zijn zorgvuldig samengestelde shows de adembenemende 
schoonheid zien van woeste landschappen, wilde dieren en vreemde 
culturen, en vertelt daar met passie over. 

Tijdens de eerste Mondiavisueel-seizoenen imponeerde Chris  
met zijn indrukwekkende multimediashows China, supermacht of ... 
reus op lemen voeten? (2015) en Patagonië, voorbij de grens van de 
nieuwe wereld (2016).

www.stenger.nl 

door professionele sprekers
Spectaculaire multimediapresentaties

M O N D I A V I S U E E L

  M O N D I A V I S U E E L  stelt voor

wIlde dIeren In overweldIgende 
lAndschAppen trekken mIj telkens 

weer nAAr nAmIbIë.”
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onBarmhartige zon
Namibië … is dat niet die zandbak in het zuiden van Afrika 
waar een verzengende zon al het leven verschroeit?  
Dit beeld bevat een kern van waarheid, want de zon kan 
inderdaad onbarmhartig branden en in de zomer stijgt de 
temperatuur soms tot een duizelingwekkende 45 graden.  
 
Dit droge en dunbevolkte land heeft echter ook een an-
dere kant: indrukwekkende natuur met adembenemende 
landschappen en een unieke fauna, waaronder de zeld-
zame woestijnolifanten. In dit schitterende land wordt 
het leven vaak op de grens van de mogelijkheden geleefd.

woedende goden
De ruggengraat van Namibië wordt gevormd door het 
Cen trale Hoogland, een gebied met spaarzaam begroei-
de, golvende heuvels en bergen tot 2500 meter hoogte.  
De rest van het land bestaat voor een groot deel uit 
woestijnen: de Namib-woestijn in het westen en de 
Kalahari in het oosten. 

De Namib is de oudste woestijn op onze planeet. De oor-
spronkelijke bewoners noemden het onherbergzaamste 
deel van deze desolate, maar buitengewoon indrukwek-
kende wildernis niet voor niets ‘Het land dat de goden in 
woede gemaakt hebben’. Kleurrijke zandduinen 
en door weer en wind gevormde bizarre rots-
formaties bepalen hier het beeld. 

De Kalahari is iets minder droog en bestaat  
grotendeels uit savannes. Dit is het domein  
van de grote veeboerderijen en de vele wild-
reser vaten. Bovendien is dit het thuisland van de San,  
de oudste bevolkingsgroep op onze aarde.

Big Five en veel meer
Namibië heeft een unieke en rijke dierenwereld, die vol-
ledig is aangepast aan het droge klimaat. Veel bezoekers 
reizen er dan ook naartoe om ‘The Big Five’ te zien:  
leeuw, luipaard, olifant, buffel en neushoorn. 

Dit land heeft echter veel meer te bieden, zoals de altijd 
fascinerende apen met hun bijna menselijke gedrag, de 
humeurige gemsbokken – het nationale dier van Nami-
bië – en niet te vergeten de zebra’s in hun clownskostuum 
die de savannes met duizenden bevolken. 
Het is ook een paradijs voor vogelliefhebbers. Karakteris-
tiek zijn de vele wevervogels. Overal zie je hun kolossale 
nesten die ze in de loop van vele jaren bouwen. Maar ook 
sierlijke flamingo’s, kolossale struisvogels en kleurrijke 
bijeneters hebben hier hun thuis.

namiBië | het land van de levende woestiJn

de presentatie 

Aan de hand van een reis door de geschiedenis maken            
 we kennis met Namibië en ontmoeten de oorspron

kelijke zwarte bevolking, de ontdekkingsreizigers en de 
eerste kolonisten.  
Vervolgens reizen we door de spectaculaire natuur met 
zijn enorme verscheidenheid aan landschappen en zijn 
unieke dierenleven. Het intrigerende gedrag van de  
dieren komt uitgebreid aan de orde.
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namiBië | het land van de levende woestiJn

                                                     namiBië

do. 01-12-2016 20:00 uur Steenwijk Rabotheater De Meenthe

wo. 01-02-2017 20:00 uur Oosterhout Theater De Bussel

di. 07-03-2017 20:00 uur Houten Theater Aan de Slinger

ma. 13-03-2017 20:00 uur Rijswijk Rijswijkse Schouwburg

wo. 15-03-2017 20:00 uur Doetinchem Schouwburg Amphion

do. 23-03-2017 20:00 uur Alkmaar TAQA Theater De Vest

Koop uw toegangskaarten online op www.mondiavisueel.com
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ontdekkingsreizigers  
en kolonisten
Eerst reis ik met u door 
de geschiedenis van  
deze voormalige Duitse 
kolonie. We ontmoeten 
de oorspronkelijke 
bewoners, de Europese 
ontdekkingsreizigers en 
de eerste kolonisten. 

Zij hebben allen op hun eigen manier met onvoorstelbaar 
doorzettingsvermogen geprobeerd dit nietsontziende 
land naar hun hand te zetten en er een bestaan op te  
bouwen. We zien hoe de koloniale machthebbers in de 
20e eeuw hun stempel op het land hebben gedrukt en hoe 
uiteindelijk in 1990 na veel strijd de onafhankelijkheid 
werd verkregen.

