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Jan Roeleveld | Voorwoord

Op weg naar de 100 ste voorstelling!

D

rie jaar geleden, toen Mondiavisueel begon met het organiseren
van live multimediapresentaties, stelde ik mij op deze plaats
uitgebreid voor. Voor wie dit programma voor het eerst in handen
heeft een beknopte introductie.
Jan Roeleveld, jaargang 1958. Inmiddels ruim 40 jaar bezig met beeld,
geluid en projectie. In 1983 startte ik een audiovisueel bedrijf en sindsdien
voorzie ik professionele sprekers van hard- en software en adviseer ik hen
bij het verzorgen van hun multimediapresentaties.

Deze sprekers hadden echter nog nauwelijks de kans gehad om hun schitterende multimediapresentaties onder de aandacht te brengen van het
grote publiek. Meestal werden ze uitgenodigd door een culturele vereniging
of een 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 ‘avondje uit’. In Nederland bestond het aanbod
van theaters en schouwburgen tot 2014 slechts uit toneel, cabaret, muziek
en dans.
Sinds 2014 organiseert Mondiavisueel live multimediapresentaties in
gerenommeerde theaters en schouwburgen. In de eerste seizoenen
woonden ruim 10.000 bezoekers de 81 presentaties bij. Voor velen was
deze nieuwe vorm van live entertainment een ‘eyeopener’, zo bleek uit de
enthousiaste reacties. Elk jaar stegen de bezoekersaantallen door de effectiefste vorm van reclame die er is, die van mond-tot-mond. Degenen die
één keer geweest zijn komen terug en nemen familie, vrienden of kennissen
mee naar volgende voorstellingen.
In dit magazine presenteren wij het programma voor het seizoen 2017-2018. We hebben ons best gedaan om de kwaliteit en de diversiteit die men inmiddels van ons gewend is, te continueren. Tijdens de eerste 3 seizoenen hebben we
helaas moeten vaststellen dat ‘natuurfotografie’, hoe mooi gepresenteerd ook, niet voldoende publiek trekt. Na 3 jaar
prettige samenwerking hebben we, met pijn in het hart, afscheid genomen van top-natuurfotograaf Jan Vermeer.
Twee andere presentatoren van het eerste uur, Jolanda Linschooten en Chris Stenger, doen weer mee. Jelle Staleman
debuteert bij Mondiavisueel als een van de jongste succesvolle Nederlandse bergbeklimmers. In samenwerking met
deze drie sprekers én met de hulp van onze medewerkers stevenen we in het komende seizoen af op onze 100 ste
Mondiavisueel-voorstelling.
Ik wens u veel voorpret bij het lezen van dit magazine en nodig u uit om één of meerdere multimediapresentaties bij
te wonen. Tot ziens!
Jan Roeleveld
Impresario Mondiavisueel
www.mondiavisueel.com

M o n d i a v i s u e e l 2017 – 2018 • 3

MONDIAVISUEEL

MONDIAVISUEEL
Spectaculaire multimediapresentaties
door professionele sprekers

De macht en magie van het Grote Beeld

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
flatscreen-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.

Film en diaprojectie
In de 20e eeuw werd de film- en diaprojector ingezet als
middel om mensen te laten genieten van het geprojecteerde 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 filmen diabeelden beperkte zich tot de huiskamer.

Betovering
Het is niet zeker of het Leonardo da Vinci in de 15e eeuw
was of Christiaan Huygens in de 17e eeuw die experi
menteerde 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 ‘lantaarnisten’, rondreizende marskramers, die het
volk vermaakten in grote theaterzalen.

tv is surrogaat thuisbioscoop
Sinds het digitale fotografietijdperk worden video- en
fotobeelden voornamelijk in de huiselijke omgeving bekeken. 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.

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’ optreedt. Tijdens de pauze en na afloop van de presentatie
hebt u de gelegenheid om met de presentator te spreken
en vragen te stellen.

Het geheim achter het succes

Breed scala aan onderwerpen
De multimediapresentaties die Mondiavisueel organiseert, omvatten een breed scala aan onderwerpen zoals:
• Avonturen- en reisreportages
• Outdoor- en wandelexpedities
• Minder bekende culturen
• Natuurfotografie
• Spectaculaire bergbeklimmingen
U leest daarover alles in dit programma.
Laat u betoveren!

•

Het geheim achter het succes van een professionele
multimediapresentatie schuilt in een combinatie
van factoren:
• Groot geprojecteerde, vlijmscherpe foto- en videobeelden.
• 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 interesses ontmoet.
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Katja Staartjes
Katja Staartjes is een van Nederlands succesvolste bergbeklimmers. Zij beklom een
aantal toppen hoger dan 8000 meter, waaronder – als eerste Nederlandse vrouw –
Mount Everest (8848 m). Samen met haar man Henk Wesselius beklom ze niet alleen de
Gasherbrum I (8068 m) en de voortop van Manaslu (8130 m), maar volbracht ze ook een
megatrektocht van 2000 kilometer van West- naar Oost-Nepal met een hoogteverschil
van 125.000 meter stijgen en dalen.

Door haar vele bezoeken aan Nepal kan Katja beschouwd worden als Nepal-expert. In april 2015 was zij ter plekke
tijdens de dramatische aardbeving 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. Via haar Stichting Topaspiraties worden wederopbouwprojecten in Nepal gefinancierd.
In samenwerking met Mondiavisueel presenteerde Katja haar multimediapresentatie ‘Lopen over de grens’ in april
2017. Katja wist bijna 1200 bezoekers te boeien met haar indrukwekkende verhaal aan de hand van foto’s, videofragmenten en originele muziek. Na afloop van de voorstellingen werd er via het donatiebusje van de Stichting Topaspiraties in totaal 2805 euro aan giften opgehaald.
Dat gewéldige bedrag vormde het opstapje naar het plan om een extra benefietvoorstelling
te organiseren waarvan de volledige opbrengst naar de Stichting Topaspiraties gaat. Die
vindt plaats op zaterdagavond 18 november 2017 in het Theater Aan de Slinger in
Houten. In het kader van ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ stelt het theater
de zaal gratis ter beschikking. Nepal-touroperator Snow Leopard Adventures betaalt de
kosten voor de theatertechnici. Outdoorspecialist Zwerfkei betaalt de kosten voor de pauzedrankjes en vanzelfsprekend brengen Katja en Mondiavisueel geen kosten in rekening.

