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Jan roeleveld | voorwoord 

V ier jaar geleden, toen Mondiavisueel begon met het organiseren  
van live multimedia theatershows, 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 42 jaar bezig met beeld, geluid en 
projectie. In 1983 startte ik een audiovisueel bedrijf en sindsdien voorzie ik 
professionele sprekers van apparatuur en software en adviseer ik ze bij het 
verzorgen van hun presentaties.

Deze sprekers kregen nauwelijks de kans om hun schitterende multimedia-
presentaties onder de aandacht te brengen van het grote publiek. Meestal 
werden ze uitgenodigd door een culturele vereniging of serviceclub en 
bleven hun presentaties – volledig ten onrechte – binnen de muren van 
kleine zaaltjes.

In Duitstalige landen zijn live multimedia theatershows al decennialang 
een populaire vorm van een ‘avondje uit’. In Nederland bestond het aan-
bod van theaters en schouwburgen tot 2014 slechts uit toneel, cabaret, 
muziek en dans. Sinds 2014 organiseren wij live multimedia theatershows 
in gerenommeerde theaters en schouwburgen. In de eerste seizoenen 
woonden ruim 12.000 bezoekers de 100 theatershows bij. Voor velen was 
deze nieuwe vorm van live entertainment een ‘openbaring’, zo bleek uit de 
enthousiaste reacties. Elk jaar stegen de bezoekersaantallen door de effec-
tiefste 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 2018-2019. We hebben ons best gedaan om de  
kwaliteit en de diversiteit die men inmiddels van ons gewend is, te continueren, waarbij we ons in het komende  
seizoen nóg meer richten op het brengen van spannende avonturen en unieke belevenissen.  
Onze sprekers beleven bijzondere avonturen en vertellen daarover aan de hand van schitterend foto- en/of video-
materiaal. Avonturen die zich niet alleen te land afspelen, maar ook ter zee en in de lucht. Zoals de 28.000 kilometer 
lange fietstocht van Marica van der Meer en de barre winterse tocht op ski’s bij temperaturen tot min 35 graden van 
Jolanda Linschooten. Maar ook de onverwachte en spectaculaire belevenissen in de lucht van piloot Jeroen Komen en 
de ontmoetingen met orka’s in de geheimzinnige diepten van de zee met avonturier Melvin Redeker.
In samenwerking met deze vier sprekers én met de hulp van onze medewerkers presenteert Mondiavisueel in dit  
programma  4 nieuwe multimedia theatershows onder het motto: ‘Te land, ter zee en in de lucht’.

Ik wens u veel voorpret bij het doornemen van dit magazine en nodig u uit om één of meerdere multimedia theater-
shows bij te wonen. Tot ziens!

Jan Roeleveld
Impresario Mondiavisueel
www.mondiavisUeel.com 
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E en live multimedia theatershow 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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mUltimedia theatershows: 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 nu ‘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 multimedia theatershow heeft een aanzienlijk ho-
gere 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 theater-
show hebt u de gelegenheid om met de presentator te 
spreken en vragen te stellen. 

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

• Avonturen- en reisreportages  
• Outdoor- en fiets expedities  
• Minder bekende culturen 
• Natuurfotografie

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

het geheim achter het sUcces 
Het geheim achter het succes van een professionele live 
multimedia theatershow 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.
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Het maakt niet zo veel uit  
waar mijn Huis staat,  

want ik ben Het liefste onderweg”

mariCa van der meer

Marica van der Meer is freelancefotograaf en schrijft reisgidsen.  
Met haar eigen reis bureau Marmee Reizen organiseert en begeleidt ze  
avontuurlijke reizen voor 60-plussers. 

Een keer in de vijf jaar neemt Marica een sabbatical om de wereld beter te leren kennen. Al vroeg in haar leven kreeg 
ze te maken met het fenomeen reizen. Als turnster van het Friese WIK-FTC-Heerenveen, ging ze naar toernooien in 
het buitenland. Dit opende haar ogen. In plaats van een baan in de turnwereld te kiezen, werd ze reis leidster. 