Vervolgens trekken we door de spectaculaire natuur: 
langs de desolate en kille Skeleton Coast met z’n vele 
scheepswrakken en enorme zeeberenkolonies, door 
Kaoko land en Damaraland, die wel de laatste echte wilder-
nissen van zuidelijk Afrika worden genoemd, en door de 
kleurrijke Namib-woestijn waar gigantische zand duinen 
en bizarre rotsformaties elkaar afwisselen. We kijken in de 
peilloze afgrond van een van de diepste en fraaiste kloven 
ter wereld, beleven de oneindige uitgestrektheid van de 
Kalahari-woestijn en bezoeken de Caprivi strip waar het 
on-Namibisch vochtig is vanwege een aantal grote rivie-
ren. We ontmoeten lokale bevolkings groepen en maken 
uitgebreid kennis met de rijke fauna: niets is intrigerender 
dan dieren van dichtbij zien en observeren.  
Ik nodig u uit om met mij door dit fraaie en indrukwekken-
de stuk natuur te reizen. Beleef de sensatie die ik zelf altijd 
ervaar als ik opgenomen ben in dit oerlandschap. 
Welkom in Namibië! •

chris stenger



door professionele sprekers
Spectaculaire multimediapresentaties
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*) De allerhoogste beeldkwaliteit in  
digitale projectie heeft een naam:  

High Definition Audio Visual ®

De professionele sprekers die voor Mondiavisueel optreden, 
worden technisch gefaciliteerd door AV Stumpfl Nederland. 

Topklasse Full HD digitale projectoren
Voor thuisgebruik en kleine zalen kunt u 
volstaan met een aantrekkelijk geprijsde 
projector die door ons wordt ingeregeld.

Voor de grote theaterzalen stellen wij als 
Pro-AV dealer de zéér lichtsterke Canon 
LCOS projectoren ter beschikking aan de 
Mondiavisueel-presentatoren. 
Topkwaliteit in professionele projectie.

Wings Platinum presentatiesoftware
biedt de veeleisende en creatieve beeld-
liefhebber een indrukwekkend scala aan 
mogelijkheden in HDAV-kwaliteit. *) 
Hoogwaardige kwaliteit foto’s en video’s 
worden comfortabel en intuïtief tot een 
professionele presentatie samengesteld.
De Mondiavisueel-sprekers maken allen 
gebruik van de Wings Platinum software 
vanwege de uitmuntende beeldkwaliteit 
en de professionele presentatiefeatures.

Wilt u het zelf ook eens uitproberen...? 
Download dan de gratis Basisversie op 
www.hdav.nl/wings-platinum/download

Spectaculaire multimediapresentaties
zoals die van de Mondiavisueel-sprekers,  
komen pas echt indrukwekkend over op een 
groot en professioneel projectiescherm.
AV Stumpfl is de grootste fabrikant van  
mobiele schermen in Europa en biedt in elk 
gewenst formaat een oplossing.

De Mondiavisueel-sprekers projecteren op 
een AV Stumpfl Monoblox 64-scherm met 
een afmeting van 752 x 431 cm.

AV Stumpfl Nederland 
is dé specialist op het gebied van digitale 
projectietechnieken in hoge kwaliteit en is 
geauthoriseerd dealer van:
• Canon en Optoma-projectoren
• AV Stumpfl-presentatiesoftware 
• AV Stumpfl-projectieschermen

Digitale projectie in topkwaliteit

Nieuwe Schaft 3A tel. +31 (0)30 - 6361481        
3991 AS  Houten fax +31 (0)30 - 6341385
www.hdav.nl e-mail info@avstumpflnl.com
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rijswijkseschouwburg.nl
RESERVEER NU!

THEATER 
VAN HET JAAR

RESERVEER NU!

2016_Adv_TheatervdJaar_v1.indd   1 30-06-16   15:42
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  Leuk om weg te geven...
Fijn om te krijgen !!!

Wat is het eerste cadeau waar u aan denkt als u niet direct weet wat u een 
jarige, jubilaris of ander feestvarken moet geven? Precies: een cadeaubon.
Een cadeaubon voor een avond Mondiavisueel,  dát is pas echt origineel .  .  .!

Wij hebben de bon alvast voor u ingepakt in een passende, feestelijke geschenkverpakking.
U kunt de cadeaubon(nen) voor een live multimediapresentatie bestellen via onze website  
www.mondiavisueel.com of per e-mail: info@mondiavisueel.com. Telefonisch via +31 (0)30 6361481.

De bon is tot 1 jaar na uitgifte geldig voor alle Mondiavisueel presentaties in alle theaters en 
schouwburgen. De ontvanger kiest zelf een presentatie, uiteraard onder voorbehoud van uit-
verkochte voorstellingen. 