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.

De opbrengst van deze
voorstelling gaat
voor 100% naar Nepal
www.katjastaartjes.nl
www.stichtingtopaspiraties.nl

Benefietvoorstelling ‘Lopen over de grens’ door Katja Staartjes
ten bate van opbouwprojecten in Nepal
za. 18-11-2017

20:00 uur

Houten

Theater Aan de Slinger

Entree € 25,00
Koop uw toegangskaarten online op www.mondiavisueel.com
Of reserveer telefonisch (030 - 63 61 481) of per e-mail: info@mondiavisueel.com

Deze benefietvoorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door:

Berekent geen zaalhuur

Betaalt de technici die licht en geluid verzorgen

Geen honorarium

Geen kosten voor apparatuur en inzet

Biedt het pauzedrankje aan

Lopen over de grens
De presentatie

K

atja Staartjes en Henk Wesselius liepen
2000 kilometer door de Nepalese Himalaya,
van jungle naar 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
grensverleggende voettocht aan bod komen.

Van drielandenpunt naar drielandenpunt
Eind 2008 stonden Katja en Henk op het drielandenpunt in Vaals, 322 meter boven zeeniveau. Ze dachten
aan Nepal en realiseerden zich dat dit land in de uiterste hoeken twee drielandenpunten heeft met dezelfde
buren: India en Tibet. Een droom was geboren.
Een megatocht te voet van punt naar punt:
de Nepal Traverse.

beperkingen die de natuur oplegt, als ook de grenzen aan
armoede en commercialisering. En niet te vergeten de
fysieke en mentale limiet.

Aardbeving
Uit de Nepal Traverse kwam in 2015 een expeditie voort
naar de berg Gurla Mandhata (7694 m). Deze expeditie
werd op 25 april afgebroken door de vreselijke aardbeving
die Nepal trof. Katja gaat in haar presentatie uitgebreid in
op deze ingrijpende ervaring en gebeurtenis.

•

Wat volgde was een bergtocht van ruim
2000 kilometer langs de noordelijke grens van Nepal, dwars
door de Himalaya. Ze klommen
én daalden 125.000 hoogtemeters. Er werden 22 bergpassen boven de 5000 meter
overschreden en er werd een
veelheid aan landschappen doorkruist: van groene weiden, ondoordringbare
jungle en imposante bossen tot woeste kloven,
kale hoogvlakten en gevaarlijke gletsjers.

Grensoverschrijdend avontuur
De multimediapresentatie over dit grootse avontuur
gaat over grenzen: omstreden landsgrenzen, scheidslijnen tussen gebieden en bevolkingsgroepen,
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• 2000 kilometer te voet
• Met een klein en hecht team

A
I N D I

• 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
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Scandinavië
op z’n wildst

Jolanda Linschooten
fotograaf – auteur – avonturier – ultraloper
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M O N D I A V I S U E E L stelt voor
Spectaculaire multimediapresentaties
door professionele sprekers

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 Celsius.
Samen met haar man Frank van Zwol bevoer zij diverse grote rivieren in Alaska en Canada (zoals de TatshenshiniAlsek, 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, ging over Noorwegen en inmiddels spreekt ze zowel Noors als Zweeds.
Jolanda schrijft en fotografeert voor diverse tijdschriften, waaronder
Op Pad, National Geographic en NG Traveller. Ze publiceerde een indrukwekkende reeks bergwandelgidsen, een kanogids en meerdere literaire
reisboeken, waarmee ze diverse nominaties won (beste reisboek van het
jaar/beste reisverhaal van het jaar).
Tijdens de eerste Mondiavisueel-seizoenen veroverde Jolanda de harten
van het publiek met haar indringende multimediapresentaties Yukon Goldrush (2014), Niet de race maar de reis (2015), Hotspot IJsland (2016) en
Scandinavië op z’n wildst (2017). Op veler verzoek herhaalt zij deze laatste
presentatie in 2018..

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 beginnende en geoefende
bergwandelaars. De gids is voor € 24,95 te koop in de
pauze en na afloop van de presentaties.

“

www.jolandalinschooten.nl

Langzamer leven lijkt me
belangrijk. Maar hoe doe je dat?
En waar begin je?”

Scandinavië op z’n wildst
De presentatie

I

n het Noorse Morgedal leert Jolanda zelf ski’s uit
een boom hakken, waarna ze samen met Frank
van Zwol en husky Herschel door het nationale park
Dovrefjell skiet. Vervolgens besluit ze zelf sneeuwschoenen te maken waarmee ze opnieuw met man
en hond de diepbesneeuwde bossen bij Rondane
in trekt. Maar het ultieme project 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. Een bijzonder avontuur in drie etappes vol verrassingen.

Op eigen houtje door de bush
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 stam naar boven en
een rilling schiet door mijn lijf want dit is onmiskenbaar
het moment. Onwennig schuift de bijl heen en weer in mijn
handen. 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 willen rennen, een paar carbonlatten
uit het rek rukken, afrekenen en de sneeuw in suizen – ik
ben toch zeker een buitenmens en geen timmervrouw?

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.
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 kopen, maar eerst zelf maken.

Om daarmee vervolgens onder te dompelen in de Scandinavische natuur. 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 onderdoor in plaats van bovenlangs vlocht. Dat alles draag
ik letterlijk mee. Al die extra tijd. Tijd die zich 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. Als een
soort filosofie voor dummies: hiervoor is geen ingewikkelde studie vereist maar slechts een helder heelal.
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Scandinavië op z’n wildst

Scandinavië op z’n wildst
vr.
do.
vr.
di.
za.
di.