Na veel omzwervingen over de wereld met groepen toeristen werd het tijd om te settelen. Ze besloot van haar 
tweede hobby, fotografie, haar beroep te maken. Als fotograaf zou ze meer op één plek kunnen wonen, maar 
reizen zit in haar bloed. “Het maakt niet zo veel uit waar mijn huis staat, want ik ben toch het liefste onder-
weg”, aldus Marica. 

Marica fietste van Vuurland, het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika, naar 
Alaska en schreef hierover het boek ‘Van Vuur naar IJs’. Om het Afrikaanse 
continent te ontdekken koos ze voor een auto met vierwielaandrijving. Samen 
met een vriend reed ze via West-Afrika van Nederland naar Kaapstad en via 
Oost-Afrika weer terug. Hierover verscheen het boek ‘Rond Afrika’. Op deze reis 
miste ze het nauwe contact met de lokale bevolking, dat je op een fiets wel hebt. 

In 2013 pakte ze daarom opnieuw de fiets, met deze keer 
als eindbestemming Adelaide in Australië, een tocht van 
ruim 28.000 kilometer. 

weg van de wereld
In 2016 verscheen het boek ‘Weg van de wereld’, 
waarin het hele avontuur, op de fiets van Nederland 
naar Australië, kleurrijk beschreven wordt.  
Inmiddels is de 5e druk verschenen. In de pauze 
en na afloop van de theatershow kunt u een gesig-
neerd exemplaar aanschaffen. Prijs: € 19,95.

www.maricavandermeer.nl 
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weg van de wereld

verJaardagsFeestJe
In mijn woonplaats Workum stap ik op de fiets, op weg naar 
de verjaardag van een vriendin. Tot zo ver klinkt het allemaal 
best herkenbaar. Mijn vriendin woont echter in Australië. 

op de thee in tUrkiJe
In Turkije word ik overal uitgenodigd op de thee, bij  
mensen thuis of tussen Islamitische mannen op een  
terras, maar ook door een herder op een 1785 meter 
hoge pas buiten Ankara. Zelfs militairen in het Koer-
dische deel van Turkije vragen mij op de thee. De natuur 
waar ik doorheen fiets maakt een reis ontzettend mooi, 
maar het zijn de ontmoetingen met de lokale bevolking 
die een reis bijzonder maken. 

een hooFddoek
Gekleed in een lange broek, een shirt met lange mouwen 
en mijn haar verstopt onder een hoofddoek, fiets ik door 
Iran. Het is juli en veel te warm voor zoveel kleding, maar 
Iran is een enorm aangename verrassing. Overal worden 
we aangehouden en biedt men iets te eten aan. Ze vinden 
het een eer dat ik de tijd heb genomen om hun land te 
bezoeken. Mijn tijdelijke reisgenoot en ik worden dan ook 
uitgenodigd om bij mensen thuis te slapen; dit geeft ons 
een kijkje in het dagelijks leven van de mensen in Iran. 

de schrik van miJn leven
In Turkmenistan gebeurt dát waar iedere fietser weleens 
bang voor is. Mijn reisgenoot en fietsvriend Norbert 
wordt geschept door een vrachtauto. We belanden in een 
nachtmerrie. Norbert brengt het er levend vanaf, maar de 
Turkmeense dictatuur maakt het ons uiterst ingewikkeld 
om het land uit te komen.  

alleen door china
Verschillende vrienden fietsen een stukje mee op mijn 
15 maanden lange reis van Nederland naar Australië,  
maar ik doorkruis heel China in mijn eentje. Ik volg 1800 km 
lang een desolate weg door de Taklamakan woestijn. 

de presentatie 

M arica fietst 28.365 km van Nederland  
naar Australië. Ze reist in 15 maanden door 

21 landen, drinkt thee in Turkije en geniet van het 
gastvrije Iran. In Myanmar wordt ze achtervolgd 
door mannetjes van de geheime dienst op brommer-
tjes en in Australië staat ze als fietser op hetzelfde 
niveau als een dakloze. Een spannend avontuur vol 
bijzondere anekdotes met slechts 12 lekke banden 
tegenover duizenden vriendelijke mensen.