DOE   EEN   AVOND
M O N D I AVI SUEE L

CADEAU



LOPEN  OVER 
DE  GRENS



Great Himalaya Trail – Nepal

Katja Staartjes
bergbeklimmer - coach - spreker



“

KatJa staartJes

Katja Staartjes is een van Nederlands meest succesvolle bergbeklimmers. Zij beklom 
een aantal toppen hoger dan 8000 meter, waaronder – als eerste Nederlandse vrouw – 
Mount Everest. Ook leidde ze expedities in het hooggebergte. Samen met haar partner 
Henk Wesselius had zij de Nederlandse primeur op Gasherbrum I (8068 m) in Pakistan  
en de voortop van Manaslu (8130 m) in Nepal. Het stel volbracht ook een megatrektocht 
van West- naar Oost-Nepal, een verlenging van de vermaarde Great Himalaya Trail.

Katja’s grote passie ligt in de bergen: de majestueuze natuur, de stilte, de fysieke inspanning, het verleggen van  
grenzen. En niet te vergeten: de intense band die je als team met elkaar opbouwt. In 1994 maakte Katja kennis met 
de Himalaya en in 1998 nam zij deel aan een Nederlandse expeditie naar de achtduizender Cho Oyu. Een jaar later 
volgde deelname aan een internationale Everest-expeditie. Door deze avonturen deed de bergbeklimster de nodige 
ervaring op om zelfstandig expedities te ondernemen. Vaste expeditie-partner is echtgenoot Henk Wesselius.  
Door haar vele bezoeken aan Nepal kan Katja beschouwd worden als Nepal-expert.

In het voorjaar van 2015 was zij ter plekke tijdens de dramatische aard-
beving die het land trof, een in alle opzichten heftige ervaring. Sindsdien 
zet Katja zich in voor de wederopbouw van het Himalaya-land. Door de 
Nepalese overheid is zij benoemd tot Goodwill Ambassadeur.
Behalve als professioneel spreker werkt Katja als trainer/coach. Eerder 
deed zij uitgebreide management-ervaring op in zowel het bedrijfsleven 
als de publieke sector. Katja schreef de boeken Hoog spel, Top-inspiratie en 
Lopen over de grens.

het Boek lopen over de grens
 Lopen over de grens is een inspirerend reis-

verslag in woord én beeld van de Great 
Himalaya Trail door Nepal. Het betreft  

een bijzonder vormgegeven, luxe boek 
van 468 pagina’s met ruim 500 foto’s.  

Een aanrader voor Nepal-liefhebbers. 
Prijs € 35,95.       www.katJastaartJes.nl

 www.greathimalayatrail.nl 

door professionele sprekers
Spectaculaire multimediapresentaties
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    de tocht door het uIterste 
westen vAn nepAl wAs een wAre 

ontdekkIngsreIs.”
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van drielandenpUnt naar drielandenpUnt 
Eind 2008 stonden Katja en Henk op het drielanden-

punt in Vaals, 322 meter boven zeeniveau. Ze dachten 
aan Nepal, en realiseerden zich ineens dat dit land in 
de uiterste hoeken twee drielandenpunten heeft met 

dezelfde buren: India en Tibet. Zonder de locatie en  
de hoogte van deze punten te weten, was een droom  
geboren. Een megatocht te voet van punt naar punt:  
de Nepal Traverse. 

Wat volgde was een bergtocht 
van ruim 2000 kilometer langs 
de noordgrens van Nepal, 
dwars door de Himalaya, 
van het westelijke naar het 
oostelijke drie landenpunt. 
 
Ze klommen én daalden 125.000 
hoogtemeters: dat is vanaf zeeniveau 
ruim veertien maal de Mount Everest op en af. 
Er werden 22 bergpassen boven de 5000 meter over-
schreden en er werd een veelheid aan landschappen 
doorkruist: van groene weiden, ondoordringbare jungle 
en imposante bossen tot woeste kloven, kale hoogvlakten 
en gevaarlijke gletsjers.

kleinschalige opzet
Katja en Henk maakten hun tocht in vier etappes, tussen 
2011 en 2013. De opzet was kleinschalig: het duo werd 
op een groot deel van de tocht vergezeld door de Nepa-
lees Chhiree Sherpa, met wie het stel intens bevriend 
raakte. Daarnaast was er op een aantal stukken onder-
steuning van een lokale drager. Daar waar door bewoond 
gebied getrokken werd, verbleef het kleine team bij de 

lokale bevolking.

lopen over de grens

de presentatie 

Katja Staartjes en Henk Wesselius liepen  
2000 kilometer door de Nepalese Himalaya,  

van jungle tot hooggebergte, tussen de 900 en 6200 
meter hoogte. Een spannend avontuur waarin het 
duo tegen allerlei grenzen aan liep, die op indringende 
wijze in deze schitterende presentatie over hun grens
verleggende voettocht aan bod komen.
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1     mei–juni   2011
2a april–mei   2012
2b okt.–nov.   2012
3 okt.–nov.   2013
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lopen over de grens

                                       lopen over de grens

vr. 31-03-2017 20:00 uur Oosterhout Theater De Bussel

di. 04-04-2017 20:00 uur Steenwijk Rabotheater De Meenthe

vr. 07-04-2017 20:00 uur Doetinchem Schouwburg Amphion

di. 18-04-2017 20:00 uur Rijswijk Rijswijkse Schouwburg

wo. 19-04-2017 20:00 uur Alkmaar TAQA Theater De Vest

vr. 28-04-2017 20:00 uur Houten Theater Aan de Slinger

Koop uw toegangskaarten online op www.mondiavisueel.com
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•  2000 kilometer te voet