05-01-2018
11-01-2018
12-01-2018
16-01-2018
20-01-2018
30-01-2018

20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur

Alkmaar
Doetinchem
Oosterhout
Steenwijk
Houten
Rijswijk

TAQA Theater De Vest
Schouwburg Amphion
Theater De Bussel
Rabotheater De Meenthe
Theater Aan de Slinger
Rijswijkse Schouwburg

Koop uw toegangskaarten via www.mondiavisueel.com
Of reserveer telefonisch (030 - 63 61 481) of per e-mail: info@mondiavisueel.com
Kaarten zijn ook verkrijgbaar via de (online-)kassa van de bovenstaande theaters.
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Het ultieme ‘houtje’: de kano!
Bosse Weslien is leraar op Sjöviks Folkshögskola en leert
je het bouwen van houten canvaskano’s. Wat een gaaf
werk. Als spaghetti zo soepel én heet komen de spanten
te voorschijn na het stomen. Ik buig ze om de mal en zet
ze vast, als de ribbenkast van een levend wezen dat langzaam, héél langzaam in een kano verandert. Zo bijzonder
om deze tijd te nemen.
Na 13 dagen hard werken laten we onze kano te water.
Onbeschrijflijk bijzonder, ontroerend. En superspannend
tegelijk. Ons hele hebben en houden zit erin. Blijft de
kano heel? De peddel in het water. Druppels glijden eraf.
De allereerste slagen. Het nog onwennig harde zitje. Die
oogverblindend lege horizon. Het geluidloze voortglijden
van onze houten kano.
Dit is mijn droom. Mijn hoofd raakt nu al leeg, tien meter
vanaf de oever. Ver achter de horizon liggen de Noorse
bergen, andere meren en rivieren die we stroomop zullen
volgen en waterscheidingen waar we de kano over zullen
sjouwen. Ineens begrijp ik het. Het gaat helemaal niet om
tijd. Het gaat erom je leven zodanig te leven dat het de
moeite waard is.

•

HIGH QUALITY OUTDOOR EQUIPMENT SINCE 1908

Jolanda Linschooten team Bergans of Norway
www.bergans.com

Inspired by the past – developed for modern

SKITOURING & MOUNTAINEERING

1339 Storen Lady Jacket

5397 Slingsby Down Lady Jacket

5863 Hareid Lady Jacket

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.
See the whole collection at bergans.com

Jolanda Linschooten

Reacties op

Scandinavië op z’n wildst
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Norge Reiser
Vertrek eens naar de Noorderzon

Noord Europa

Noorwegen, Zweden, Finland
& Baltische Staten

Hurtigruten
Per postboot door de
Noorse Fjorden

Magische momenten van stilte
in een andere wereld!

Expeditiereis

Spitsbergen, Groenland & Antarctica

Noorderlichtreis
Winteractiviteiten in Lapland

www.norgereiser.nl | Dreef 2, 7641 HN Wierden | 085-40 10 810 | info@norgereiser.nl

KAARTVERKOOP 2017/2018 START OVER

VERKOOP
GESTART!

rijswijkseschouwburg.nl

HET MAGAZINE VOOR DE
NATUURLIEFHEBBER ÉN NATUURFOTOGRAAF!

Gratis!
oor
Cadeau v
nieuwe
abonnees

PRACHTIGE FOTOGRAFIE ■ LEERZAME TUTORIALS
LEZERSFOTO’S ■ NATUURGEBIEDEN IN EIGEN LAND
DIEREN BELICHT ■ EXIF GEGEVENS BIJ ALLE FOTO'S

Volg ons

tie,
Informa
ina’s,
bladerpag
n en
aanmelde
meer op:

natuurfotomagazine.nl

Ontdekkingsreis van
Atacama naar Andes

Chris Stenger
natuur- & reisfotograaf – presentator

MONDIAVISUEEL

M O N D I A V I S U E E L stelt voor
Spectaculaire multimediapresentaties
door professionele sprekers

Chris Stenger
Chris Stenger is al ruim 40 jaar een bevlogen fotograaf. Hij begon op jonge leeftijd met fotograferen. 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 Chris parttime werken. Bovendien vroeg zijn werkgever 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. Nieuwsgierigheid, toewijding en technische perfectie zijn de sleutelwoorden.
Reisfotografie en landschappen zijn belangrijke onderwerpen – van de
desolate, grimmige woestijnen in Zuid-Amerika tot de lieflijke pastorale
heuvels van Toscane. Chris doet vaak mee aan internationale fotowedstrijden en behaalt daar regelmatig prijzen.

“

Naar de Atacama ga je als je de
bijna buitenaardse schoonheid van
een van de droogste woestijnen
wilt beleven.”

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 met passie over zijn bijzondere avonturen.
Tijdens de eerste Mondiavisueel-seizoenen imponeerde Chris het
publiek met zijn indrukwekkende multimediashows China, supermacht
of ... reus op lemen voeten? (2015), Patagonië, voorbij de grens van de
nieuwe wereld (2016) en Namibië (2017). Zijn voorstellingen trekken
elk jaar meer bezoekers.
www.stenger.nl

Ontdekkingsreis van Atacama naar Andes
De presentatie

V

an de Atacama naar de Andes is een avontuurlijke
ontdekkingsreis die de schoonheid van de Chileense
landschappen toont: door de Atacama-woestijn naar de
altiplano, de hoogvlakte van het Andes-gebergte. Langs
de woeste kust van Noord-Chili, vervolgens door de
desolate woestijn met zijn zoutvlaktes en spooksteden.
Einddoel: de kleurrijke vulkaanlandschappen van de altiplano. Oog in oog met bijzondere mensen en dieren die in
deze nietsontziende wereld proberen te overleven.

Dwars door de Atacama
De desolate Atacama-woestijn in het verre
Zuid-Amerika: wat heb je daar nu te zoeken? Helemaal niets als je houdt van
de groene, aangeharkte Europese landschappen of als je graag
interessante cultuursteden bezoekt. In de Atacama vind je niets
van dat alles. Integendeel! Het is
een vrijwel onbewoonde woestijn
onder een verzengende zon waar zelden een druppel neerslag valt. Nee… naar
de Atacama ga je als je op zoek bent naar het
onbekende avontuur; als je de bijna buitenaardse schoonheid van een van de droogste woestijnen
op onze planeet wilt beleven.

Een beetje geschiedenis
Onze ontdekkingsreis begint met de geschiedenis van
de Atacama. Aan de hand van archeologische vondsten
reconstrueren we hoe de oorspronkelijke Indiaanse bevolking geleefd heeft. We ontmoeten de Spaanse veroveraars die het land koloniseerden en zien hoe
de aanwezigheid van bodemschatten de
ongastvrije Atacama ineens aantrek-

kelijk en belangrijk maakte. Zó belangrijk zelfs dat er een
bloedige oorlog werd uitgevochten om het bezit van deze
bijzondere woestijn.