marica van der meer
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                                        weg van de wereld

vr. 26-10-2018 20:00 uur Doetinchem Schouwburg Amphion

di. 30-10-2018 20:00 uur Alkmaar TAQA Theater De Vest

do. 01-11-2018 20:00 uur Rijswijk Rijswijkse Schouwburg

ma. 05-11-2018 20:00 uur Steenwijk Rabotheater De Meenthe

wo. 14-11-2018 20:00 uur Oosterhout Theater De Bussel

za. 17-11-2018 20:00 uur Houten Theater Aan de Slinger

Koop uw toegangskaarten via www.mondiavisueel.com 
Of reserveer telefonisch (030 - 63 61 462) of per e-mail: info@mondiavisueel.com  
Kaarten zijn ook verkrijgbaar via de (online-)kassa van de bovenstaande theaters. 

weg van de wereld



marica van der meer

een goed gesprek
Ik rijd over 10 bergpassen van meer dan 4000 meter 
hoogte in de Himalaya. Na 5 weken zonder ook maar 
één andere buitenlander gezien te hebben, wordt in een 
gehucht in de Himalaya de hoteldeur geopend door een 
Amerikaanse. Er volgt een goed gesprek van 5 uur ’s mid-
dags tot 11 uur ’s avonds. De eenzaamheid blijkt een 
grotere rol te spelen dan verwacht. De mentale uitdaging 
blijkt veel groter dan de fysieke uitdaging. 

niet zo geheime agenten
In Myanmar, het voormalige Birma, word ik achtervolgd 
door mannetjes op brommertjes. Het zijn niet zo geheime, 
geheime agenten. Zijn ze er om mij te beschermen tegen 
de lokale bevolking of beschermen ze de lokale bevolking 
tegen mij?

koop een aUto!
In Australië zijn ze niet blij met fietsers op de weg.  
Een automobilist roept door het open raam: “Buy a car!” 
Hij begrijpt niet wat voor ongelooflijk gevoel van vrijheid 
je krijgt door je hele hebben en houden in 5 fietstassen 
aan je fiets te hangen en onderweg te zijn op eigen kracht. 

reis Je mee?
Stap bij mij achterop de fiets en laat je in een avondvul-
lende multimedia theatershow meenemen over de halve 
wereld. Ik deel mijn avonturen graag met je. 

En…? Was ik op tijd in Australië voor de verjaardag van 
mijn vriendin? Kom naar mijn theatershow en ik vertel 
het je. •



Geen pijntjes
Je wilt geen rug- en nekklachten, tintelende 
vinger, kniepijn of zadelpijn? Met een pas- 
frame bepalen we jouw ideale framemaat  
en de perfecte afstelling van je fiets.

Vakantiefietsen
Samen bepalen wij wat voor soort fiets voor jou  
geschikt is. Dat is niet alleen afhankelijk van de 
duur van de tocht en de bestemming, maar ook van 
jouw budget. Het maakt nogal een verschil of je een 
wereldreis gaat maken of twee weken gaat fietsen in 
Frankrijk. Daarom hebben we fietsen in verschillende 
kwaliteiten en prijsklassen: Santos, Koga Signature, 
idworx, Tout Terrain en Gaastra. Bovendien zijn wij 
dé specialist in Nederland voor een vakantiefiets met 
Rohloff-naaf of Pinion en riemaandrijving.

www.vakantiefietser.nl
Kijk op onze website!

•  adviezen over fietsen, 
 uitrusting en fietskleding
•  een paklijst
•  reisimpressies
•  agenda met activiteiten
•  webshop
•  fietsreparatiefilmpjes
•  aankooptips

Westerstraat 216 • 1015MS • Amsterdam (020)6164091  







NB: Bij gebruik van dit 
logo op breedte globe 
van 2cm, is het dunste 
lijntje (in diafragma) 0,5 
punt. 
Dunste drukbare lijntjes 
zijn 0,25p, dus logo kan 
niet kleiner dan 1 cm 
worden gedrukt (anders 
lopen lijntjes dicht).