•   met een klein en hecht team

•  van West- naar oost-nepal

•  125.000 meter omhoog en omlaag

•  over 22 bergpassen van 5000 m en hoger

•  een overWeldigende tocht langs en over grenzen



UitBreiding great himalaya trail
De Nepal Traverse betreft een uitbreiding op de vermaarde, 
1600 kilometer lange Upper Great Himalaya Trail. Deze 
GHT-trail is wereldwijd slechts door een handvol mensen 
volbracht. Naast de Upper GHT is er een toegankelijker 
Lower-variant. De verlenging van de Nepal Traverse betreft 
het uiterste westen van Nepal: de Far West, een onont-
gonnen en nauwelijks door toeristen bezocht gebied.

groots avontUUr
De multimediapresentatie over dit grootse avontuur  
gaat over liefde voor de bergen en de ontzagwekkende 
natuur. Over eindeloos onderweg zijn. Over inspelen  
op de omstandigheden. 
En over de bijzondere ontmoetingen  
met de Nepalese bevolking en 
hun gastvrijheid. 

Maar bovenal gaat  
het verhaal over grenzen:  
omstreden landsgrenzen, scheids-
lijnen tussen gebieden en bevolkings groepen,  
beperkingen die de natuur oplegt, als ook de  
grenzen aan armoede en commer cialisering.  
En niet te vergeten de fysieke en mentale limiet.

aardBeving
Uit de Nepal Traverse kwam een expeditie voort naar  
de berg Gurla Mandhata (7694 m). Deze expeditie, die 
startte op 20 april 2015, werd afgebroken op 25 april, 
door de vreselijke aardbeving die Nepal trof. Sindsdien 
is Katja intensief betrokken bij de wederopbouw van het 
land. In haar presentatie zal Katja kort ingaan op de aard-
beving en zal zij afsluiten met de huidige situatie;  
Nepal blijft een prachtige reisbestemming! •

katJa staartJes
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WANDELAARS 
OPGELET!

1 JAAR WANDELMAGAZINE OP LEMEN VOETEN (4 NRS) VOOR SLECHTS € 28,50 € 17,95
1 JAAR BERGEN MAGAZINE (5 NRS) VOOR SLECHTS € 27,50 € 17,95
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JA, IK PROFITEER VAN DE INTRODUCTIEKORTING

 1 jaar Wandelmagazine Op Lemen Voeten (4 nrs) voor slechts € 28,50 € 17,95
 1 jaar Bergen Magazine (5 nrs) voor slechts € 27,50 € 17,95

 Facebook.com/BergenMagazine    Facebook.com/Wandelmagazine

handtekening datum

Stuur deze bon op naar Uitgeverij Virtumedia, antwoordnummer 7086,
3700 TB Zeist, Nederland (voor Nederland kan dat ongefrankeerd)
Of ga naar WWW.WANDELMAGAZINE.NU / WWW.BERGWIJZER.NL

 *  Een cadeauabonnement eindigt automatisch. Prijs en drukwijzigingen voorbehouden.
De aanbieding geldt alleen het eerste jaar. €1,- administratiekosten als niet gekozen wordt 
voor machtiging.
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 Ik machtig Virtùmedia het abonnementsgeld 
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 Ik kies voor een factuur en betaal € 1,- administratiekosten.

Adv_OLV.indd   1 17-05-16   12:50
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Beter de bergen in met de NKBV 
De 59.000 leden van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) 
delen een passie met elkaar: de liefde voor de bergen, het hele jaar door, een leven lang. 
Als avontuurlijke berg of buitensporter blijf je niet altijd op de uitgezette paden of pistes. 
Omdat wij vinden dat onze leden de mogelijkheid moeten hebben om avontuurlijke tochten 
te maken die buiten de gebaande paden gaan, helpen we je met een goede voorbereiding 
en een goede verzekering. Wil jij ook beter de bergen in? Word lid!

WAAR WORD JIJ 
KOMENDE ZOMER WAKKER?
KIES JOUW HUTTENTOCHT OP BERGSPORTREIZEN.NL

KONINKLIJKE NEDERLANDSE KLIM- EN BERGSPORT VERENIGING I WWW.NKBV.NL

VANAF € 490,-PER WEEK

ADV Huttentochten 160715.indd   1 15-07-16   14:50
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theaterloCaties

taQa theater de vest in alkmaar
Canadaplein 2, 1811 KE Alkmaar
www.theaterdevest.nl

Ligging: TAQA Theater De Vest bevindt zich tegenover 
de Grote Kerk van Alkmaar. 