Grillige, mistige kust
Er zijn maar weinig gebieden op aarde met zo’n enorme
verscheidenheid aan woeste landschappen en bijzondere
ecosystemen als de Noord-Chileense Atacama. De kille,
mistige oceaankust in het westen staat in schril contrast
met de veelkleurige vulkanische bergwereld van de
Andes in het oosten. Op sommige plaatsen rijst het
kustgebergte vrijwel loodrecht op uit de oceaan:
een spectaculair gezicht.
Ook maken we hier kennis met de straatarme vissers die
het hoofd boven water proberen te houden met het
verzamelen van zeewier en het vissen op inktvis. Vanwege
de koude, voedselrijke golfstroom is het hier niet alleen
kil, mistig en geheimzinnig maar bruist het ook van leven
met miljoenen zeevogels, gieren, zeeberen en andere
zeezoogdieren. Tevens ontdekken we hier een unieke
landflora van cactussen. Dit is de paradox van de Atacama:
een van de desolaatste gebieden ter wereld wordt
begrensd door een van de meest gevarieerde en
complexe ecosystemen die we kennen.

M o n d i a v i s u e e l 2017 – 2018 • 25

Chris Stenger

Ontdekkingsreis van Atacama naar Andes

Ontdekkingsreis van Atacama naar Andes
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Oosterhout
Doetinchem
Rijswijk
Alkmaar
Houten
Steenwijk

Theater De Bussel
Schouwburg Amphion
Rijswijkse Schouwburg
TAQA Theater De Vest
Theater Aan de Slinger
Rabotheater De Meenthe

Koop uw toegangskaarten via www.mondiavisueel.com
Of reserveer telefonisch (030 - 63 61 481) of per e-mail: info@mondiavisueel.com
Kaarten zijn ook verkrijgbaar via de (online-)kassa van de bovenstaande theaters.
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Buitenaards landschap

De altiplano: vulkanen, geisers en flamingo’s

Tijdens de boeiende reis landinwaarts neemt de invloed
van de koude oceaan razendsnel af. Al na enkele kilometers verdwijnt de mist en ligt het land bloot onder een
blakerende zon. Hier voelt de avontuurlijke ontdekkingsreiziger zich in zijn element.
In diep ingesneden ravijnen vormt een enkel schaars bewoond dorpje nog het laatste teken van leven.
We bezoeken verschillende spooksteden
waar eens, onder onvoorstelbaar zware
omstandigheden, gewerkt werd om Europa
van grondstoffen te voorzien.
Ver verwijderd van de bewoonde wereld
en zonder lastige pottenkijkers kregen deze
spooksteden veel later tijdens de militaire
dictatuur van Pinochet nog een grimmige bestemming als strafkamp voor het martelen van politieke
tegenstanders. De grauwe barakken zijn stille getuigen van een macabere episode uit de geschiedenis.
Verder bepalen oneindige, spierwitte zand- en zoutvlaktes het beeld. Dit is een oerlandschap, zó onbewoonbaar
en buitenaards dat ruimtevaartorganisaties hier hun
astronauten trainen.

Tenslotte maken we een avontuurlijke trip op de altiplano
met zijn bergtoppen tot bijna 7000 meter hoogte.
Het eindeloze rijden over stoffige, hobbelige wegen
– zonder een mens te ontmoeten – is een enerverend
avontuur op zich: door een weids hooggebergtelandschap,
langs immense vulkanen, hete bronnen, bizarre erosievormen en zoutmeren. We maken lange wandeltochten over
lavavelden en vulkaanhellingen; vaak buiten adem
vanwege de grote hoogte, uren ploeterend in snijdende wind en ijzige kou om soms geheel onverwacht
tegengehouden te worden door een mijnenveld dat
in deze wildernis nooit werd opgeruimd…
Heel bijzonder zijn ook de nachten onder de blote hemel, die zó helder is dat je bijna het hele universum kunt
overzien. Op de altiplano leeft een unieke dierenwereld.
De statige flamingo’s, sierlijke vicuñas en grappige vizcachas zijn geheel aangepast aan het leven op deze hoogte.
Ik nodig u uit om met mij op ontdekkingsreis te gaan
door dit indrukwekkende, woeste stuk natuur. Beleef
het avontuur van de natuur in deze magische woestijn.
Welkom in de Atacama en de Andes.

•

Ontdekkingstocht
door ruig Noord-Chili
Bent u als explorer in uw element?
Thika Travel biedt een scala aan
mogelijkheden, precies passend bij
uw wensen. Met de ideale 4×4 rijdt
u zelf over de vlaktes van Noord-Chili,
met óf zonder expertgids op de achterbank. Of toch liever een chauffeur?
Door de desolate Atacama-woestijn
van bijna buitenaardse schoonheid
vindt u uw weg naar het onbekende
avontuur: het ruige Lauca National
Park. Volg de verhalen van Chris
Stenger en verken de woeste uitlopers
van de Noord-Chileense Andes. Een
adembenemende paradox van
oneindige leegte, ingevuld door
één van de rijkste ecosystemen ter
wereld.

+31 (0)346 – 24 40 70 (Nederland)
+32 (0)3 – 451 24 40 (België)

www.thikatravel.com
bi j zonde r e r e ize n
n a a r bi j zonde re
bestemmingen
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GA MEE OP HUTTENTOCHT!
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE
HUTTENTOCHTEN OP BERGSPORTREIZEN.NL
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ORGANISEERT
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1 Nederlander op 82
Alpen boven 4000 m ?
e

Matterhorn 4478 m

Jelle Staleman
gediplomeerd berg- en skigids

MONDIAVISUEEL

M O N D I A V I S U E E L stelt voor
Spectaculaire multimediapresentaties
door professionele sprekers

Jelle Staleman
Als jongetje van zeven beklom Jelle wekelijks de twintig meter hoge populier in de tuin
van zijn ouderlijk huis. De buurman, die vaak naar de Belgische rotsklimgebieden ging,
vroeg hem of hij niet eens ‘echt’ wilde klimmen. Dat leek Jelle wel wat! Een maand later
kwam hij voor het eerst in contact met wat voor hem toen de bergen waren. Het begin
van een spectaculaire klimcarrière.