Remko

“

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

wekenlang kampeer ik bij  
dertig graden onder nul”

Jolanda linsChooten

Jolanda Linschooten is fotograaf, auteur, avonturier, filmmaker en vooral ook multi-
mediapresentator. Sinds 2000 leeft ze van haar avonturen, reportages en expedities en 
organiseert ze fotoreizen naar Scandinavië.

Zo trok Jolanda 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 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, ging over Noorwegen en inmiddels spreekt ze 
zowel Noors als Zweeds.

Jolanda schrijft en fotografeert voor diverse tijdschriften, waaronder  
National Geographic. Ze publiceerde een indrukwekkende reeks berg-
wandelgidsen, een kanogids en meerdere literaire reisboeken, waarmee ze 
diverse nominaties won (beste reisboek van het jaar, beste reis verhaal van 
het jaar). In november 2018 verschijnt een nieuw boek: ‘Licht’.
Tijdens eerdere Mondiavisueel-seizoenen veroverde Jolanda de harten van 
het publiek met haar indringende multimedia theatershows Yukon Gold-
rush (2014), Niet de race maar de reis (2015), Hotspot IJsland (2016) en 
Scandinavië op z’n wildst (2017, herhaald in 2018).

licht
Een inspirerend, informatief én persoonlijk boek 
dat de lezer op adembenemende wijze meevoert 
naar bijzondere natuurplekken.  
Jolanda Linschooten gebruikt haar ervaringen 
als avonturier en fotograaf om het onderwerp 
licht te onderzoeken.

www.Jolandalinschooten.nl 
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op zoek naar het noorderlicht
“De meeste wetenschappers zullen het met mij on-
eens zijn”, verzuchtte professor Gullikstad Johnsen 

in zijn werkkamer aan de Universiteit van Tromsø, 
waar ik in opdracht van National Geographic Magazine 
mijn zoektocht naar het noorderlicht begon. “Moderne 
onderzoekers berekenen en beoordelen op grond van 
satellietgegevens zonder ook maar een blik naar buiten 
te werpen. Maar,” benadrukte Gullikstad Johnsen, “wie 
het poollicht écht wil ervaren, moet eruit, een nachtdier 
worden.”  
Dat was bepaald niet tegen dovemansoren gezegd en de 
Noorse professor zette hiermee onbedoeld meer in gang 
dan hij had kunnen denken.

mysterie oF sprookJe?
Ik pak mijn ski’s en glijd in mijn eentje de duistere pool-
nacht in. Op weg naar het oude noorderlicht-observato-
rium van Kristian Birkeland, hoog op een bergtop nabij 
Alta. Deze Noorse natuurkundige uit de vorige eeuw 
was een van de eersten die het verband ontdekte tussen 
het noorderlicht en de zon, wetenschappelijk gezien van 
groot belang omdat onze aardse kijk op dit mysterieuze 
lichtspel aan de arctische hemel hierdoor eindelijk uit de 
sprookjessfeer getild werd.

600 kilometer Boven de poolcirkel
Door me onder te dompelen in de nacht, dat nachtdier te 
worden, probeer ik Birkeland te volgen die in een duistere 
ruimte onverschrokken naar de schoonheid van het licht 
zocht. Door zijn tijdgenoten werd Birkeland voor gek ver-
sleten, op mijn manier begrijp ik uitstekend hoe dat voelt. 
Want wie skiet er nu moederziel alleen door de Finnmark? 
Zo’n 600 kilometer boven de poolcirkel, waar het begin 
februari negentien uur per etmaal donker is. Wekenlang 
kampeer ik bij dertig graden onder nul, de route loopt 
over een dichtgevroren rivier met onbetrouwbaar ijs die 
door een woeste canyon loopt en als ik overvallen word 
door een storm, moet ik een sneeuwhol graven om te 
voorkomen dat ik met tent en al word weggeblazen.