Auto: Parkeergarage Grote Kerk aan de Bagijnenstraat. 
Voor slechts €2,20 kunt u een hele avond parkeren.  
Hetzelfde geldt voor Parkeergarage TAQA Theater  
De Vest (ingang Paardenmarkt).
Openbaar vervoer: Vanaf het NS-Station loopt u in  
10 minuten naar TAQA Theater De Vest. De dichtstbij-
zijnde bushaltes zijn Kerkplein (lijn 1 en 5), en Tesselse-
brug (lijn 2 en 8).

riJswiJkse schoUwBUrg in riJswiJk (zh)
Generaal Spoorlaan 10, 2283 GM Rijswijk
www.rijswijkseschouwburg.nl

Ligging: De Rijswijkse Schouwburg ligt dicht bij alle  
belangrijke uitvalswegen. 

Auto: In de directe omgeving is voldoende gratis parkeer-
gelegenheid. 
Openbaar vervoer: De Rijswijkse Schouwburg bevindt 
zich op loopafstand (ca. 5-10 minuten) van Station 
Rijswijk. Of u neemt daar vandaan HTM-bus 23 (richting 
Duindorp), HTM-tram 17, HTM-bus 18 of Veolia-bus 30:  
halte Rijswijkse Schouwburg.

theater aan de slinger in hoUten
De Slinger 40, 3995 DE Houten 
www.theateraandeslinger.nl

Ligging: Theater Aan de Slinger ligt in het centrum van 
Houten.

Auto: Betaald parkeren in parkeergarage Kruitmolen,  
De Molen 100, 3995 AX Houten (1 minuut lopen). 
Openbaar vervoer: Theater Aan de Slinger ligt op  
1 minuut lopen van NS-station Houten. U verlaat het 
perron via uitgang ‘De Molen’. In de Zuidtunnel gaat u 
rechtsaf. Links ziet u het theater.

Mondiavisueel selecteerde 6 theaters. Nieuw in het seizoen 20162017  
zijn de theaters in Alkmaar en Oosterhout. Niet alleen de geogra fische  

ligging heeft bij die selectie een belangrijke rol gespeeld, maar vooral ook  
de maximale projectiemogelijkheden, voldoende parkeergelegenheid  
en goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Vooralsnog  
ziet Mondiavisueel geen mogelijkheden locaties te zoeken  
in de dunner bevolkte provincies Limburg en Zeeland. 

Wanneer u zelf een routebeschrijving op internet 
opzoekt, of gebruik maakt van een navigatiesysteem, 

voer dan het adres van de parkeergarage van Houten in; 
niet het adres van het theater. 
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theaterlocaties

theater de BUssel in oosterhoUt
Torenstraat 10, 4901 EJ Oosterhout
www.theaterdebussel.nl

Ligging: In het centrum van Oosterhout, vlak bij de  
St. Jans Basiliek.

Auto: Parkeergarage Basiliek, ingang Valkenstraat,  
ligt op 1 minuut loopafstand.
Openbaar vervoer: Via NS-Breda met bus 325 uitstap-
pen bij halte Strijenstraat. Daarna nog 130 meter lopen 
naar het theater.

raBotheater de meenthe in steenwiJk
Stationsplein 1, 8331 GM Steenwijk 
www.demeenthe.nl

Ligging: Het Rabotheater De Meenthe bevindt zich in  
het centrum van Steenwijk.

Auto: Rondom Rabotheater De Meenthe kunt u gratis 
parkeren (ma.-vr. 9-16 uur: blauwe parkeerzone).
Openbaar vervoer: De Meenthe bevindt zich 50 meter 
van het NS-station (Intercity). Ernaast ligt ook het bus-
station, met directe verbindingen vanuit de  
wijde omgeving.

schoUwBUrg amphion
Hofstraat 159, 7001 JD Doetinchem
www.amphion.nl

Ligging: Schouwburg Amphion ligt net buiten het winkel-
centrum van Doetinchem.

Auto: De schouwburg beschikt over een eigen parkeer-
garage onder het gebouw (betaald parkeren).
Openbaar vervoer: Bushalte Centrum in Doetinchem. 
Vanaf NS-station Doetinchem: neem buslijn 27 (richting 
Arnhem), 28 (richting Doetinchem De Huet), 29 (richting 
Arnhem) of 82 (richting Zutphen).  
Loop vanaf de bushalte door de Plantsoenstraat in noord-
westelijke richting. Ga aan het eind naar rechts en neem 
kort daarna links de Burgemeester van Nispenstraat.  
Die eindigt op de Hofstraat, schuin tegenover Schouw-
burg Amphion. Looptijd ca. 4 minuten  •



Mondiavisueel doet er alles aan om u een com
plete en onvergetelijke avond uit aan te bieden.  

Dat begint met het selecteren van ervaren presen
tatoren die u meenemen in hun boeiende verhaal 
dat wordt ondersteund met schitterende beelden, 
videofragmenten en passende muziek. 

We hebben bij elk aspect bekeken hoe we uw beleving 
een extra dimensie kunnen geven. Aan de kwaliteit van 
beeld en geluid wordt veel aandacht besteed. Moderne, 
lichtsterke beamers projecteren een vlijmscherp beeld 
op een projectiescherm van minimaal 7,5 meter breedte. 
De hoogwaardige geluidsinstallaties in de theaters en 
schouwburgen waar de voorstellingen worden georgani-
seerd maken de beleving compleet. 

altiJd vriJ zicht op het hele Beeld
Mondiavisueel maakt bewust geen gebruik van zalen die 
beschikken over een vlakke vloer met stoelen op gelijke 
hoogte, omdat de personen die voor u zitten het zicht op 
het hele beeld belemmeren. 