Op zijn twaalfde nam zijn vader hem mee op wandelvakanties in de Pyreneeën en Noorwegen. Daar beweerde Jelle
al dat hij later berggids wilde worden. Zijn vader antwoordde echter: ‘Dat is voor Nederlanders niet weggelegd.’
Op zoek naar avontuur ging Jelle na de middelbare school bij de mariniers. Tijdens de ‘Berg-en wintertraining’ die
hij bij het elitekorps deed, werd hij definitief geïnfecteerd door het bergsportvirus. Opleidingen bij de Nederlandse
Klim- en Bergsport Vereniging volgden. Na vier jaar bij het korps mariniers te hebben gewerkt, besloot Jelle van
zijn passie zijn beroep te maken. Hij nam ontslag en begon te trainen voor de prestigieuze berggidsenopleiding.
In 2012 kwam Jelles droom uit. Als enige Nederlander is hij in het bezit van
het diploma UIAGM ski- en berggids (Skiführer und Bergführer) plus het
Oostenrijkse staatsdiploma skileraar.
Jelle beklom onder andere de Cotopaxi in Ecuador en twee nog niet eerder
beklommen toppen in Groenland. Op de K2 (8611 m) in Pakistan – de op
een na hoogste berg op aarde – constateerde Jelle op 8200 meter dat het
te gevaarlijk was om door te gaan, en keerde om. Bij Jelle staan professioneel vakmanschap en veiligheid voorop, want de berg is altijd ‘de baas’
en onverwachte situaties en gevaar klimmen steevast mee. Sinds 1 maart
2017 is Jelle (mede)eigenaar van het onderdeel klim- en bergsportreizen
van Mountain Network.
Inmiddels beklom Jelle 78 vierduizenders in de Alpen. Wordt hij de eerste
Nederlander die ze alle 82 beklommen heeft…? Het vraagteken illustreert
dat er in de bergsport geen zekerheden over de toekomst bestaan.

“

De bergen zijn prachtig,
maar dood heb je er niets aan...”

www.jellestaleman.nl

1e Nederlander op 82 Alpentoppen boven 4000 m ?
De presentatie

A

ls gediplomeerd berg- en skigids beklom Jelle Staleman bijna alle 82 vierduizenders in de Alpen. Ook
al staan professioneel vakmanschap en veiligheid bij
Jelle voorop, de berg is altijd ‘de baas’ en onverwachte
situaties en gevaar klimmen steevast mee… Wordt Jelle
de eerste Nederlander die alle 82 Alpentoppen boven de
4000 meter op zijn naam mag schrijven? Die vraag kan
pas worden beantwoord als Jelle op het podium staat.

Mensen vragen mij regelmatig waarom ik de bergen in ga
en dan antwoord ik: “Omdat klimmen mij het gevoel geeft
dat ik leef!” Op mijn zevende wist ik al dat ik berggids wilde
worden. Bergen betekenen voor mij rust, het hoofd helemaal leegmaken.

Van de Ardennen tot de K2
In mijn presentatie maak ik u deelgenoot van het ontstaan van mijn liefde voor het klimmen. Die begon in de
boom in de achtertuin van mijn ouderlijk huis en leidde
via de Ardennen en de Pyreneeën naar de Alpen.

Bergsport op hoog niveau
Een bergbeklimmer gaat tot het uiterste, naar de top,
verder kun je niet! De tocht kenmerkt zich door vele uren
inspanning op grote hoogte en een hartslag die kan oplopen
tot boven de 170. De ambitie om de top te halen kan enerzijds gebaseerd zijn op dromen of eerzucht en anderzijds
op training, ervaring en professionaliteit. Niet zelden is er
sprake van een combinatie van deze factoren.
De vraag is: waar ligt precies de grens tussen nuchtere
ambitie en eerzuchtige roekeloosheid?
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Oosterhout
Doetinchem
Steenwijk
Rijswijk
Houten
Alkmaar

Theater De Bussel
Schouwburg Amphion
Rabotheater De Meenthe
Rijswijkse Schouwburg
Theater Aan de Slinger
TAQA Theater De Vest

Koop uw toegangskaarten via www.mondiavisueel.com
Of reserveer telefonisch (030 - 63 61 481) of per e-mail: info@mondiavisueel.com
Kaarten zijn ook verkrijgbaar via de (online-)kassa van de bovenstaande theaters.
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Buiten Europa beklom ik onder andere de Mount Huntington (3731 m) in Alaska en de Cotopaxi (5897 m) in
Ecuador. In Groenland realiseerden we de ‘eerstbeklimming’ van een berg die we de McDonnell Peak noemden,
als eerbetoon aan een klimvriend die ik verloor op de
flanken van een van de gevaarlijkste achtduizenders ter
wereld, de K2 (8611 m) in de Pakistaanse Karakoram.
Op de K2, waar ik veel spannende en unieke avonturen
heb beleefd, moest ik op 8200 meter omkeren, het hoogste
punt dat ik tot nu toe bereikt heb. Ik zag daar de schaduw
van de K2 die boven de horizon uit stak!
Graag neem ik u mee naar al die hoogtepunten.

82 vierduizenders
Dichter bij huis beklom ik als gediplomeerd ski- en berggids vele toppen in de Alpen, al dan niet met cursisten.
Een aantal van die toppen, om precies te zijn 82, is hoger
dan 4000 meter. Ik maak u graag deelgenoot van spannende klimavonturen op aansprekende bergtoppen
zoals de Matterhorn, de Dent Blanche, de Dufourspitze,
de Aletschhorn en natuurlijk de diverse toppen in het
Mont Blanc-massief.

Toen mijn klimvriend Martijn Seuren in juli 2015 zijn
project zou afronden om als eerste Nederlander alle
vierduizenders in de Alpen te beklimmen, overkwam hem
een noodlottig ongeval op de flanken van de Arêtes de
Rochefort in het Mont Blanc-gebied.
Ofschoon het een aanlokkelijk streven is om die prestatie
in zijn voetsporen te realiseren, is het voor mij geen doel
op zich. Vandaar dat ik in de titel van mijn multimediapresentatie tóch maar een vraagteken heb geplaatst.
Je weet immers maar nooit…

Altijd de baas
Ik heb een aantal malen afscheid moeten nemen van verongelukte klimvrienden. Ongelukken met bergbeklimmers zijn
veelal toe te schrijven aan plotseling wijzigende omstandigheden, het weer, een lawine, of een neerstortend rotsblok.
In mijn presentatie ga ik in op het feit dat de bergen en
de natuurlijke krachten altijd de baas zijn, al ben je nog zo
voorzichtig. Ik sta er om bekend dat ik bij twijfel omdraai.
Liever tien keer te vaak dan één keer te weinig. De bergen
zijn prachtig, maar dood heb je er niets aan...