de presentatie 

J olanda Linschooten neemt je mee op haar avon-
tuurlijke zoektocht naar de oorsprong van het 

mysterieuze noorderlicht. Op aanwijzing van een 
excentrieke professor trekt zij in haar eentje op ski’s 
over de diepgevroren Noorse Finnmark en kampeert 
bij Rendiersámi. Op meeslepende wijze vertelt zij  
   over licht, land én mensen, die haar laten delen in         
      de geheimen van de poolnacht.

geheimen van de poolnacht



Jolanda linschooten
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                          geheimen van de poolnacht

za. 19-01-2019 20:00 uur Houten Theater Aan de Slinger

di. 22-01-2019 20:00 uur Steenwijk Rabotheater De Meenthe

wo. 23-01-2019 20:00 uur Oosterhout Theater De Bussel

vr. 25-01-2019 20:00 uur Doetinchem Schouwburg Amphion

ma. 28-01-2019 20:00 uur Rijswijk Rijswijkse Schouwburg

vr. 01-02-2019 20:00 uur Alkmaar TAQA Theater De Vest

Koop uw toegangskaarten via www.mondiavisueel.com 
Of reserveer telefonisch (030 - 63 61 462) of per e-mail: info@mondiavisueel.com  
Kaarten zijn ook verkrijgbaar via de (online-)kassa van de bovenstaande theaters. 

geheimen van de poolnacht



Jolanda linschooten

te gast BiJ de rendiersámi
Gaandeweg tijdens deze odyssee blijken alle ontberingen 
zinvol en ontvouwen zich de geheimen van de poolnacht. 
Want daarbuiten onder die kosmische vuurwerkshow valt 
alles samen: zowel de natuurwetenschappelijke verklarin-
gen als de meer mythische verhalen van de Rendiersámi 
bij wie ik een tijdlang in een lavvu woon. Deze Sámi gaan al 
sinds mensenheugenis om met winterse ‘duisternis’ en al 
zijn de tijden veranderd, licht zien waar het donker is, blijkt 
een kunst die dit natuurvolk nog altijd beheerst.  
Als de kudde middenin de winternacht bijeengedreven moet 
worden, zie ik hun vakmanschap. Ik voel die dampende lijven 
van honderden rendieren langs me heen denderen. 
Tradities middenin moderne cultuur: in Kautokeino 
kán dat.

een zwiJgzame Birkeland
Als ik na allerlei omzwervingen en ontmoetingen uitein-
delijk het observatorium op de top van de berg Haldde 
bereik, word ik opgewacht door een stoïcijnse Birkeland, 
in brons gegoten en met sneeuw bepleisterd. Hij steekt 
geen hand uit als ik bij windkracht zeven een kwartier 
bezig ben om de deur van dit historische bouwwerk vrij 
te graven. Als ik dat uiteindelijk voor elkaar heb brul ik 
tegen de storm:  
 “Hé Kristian, je bent mooi wel genomineerd voor 

de Nobel prijs natuurkunde! Je staat zelfs op 
het Noorse briefje van 200 kronen!”  

Birkeland zwijgt. Het ging hem niet om 
roem, hij was op zoek naar het licht in 

de nacht. Net als ik. •

J olanda Linschooten won in oktober 2017  
de 3e prijs in de categorie ‘Gesamtvortrag’ 

met haar multi media theatershow ‘Polarnacht’ 
op het toonaangevende Inter nationale El Mundo 
Abenteuer- und Reisefestival in het Oostenrijkse 
Judenburg.



Team Bergans
Jolanda Linschooten
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“

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

      ik kon Het niet ontkennen…  
ik Had Het lucHtruim van scHipHol 

gescHonden”

Jeroen Komen

Jeroen Komen is piloot, fotograaf en bevlogen verteller van luchtige verhalen die zich  
afspelen in hoger sferen. Hij zoekt letterlijk en figuurlijk de grenzen van de vrijheid op  
en leert daarbij dat vrijheid gebaat is bij regels en kaders.