Zicht op het scherm in een zaal met vlakke vloer.

Alle theaterzalen waar Mondiavisueel haar presentaties 
verzorgt beschikken over schuin oplopende tribunes 
zodat iedereen een vrij en onbelemmerd zicht heeft op 
het projectiescherm. 

Zicht op het scherm in een zaal met een tribune.

paUzedrankJe inclUsieF 
De prijs van de tickets is inclusief pauzedrankje. 
Tijdens de pauze van 20:50 - 21:15 uur kunt u aan de 
bar een consumptie afhalen. Omdat er niet afgerekend 
hoeft te worden staat u niet lang in de rij.

priJsdaling tickets
Mondiavisueel is een particulier initiatief dat geen 
aanspraak kan maken op aanvullende subsidies om de 
ticketprijs kunstmatig laag te houden.  
Dankzij stijgende bezoekersaantallen en dalende  
aanloopkosten zijn de entreeprijzen opnieuw verlaagd 
en liggen die nu vrijwel gelijk aan de reguliere prijzen 
voor theatervoorstellingen (zie pagina 49).

door professionele sprekers
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Beleef een ComPlete & onvergeteliJKe avond uit
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zitplaatsen & entreepriJzen

riJ- en stoelindeling
Om een redelijke prijs/kwaliteitverhouding na te streven 
zijn de stoelen in de zalen van de theaters en schouw-
burgen verdeeld over verschillende rangen, aangeduid  
als rang A, B of C. Bepalend daarbij is de positie t.o.v. het 
projectiescherm (de witte streep bovenin het schema). 
De tickets zijn rij- en stoelgebonden (geplaceerde verkoop).

Rang A: De beste plaatsen op de tribune met een  
 optimale kijkhoek t.o.v. het projectiescherm.
Rang B: Plaatsen op de flanken van de tribune op  
 voldoende afstand van het projectiescherm
Rang C: De plaatsen op de eerste rijen van de tribune, 
 lager gelegen en dicht bij het projectiescherm. 
 Minder comfortabel, u kijkt schuin omhoog. 

Bij het bestellen van uw tickets via de site kunt u deze 
schema’s ook oproepen via de link ‘Locatie afbeelding’.

entreepriJzen
Rang A:  € 26,00 p.p. incl. consumptie tijdens de pauze  
 € 23,00 bij gebruik van vouchercode-korting * 
Rang B: € 22,00 p.p. incl. consumptie tijdens de pauze  
 € 19,00 bij gebruik van vouchercode-korting * 
Rang C: € 18,00 p.p. incl. consumptie tijdens de pauze  
 € 15,00 bij gebruik van vouchercode-korting *  

*) Vouchercode-kortingen t.w.v. € 3,00 worden verstrekt 
door diverse Mondiavisueel-partners (zie p. 53)   •

taQa theater de vest in alkmaar

riJswiJkse schoUwBUrg in riJswiJk (zh) 

theater de BUssel in oosterhoUt

raBotheater de meenthe in steenwiJk

theater aan de slinger in hoUten

schoUwBUrg amphion in doetinchem
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reaCties oP de vorige seizoenen

wiJ leren graag! 
Tijdens de voorstellingen kunnen bezoekers vrijwillig 
deelnemen aan een loterij waarbij abonnementen op 
magazines of tickets voor volgende voorstellingen te 
winnen zijn. Bij de entree wordt een adreskaart uit-
gereikt die dient als lot.  

Mondiavisueel gebruikt de adressen uitsluitend om 
de bezoekers op de hoogte te houden van nieuwe 
voorstellingen en vraagt om een beoordeling van de 
bezochte presentatie.  

Mede door de ontvangen beoordelingen uit de vorige 
seizoenen hebben wij een aantal tips en adviezen 
overgenomen ter verbetering van de service.

een greep Uit de ingestUUrde reacties

N.N.: “Ik wist absoluut niet van het bestaan af van 
multimediapresentaties en was eigenlijk ’n beetje 
overdonderd door de kwaliteit van alles. Ik vind de 
presentatie uniek, de belevenissen meeleven en luis
teren naar degene die ze beleefd heeft. Prachtig!”

C.W. Boek: “Prachtig beeld, prima geluid. Goede mix 
tussen tekst en beelden. Geweldig mooie schouwburg 
met prima zitplaatsen.”

N.N.: “Normaal is het bekijken van foto’s een saaie 
aangelegenheid, maar dit was overrompelend mooi. 
De fantastische foto’s, de boeiende muziek en het 
verhaal er omheen bezorgden mij een geweldige 
avond! De spreker is zeer professioneel en een mee
slepende verteller. Zelden iemand zo boeiend horen 
vertellen over zijn passie. Ik was nog nooit in het the
ater in Doetinchem geweest, maar ik ga in het vervolg 
zeker vaker naar dit theater. Parkeren ook goed!”