•

VEILIG
OP AVONTUUR
IN DE BERGEN
“De bergen staan voor mij voor rust en
eenvoud. In de bergen ga je terug naar
de basics. Het leven wordt weer zo simpel als het vroeger was: eten, drinken
en het verplaatsen van A naar B. Dit
laatste gebeurt in het prachtig overweldigende berglandschap. Door puur
en alleen op deze basale dingen te focussen vergeet je even
de wereld om je heen en kom je tot rust. Ik neem je graag
veilig mee de bergen in om mijn passie met je te delen.”

WWW.JELLESTALEMAN.NL

Jelle Staleman, UIAGM SKI- en Berggids

WWW.MOUNTAIN-NETWORK.NL

MOUNTAIN NETWORK Jelle heeft zijn activiteitenaanbod ondergebracht bij Mountain Network. Met zes klim- en bouldercentra, een locatie
in de Ardennen, een locatie in Chamonix én het bedrijfsonderdeel klimen bergsportreizen, biedt Mountain Network een totaalaanbod van een
indoor beginnerscursus tot de beklimming van de Mount Everest.

MEER BERGEN?

Ontdek Bergen Magazine
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CADEAU!
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KORTING
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Theaterlocaties

M

ondiavisueel selecteerde 6 theaters, verdeeld over het land.
Niet alleen de geografische ligging heeft bij die selectie
een rol gespeeld, maar vooral ook de maximale projectiemogelijkheden, voldoende parkeergelegenheid en
goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer.
Vooralsnog is het financieel en logistiek niet
haalbaar om het aantal voorstellingen en
locaties uit te breiden.

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 dichtstbijzijnde bushaltes zijn Kerkplein (lijn 1 en 5), en Tesselsebrug (lijn 2 en 8).

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.
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.

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 parkeergelegenheid.
Openbaar vervoer: De Rijswijkse Schouwburg bevindt
zich op loopafstand (ca. 5-10 minuten) van Station Rijswijk. Of u neemt HTM-bus 23 (richting Duindorp),
HTM-tram 17, HTM-bus 18 of Veolia-bus 30:
halte Rijswijkse Schouwburg.

Theaterlocaties

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.

Theater De Bussel in Oosterhout
Torenstraat 10, 4901 EJ Oosterhout
www.theaterdebussel.nl

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 busstation, met directe verbindingen vanuit de
wijde omgeving.

Ligging: In het centrum van Oosterhout, vlak bij de
St. Jans Basiliek.
Auto: Parkeergarage Basiliek (betaald parkeren), ingang
Valkenstraat, ligt op 1 minuut loopafstand.
Openbaar vervoer: Via NS-Breda met bus 325, uitstappen bij halte Strijenstraat. Daarna nog 130 meter lopen
naar het theater.

Schouwburg Amphion
Hofstraat 159, 7001 JD Doetinchem
www.amphion.nl
Ligging: Schouwburg Amphion ligt net buiten het winkelcentrum van Doetinchem.
Auto: De schouwburg beschikt over een eigen parkeergarage onder het gebouw (betaald parkeren).
Openbaar vervoer: Bushalte Centrum in Doetinchem.
Vanaf NS-station Doetinchem: neem buslijn 27 (richting
Arnhem) of 29 (richting Arnhem) of 82 (richting Zutphen); halte Doetinchem Centrum.
Loop vanaf de bushalte door de Plantsoenstraat in noordwestelijke richting. Ga aan het eind naar rechts en neem
kort daarna links de Burgemeester van Nispenstraat.
Die eindigt op de Hofstraat, schuin tegenover Schouwburg Amphion. Looptijd ca. 4 minuten

•
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Dineren voorafgaand aan de voorstelling ?

E

en ‘avond uit’ naar een Mondiavisueel multimediapresentatie omvat méér dan menigeen denkt. De voorpret begint bij het doorbladeren van dit programma-magazine waarin u van de diverse presentaties een
beschrijving leest en foto’s bekijkt. Tickets kopen gaat snel en eenvoudig online of, als u niet via het internet
wilt bestellen, per mail of telefoon. Tickets zijn ook verkrijgbaar via de (online-)theaterkassa’s.
Mondiavisueel kan niet elke stad in Nederland aandoen en koos 6 theaters verspreid over het land (zie p. 42-43).
In de praktijk blijkt dat velen de reis voor lief nemen om een multimediapresentatie bij te
kunnen wonen. Omdat die reistijd samenvalt met de filerijke avondspits kan het
prettig zijn eerder te vertrekken en in de buurt van het theater of zelfs in het
theater te genieten van een goed diner. U bent altijd op tijd bij de multimediapresentatie, want het restaurant houdt daar rekening mee.
Maak uw avond uit compleet met een ontspannen diner vooraf.
Wij geven u graag wat horecatips.

Alkmaar
Grand Café Klunder, Canadaplein 2
In dit in het theatergebouw gevestigde restaurant kunt u
van een speciaal samengesteld driegangendiner (theatermenu) genieten. Cultuur en gezelligheid onder één dak.
Reserveren: Reserveer uw tafel via de website met de
module van Couvert.
https://theaterdevest.nl/bij-uw-bezoek/restaurant/
Telefonisch reserveren via 072 - 54 89 898 kan
natuurlijk ook.

Houten
Brasserie&ZO, Het Rond 58
Op enkele minuten lopen van het theater vindt u
Brasserie&ZO, een gezellig, trendy restaurant. Zij maken
uw avondje uit naar het theater helemaal compleet met
een theatermenu. (Parkeer uw auto in parkeergarage
Kruitmolen aan De Molen 100).
Reserveren: Reserveren kan via 030 - 63 53 555
(graag melden dat u voor een theatermenu komt,
zodat u op tijd naar het theater kunt).
www.brasserie-enzo.nl.

Rijswijk (ZH)
Restaurant Rij 23, Rijswijkse schouwburg
Restaurant Rij 23 bevindt zich in de Rijswijkse Schouwburg.
Voor een aantrekkelijk tarief wordt hier een tweegangenmenu (hoofdgerecht en voor– of nagerecht) geserveerd.
Reserveren: Graag uiterlijk tot 14:00 uur op de dag
van de voorstelling reserveren via de theaterkassa
(070 - 33 60 336). De TheaterTafel is bij elke reguliere
voorstelling beschikbaar, maar het aantal plaatsen
in het theatercafé is beperkt; reserveer dus op tijd.
Binnenkomst tussen 17:30 en 18:00 uur is gewenst
https://www.rijswijkseschouwburg.nl/horeca/Theatercafe_RIJ23/

Beleef een complete & onvergetelijke avond uit

Oosterhout

Steenwijk

Eerst Eten: keuze uit diverse restaurants

Theaterrestaurant De Meenthe

Maak uw avondje uit in Oosterhout compleet en ga
gezellig dineren in een van de vele restaurants die op
de website van het theater worden vermeld:
https://www.theaterdebussel.nl/extra/ARRANGEMENTEN

U kunt tegen een zeer aantrekkelijk tarief ontspannen
en goed eten in het theaterrestaurant van De Meenthe
als u tussen 17:30 en 18:30 uur arriveert.
Bekijk de menukaart online: www.demeenthe.nl/eten-drinken/

Reserveren: Op vertoon van uw theaterticket krijgt u
10% korting op uw diner en drankjes. U dient dan wel te
reserveren onder vermelding van ‘Eerst Eten’ en uiterlijk
om 18:30 uur aanwezig zijn.

Reserveren: Reserveren is gewenst en kan tot 15:00 uur
dagelijks voor de voorstelling via 0521 - 51 40 04 of via
info@demeenthe.nl Of reserveer een tafel via de website:
https://www.demeenthe.nl/eten-drinken/theaterdiner-reserveren/

Doetinchem
Restaurant De Zaak, Grutstraat 16
Op nog geen 400 meter afstand van de schouwburg
vindt u Restaurant De Zaak. Hier wordt een tweegangenkeuzemenu geserveerd voor een lage prijs. U bent ervan
verzekerd op tijd bij de schouwburg te zijn.
Reserveren: Tussen 17:00 en 19:00 uur staat er een
tafeltje voor u klaar als u reserveert via 0314 - 36 10 22.
U kunt ook reserveren via de website
http://www.restaurantdezaak.nl
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Een comfortabele omgeving & een prettige sfeer

Welkom

Geplaceerde tickets

Doe mee en win…!

Vrij zicht voor iedereen

Wij verwelkomen u graag tussen 19:30-19:45 uur zodat u
na het scannen van uw ticket uw jas bij de garderobe kunt
afgeven en nog een kopje koffie of thee kunt drinken.

U ontvangt een verlotingskaart waarmee u kans maakt
op gratis abonnementen of tickets voor volgende voorstellingen. Dankzij de op de kaart ingevulde gegevens
kunnen wij u informeren over onze activiteiten.

Om ongeveer 19:45 uur gaat de theaterzaal open.
Omdat de tickets geplaceerd zijn hoeft u niet te dringen;
iedereen heeft zijn eigen stoel in de gekozen rang.

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

In een zaal met een vlakke vloer (links) wordt het zicht op het scherm belemmerd door degenen die voor u zitten.
Bij Mondiavisueel-voorstellingen (rechts) heeft u altijd zicht op het volledige beeld.

Beleef een complete & onvergetelijke avond uit

Klokslag 20:00 uur

Pauzedrankje inclusief

Hoge kwaliteit van beeld en geluid

Boekentafel en greet & meet met de spreker

De Mondiavisueel-multimediapresentaties beginnen
klokslag 20:00 uur. Na aanvang van de presentatie laat
het theaterpersoneel niemand meer toe tot de zaal.

Moderne beamers projecteren een vlijmscherp beeld op
een projectiescherm van minimaal 7,5 meter breedte.
De hoogwaardige geluidsinstallatie maakt de beleving
compleet en de pauze breekt aan voor u er erg in heeft!

Tijdens de pauze kunt u aan de bar een consumptie halen.
Mogelijk ontmoet u bekenden of raakt u in gesprek met
andere bezoekers met dezelfde interesses.

Bij veel multimediapresentaties is er een boekentafel in
de foyer aanwezig en signeert de spreker een eventueel
door u aangeschaft boek. Deze ‘meet & greet’ momenten
geven uw avondje uit een speciale meerwaarde.

Niet alleen in de pauze is de spreker in de foyer aanwezig maar ook na afloop van de voorstelling.
U kunt dan uw persoonlijke vragen stellen of ervaringen uitwisselen.
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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 luisteren 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 meeslepende verteller. Zelden iemand zo boeiend horen
vertellen over zijn passie. Ik was nog nooit in het theater in Doetinchem geweest, maar ik ga in het vervolg
zeker vaker naar dit theater. Parkeren ook goed!”
Joke Hulsteijn: “Hoe zou ik een suggestie kunnen geven op deze perfecte vertoning? Jullie maken optimaal
gebruik van de hedendaagse mogelijkheden, petje af.”
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 indrukwekkende beleving. De presentator is een natuurtalent óf
had een superprofessionele coach voor stemgebruik!”

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Henk Neuteboom: “Afgelopen maandag, als onderdeel 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.”
Wim Kroot: “Wie kan beter het verhaal vertellen
dan degene die het allemaal aan den lijve heeft
ondervonden? Ga vooral zo door!”
Astrid Brieko – Brouwer: “Mooi groot scherm, prachtige presentatie waar je in het verhaal meegesleept wordt.”
Jan Bouma: “Prettige ontvangst bij binnenkomst.
Prachtige scherpe beelden met hoog dynamisch bereik,
zeer goede muziek en uitstekende presentatie, wij hebben 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.”
N.N: “Afwisselend, boeiend, niet een simpel reisverslag maar een ervaringsverslag met rode draad.
Alsof ik erbij was. Prachtig verteld! Ik voelde mij
reisgenoot. Op schaal van 1 tot 10 krijgt het een
welverdiende 12!”
Richtje Kazemier: “Super goed georganiseerd en
prachtige voorstelling. Vooral de combinatie van het
vertellen en de film vond ik erg mooi.”
Rita van der Vlies: “Mooi rustig en gelukkig geen
harde muziek die je vaak tegenkomt bij natuur‑
presentaties.”
Marco Ising: “Zeer aansprekend onderwerp op een
heel goede manier gebracht. Van begin van de tocht
tot het eind boeiend.”
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.”