Roel Konings: “Kwam allemaal heel professioneel over! 
Rustige en ontspannen manier van praten, de puurheid 
en het feit dat de spreker tijdens het verhaal een mooie 
link legt naar het dagelijkse leven. Uitstekend!” 

H.T. van der Velden: “Het was de eerste keer voor mij 
dat ik dit heb mee mogen maken, genoeg reden om het 
in de gaten te houden wanneer er weer een multime
diapresentatie in Houten is , dan zal ik zeker kijken of 
ik in de gelegenheid ben om te komen.”

Henk Neuteboom: “Afgelopen maandag, als on
derdeel van ons schouwburgabonnement stond de 
multimediapresentatie op het programma. Wat een 
fantastische ervaring! Zonder enige hapering van de 
spreker een heldere uiteenzetting over wat wij te zien 
kregen. Humorvol en geen droge feiten. En dan de 
beelden: een hoogtepunt van ons theaterseizoen.”

J. Bruikman: “Uitstekend! Ik heb genoten. Een heel 
goed verhaal, dat op een prettige manier gebracht werd.”

Jolanda Verhoeven: “Mooi, groot scherm, prachtige 
beelden. Presentatie goed gedaan, maar niet mijn stijl. 
Het is goed georganiseerd!”

Jan Bouma: “Prettige ontvangst bij binnenkomst. 
Prachtige scherpe beelden met hoog dynamisch bereik, 
zeer goede muziek en uitstekende presentatie, wij heb
ben genoten. Grootse avonturen bescheiden verteld. 
Rustige, mooie toelichting waar de passie voelbaar was.”

Anneke van Ruyven: “Ik vind dit een unieke vorm 
van presenteren. Een combinatie van AV met een 
persoonlijk verhaal. Boeiend van begin tot eind.”

Nico Schouten: “Zeer professioneel; ik had dit nog 
nooit zo gezien en beleefd. Juist de afwisseling van 
beelden, historische en actuele, inclusief de keuze van 
de muziek, maakten het geheel tot een indrukwek
kende beleving. De presentator is een natuurtalent óf 
had een superprofessionele coach voor stemgebruik!”

B. Wal: “5 sterren! Tip: voorprogramma (trailer) van 
de komende multimediapresentaties tonen.”

José Kool: “Zeer indrukwekkend verhaal, prachtige 
beelden gecombineerd met prachtige muziek, top.”

Alex Pluhar: “Uitstekende multimediapresentatie. 
Prachtige foto’s, mooie muziek. Goed verhaal met passie. 
Modern theater, goed bereikbaar, makkelijk parkeren.”

Gerda Schoonderwoerd: “Het was een mooie 
combinatie van praten en stil zijn. Je kon horen dat 
de spreker ervan genoot. Het had wat dichter bij huis 
gemogen maar fijne ontvangst en fijne combi met 
wat te drinken. Gebouw dat prettig aanvoelt.”
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BliJF op de hoogte van de  
actUele programma-inFormatie!

Het kan zijn dat een multimediapresentatie snel uit-
verkocht is. Mondiavisueel organiseert dan,  
bij voldoende belangstelling, eventueel een tweede 
voorstelling op een andere datum in hetzelfde theater. 

Tevens bestaat de mogelijkheid dat de datum van een in dit  
programma aangekondigde multimediapresentatie u niet uit 
komt, maar dat een mogelijke herhaling wél in uw agenda past.

In beide gevallen kan Mondiavisueel u gericht informeren als u 
zich abonneert op de Mondiavisueel Nieuwsbrief die periodiek per 
e-mail wordt verzonden. U blijft tevens op de hoogte van de ontwik-
kelingen rond nieuwe multimediapresentaties.

Schrijf u in als abonnee op de Mondiavisueel Nieuwsbrief op de website 
www.mondiavisueel.com
‘Like’ Mondiavisueel op Facebook. U kunt zich hier ook aanmelden  
voor de Mondiavisueel Nieuwsbrief.

nieUwsBrieF

nieuwsBrief

Het SBS6 tv-programma 
‘Mijn Lifestyle’ maakte 
opnamen tijdens een 
Mondiavisueel-avond 
in Houten.

De uitzending is te zien 
via de website: 

www.mondiavisueel.com 
/mijn-lifestyle-sbs6



1 
Navigeer op de website naar de pagina ‘kaarten 
kopen’ en lees de informatie over het bestel-
proces en het eventuele gebruik van voucher-
codes (kortingcodes). Kies daarna de multi-

mediapresentatie die u wilt bijwonen. Op de betreffende 
pagina kunt u een datum en een locatie kiezen. Als u over 
een vouchercode beschikt klikt u op de ‘voucher’ bestelknop.

2 
Bestel het gewenste aantal plaatsen in de rang 
van uw voorkeur. Klik op ‘Locatie afbeelding’ 
voor een globale weergave van de rangen in de 
theaterzaal.

3 
Nadat u uw bestelling heeft geplaatst creëert 
u éénmalig uw account en beveiligt dit met een 
door uzelf te kiezen wachtwoord. 

4 
Bevestig uw opgegeven bestelling in het over-
zicht en accepteer de voorwaarden.
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online Kaarten Bestellen  telefonisCh Kaarten Bestellen
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5 
Kies uw betaalmethode : 
•   iDeal of Paypal voor Nederland  
•   Bancontact/Mr. Cash voor België.