Beleef een complete & onvergetelijke avond uit

Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van de
actuele programma-informatie!
Het kan zijn dat een multimediapresentatie snel uitverkocht 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 uitkomt, maar dat een mogelijke herhaling wél in uw agenda past.

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

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 ontwikkelingen rond nieuwe multimediapresentaties.

De uitzending is te zien
via de website:

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.			

•

www.mondiavisueel.com
/mijn-lifestyle-sbs6
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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.

TAQA Theater de Vest in Alkmaar

Rabotheater De Meenthe in Steenwijk

Rijswijkse Schouwburg in Rijswijk (ZH)

Theater Aan de Slinger in Houten

Theater De Bussel in Oosterhout

Schouwburg Amphion in Doetinchem

Ticketprijzen stijgen niet
Mondiavisueel is een particulier initiatief dat geen
aanspraak kan maken op aanvullende cultuursubsidies
om de ticketprijs kunstmatig laag te houden.
Ondanks stijgende prijzen voor theaterhuur, consumpties, reclamedrukwerk, reiskosten, advertenties, etc,
blijven de ticketprijzen gelijk aan die van het vorige
seizoen.
Afhankelijk van de gekozen rang en het kunnen profiteren van vouchercodekorting via een Mondiavisueelpartner kosten de tickets € 15,00 tot € 26,00.

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 idem, met vouchercode-korting *
Rang B: € 22,00 p.p. incl. consumptie tijdens de pauze
€ 19,00 idem, met vouchercode-korting *
Rang C: € 18,00 p.p. incl. consumptie tijdens de pauze
€ 15,00 idem, met vouchercode-korting *
*) Vouchercode-kortingen t.w.v. € 3,00 worden verstrekt
door diverse Mondiavisueel-partners (zie p. 53)

•

DOE EEN AVOND

M O N D I AVI SUEE L
CADEAU

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 030 - 63 61 481.
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 uitverkochte voorstellingen.

	 L euk om weg te geven ...
F ijn om te krijgen !
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Online kaarten bestellen		T

1

Navigeer op de website naar de pagina ‘kaarten
kopen’ en lees de informatie over het bestel
proces en het eventuele gebruik van vouchercodes (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

3

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

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.

4

Bevestig uw opgegeven bestelling in het overzicht en accepteer de voorwaarden.

Kaartverkoop

		Telefonisch kaarten bestellen

5

Kies uw betaalmethode :
• iDeal of Paypal voor Nederland
• Bancontact/Mr. Cash voor België.

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 - 63 61 481 (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 hebben, gaarne contant betalen.

Via het theater
Tickets zijn tevens te koop via de (online-)kassa’s
van de theaters en schouwburgen.

6

Na 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, of u slaat ze op in uw smartphone.

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
• Mountain Network| Klimcentra en bergsportreizen
• Natuurfoto Magazine | Magazine voor natuurfotografen
• Norge Reiser
• NKBV | Kon. Ned. Klim- en Bergsport Vereniging
• NVBG | Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid
• SGG | Stumpfl Gebruikers Groep.
• Snow Leopard Adventures
• Thika Travel
• Wandelmagazine | Tijdschrift voor de fanatieke wandelaar
• Zwerfkei | Outdoor & Travel Centre

7

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

* Per kaart is slechts éénmaal € 3,00 korting mogelijk.
Via de theaters kan geen voucherkorting worden gegeven.
Meer informatie op de kaartverkooppagina van de website.
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Data voorstellingen 2017-2018
November 2017
za.

18-11-2017

Houten

Lopen over de grens (benefiet)

Katja Staartjes

Januari 2018
di

05-01-2018

Alkmaar

Scandinavië op z’n wildst

Jolanda Linschooten

do.

11-01-2018

Doetinchem

Scandinavië op z’n wildst

Jolanda Linschooten

vr.

12-01-2018

Oosterhout

Scandinavië op z’n wildst

Jolanda Linschooten

di

16-01-2018

Steenwijk

Scandinavië op z’n wildst

Jolanda Linschooten

za.

20-01-2018

Houten

Scandinavië op z’n wildst

Jolanda Linschooten

di.

30-01-2018

Rijswijk

Scandinavië op z’n wildst

Jolanda Linschooten

wo.

31-01-2018

Oosterhout

Van Atacama naar Andes

Chris Stenger

Maart 2018
wo.

07-03-2018

Doetinchem

Van Atacama naar Andes

Chris Stenger

di.

13-03-2018

Rijswijk

Van Atacama naar Andes

Chris Stenger

do.

15-03-2018

Alkmaar

Van Atacama naar Andes

Chris Stenger

di.

20-03-2018

Houten

Van Atacama naar Andes

Chris Stenger

di.

27-03-2018

Steenwijk

Van Atacama naar Andes

Chris Stenger

April 2018
wo.

11-04-2018

Oosterhout

82 Alpentoppen boven 4000 m

Jelle Staleman

vr.

13-04-2018

Doetinchem

82 Alpentoppen boven 4000 m

Jelle Staleman

ma.

16-04-2018

Steenwijk

82 Alpentoppen boven 4000 m

Jelle Staleman

di.

17-04-2018

Rijswijk

82 Alpentoppen boven 4000 m

Jelle Staleman

wo.

18-04-2018

Houten

82 Alpentoppen boven 4000 m

Jelle Staleman

vr.

20-04-2018

Alkmaar

82 Alpentoppen boven 4000 m

Jelle Staleman

Raadpleeg altijd de website voor de actuele agenda.
Koop uw toegangskaarten via www.mondiavisueel.com
Of reserveer telefonisch (030 - 63 61 481) of per e-mail: info@mondiavisueel.com
Kaarten zijn ook verkrijgbaar via de (online-)kassa van de bovenstaande theaters.

Informatie over de kaartverkoop vindt u op p. 52 en 53.

HÉT PODIUM VOOR
UW BIJEENKOMST

THEATERZALEN TE HUUR
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.

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