6 
Na de afronding van uw betaling ontvangt 
u per e-mail de kaarten als E-ticket in PDF-
formaat. U print deze en neemt ze mee naar de 
voorstelling.

7 
 
 
De unieke barcode op het E-ticket wordt  
bij de zaalentree elektronisch gescand. 

teleFonisch oF per e-mail Bestellen

Indien u, om welke reden ook, geen tickets wilt of kunt 
bestellen via het internet, dan kunt u ons uw wensen 
doorgeven 

• Per e-mail via info@mondiavisueel.com  
• Telefonisch via 030-6361481 (ma. t/m vr. 10 – 17 uur)

Mondiavisueel reserveert dan uw kaarten en u haalt die 
op de avond van de voorstelling op bij de Mondiavisueel 
informatietafel. Aangezien wij geen mobiele PIN heb-
ben, gaarne contant betalen.

korting met voUchercode *
Profiteer van € 3,00 korting per toegangskaart  
als u abonnee, klant of lid bent van de volgende  
Mondiavisueel-partners: 

• ANWB Op Pad | Outdoor Magazine

• Bergen Magazine | Tijdschrift voor bergliefhebbers

• HT Wandelreizen

• Natuurfoto Magazine | Magazine voor natuurfotografen

• NKBV | Kon. Ned. Klim- en Bergsport Vereniging

• Norske Turist

• NVBG | Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid

• NVN | Natuurfotografen Verbond Nederland

• SGG | Stumpfl Gebruikers Groep.

• Snow Leopard Adventures

• Thika Travel

• Wandelmagazine | Tijdschrift voor de fanatieke wandelaar

• Zwerfkei | Outdoor & Travel Centre 

*  Per kaart is slechts éénmaal € 3,00 korting mogelijk. 
Meer informatie op de kaartverkooppagina van de website.
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November 2016
za. 19-11-2016 Houten Paradijs Aarde Jan Vermeer
ma. 21-11-2016 Alkmaar Paradijs Aarde Jan Vermeer
di. 22-11-2016 Oosterhout Paradijs Aarde Jan Vermeer
ma. 28-11-2016 Rijswijk Paradijs Aarde Jan Vermeer

December 2016
do. 01-12-2016 Steenwijk Namibië Chris Stenger

Januari 2017
wo. 04-01-2017 Oosterhout Scandinavië Jolanda Linschooten
di. 10-01-2017 Steenwijk Scandinavië Jolanda Linschooten
do 12-01-2017 Alkmaar Scandinavië Jolanda Linschooten
di. 17-01-2017 Doetinchem Scandinavië Jolanda Linschooten
za. 21-01-2017 Houten Scandinavië Jolanda Linschooten
di. 24-01-2017 Rijswijk Scandinavië Jolanda Linschooten

Februari 2017
wo. 01-02-2017 Oosterhout Namibië Chris Stenger
vr. 03-02-2017 Doetinchem Paradijs Aarde Jan Vermeer

Maart 2017
di. 07-03-2017 Houten Namibië Chris Stenger
ma. 13-03-2017 Rijswijk Namibië Chris Stenger
di. 14-03-2017 Steenwijk Paradijs Aarde Jan Vermeer
wo. 15-03-2017 Doetinchem Namibië Chris Stenger
do. 23-03-2017 Alkmaar Namibië Chris Stenger
vr. 31-03-2017 Oosterhout Lopen over de grens Katja Staartjes

April 2017
di. 04-04-2017 Steenwijk Lopen over de grens Katja Staartjes
vr. 07-04-2017 Doetinchem Lopen over de grens Katja Staartjes
di. 18-04-2017 Rijswijk Lopen over de grens Katja Staartjes
wo. 19-04-2017 Alkmaar Lopen over de grens Katja Staartjes
vr. 28-04-2017 Houten Lopen over de grens Katja Staartjes

 Raadpleeg altijd de website voor de actuele agenda.

Koop uw toegangskaarten online op www.mondiavisueel.com 
Informatie over de kaartverkoop vindt u op pagina 52 en 53.



 WWW.THEATERAANDESLINGER.NL

De Slinger 40 in Houten
theater@aandeslinger.nl  |  030 - 63 51 024

HÉT PODIUM VOOR  
UW BIJEENKOMST

In Theater Aan de Slinger bent u welkom voor 
theatervoorstellingen en de betere film. U kunt ook ons 
theater huren, voor een congres, personeelsuitje, feest of 
netwerkbijeenkomst. We hebben twee zalen: de Theaterzaal 
met bijna 300 stoelen en de Kleine Zaal met 90 stoelen. Ook 

kunt u gebruik maken van de foyers. Aan de Slinger is de 
juiste plek wanneer u een inspirerende, creatieve, sfeervolle 
en gastvrije locatie zoekt. Centraal gelegen in het land, 10 
kilometer ten zuiden van Utrecht, naast het treinstation van 
Houten! Meer weten? We helpen u graag.

THEATERZALEN TE HUUR

data voorstellingen 2016-2017