Jeroen Komen (1968) trok al op zijn 18e liftend de wereld in. Op school wilde het steeds niet zo lukken. Terug in 
Nederland (1992) waagde hij eerst nog een poging om Cognitieve Kunstmatige Intelligentie te studeren, maar  
omdat hij tegelijkertijd zijn bedrijf Knoworries (1995) oprichtte, moest hij opnieuw concluderen dat de school-
banken hem onvoldoende konden boeien. 
 
Knoworries groeide uit tot een volwassen en innovatieve IT-onderneming met 25 medewerkers (2009): een mooi 
moment om zijn stokje over te dragen aan mensen die meer plezier halen uit stabiliteit. Daardoor ontstond ruimte 
om opnieuw de wereld in te trekken, niet alleen de wereld rond in grote vliegtuigen, maar vooral heel Europa door 
in zijn eigen propellervliegtuigje. 

Nadat hij Knoworries in 2015 verkocht had, bundelde hij zijn vlieganek dotes 
en luchtfoto’s in een boek en een presentatie onder de titel ‘Ik kan vliegen’. 
Jeroen is een ‘bevlogen’ verteller die zijn ‘luchtige’ verhalen en belevenis-
sen aan de hand van bijzondere (lucht)foto’s presenteert in de multimedia 
theatershow ‘Ik kan vliegen’. 

ik kan vliegen
In 2016 verscheen het boek ‘Ik kan vliegen’, 
waarin Jeroen zijn belevenissen uitgebreid 
beschrijft. Ook wetenswaardigheden over de 
vliegtechniek komen aan bod en vanzelfspre-
kend is het boek voorzien van veel luchtfoto’s. 
In de pauze en na afloop van de theatershow 
kunt u een gesigneerd exemplaar kopen.  
Prijs: € 22,50.

www.ikkanvliegen.nl 
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ik kan vliegen

 
een eigen vliegtUig
Na een reis door de USA constateer ik 
dat mijn bedrijf Knoworries, ondanks 
mijn afwezigheid, probleemloos heeft door-
gedraaid en dus volwassen genoeg is om op eigen benen 
te staan. Ik vraag mijn sales manager om directeur te 

worden en doe een stapje opzij. Ik ben toe aan iets 
nieuws… ik koop een vliegtuig. 

Overigens komt 
dat niet uit de 

lucht vallen; ik heb al 10 jaar 
een vliegbrevet en ik ben gek op 

reizen en avontuur.

vliegen op zicht
In de luchtvaart is er onderscheid tussen ‘zichtvliegen’  
en ‘instrumentvliegen’. Voor beide gelden andere spel-
regels. Met mijn brevet en mijn vliegtuig mag en kan ik 
alleen op zicht vliegen en dat is een stuk avontuurlijker. 
Voor instrumentvliegers, de commerciële luchtvaart,  
zijn wij nogal lastig. Wíj mogen doen waar we zin in 
hebben: loopings maken en rondjes draaien om foto’s te 
maken, etc. Het enige waar we op moeten letten is dat we 
nergens tegenaan botsen. En… beloven dat we niet door 
een wolk vliegen.

 
                                             verBoden geBied

       Bepaalde delen van het luchtruim  
mag je alleen in met toestemming van de 

luchtverkeersleider, meestal een cirkel van 
10 kilometer rondom een vliegveld zoals bijvoorbeeld 
Schiphol.

Toen ik net had leren vliegen nam ik het niet zo nauw met 
die cirkels op de kaart. Zeker niet toen ik ‘even’ ergens een 
foto van wilde maken en de cirkel net schampte. Kort na 
die actie werd ik gebeld. Of ik daar en daar had gevlogen? 
Ik kon het niet ontkennen: ik had het luchtruim van 
Schiphol geschonden. 

mUFFins en Bagels
Ik kwam er vanaf met een waarschuwing, maar ontving 
ook een uitnodiging om naar het luchtverkeersleidings-
centrum te komen om voorgelicht te worden over wat 
mijn illegale actie oproept. Een soort heropvoedings-
kamp, maar dan wel met muffins en bagels bij de koffie. 
Véél effectiever dan een boete! 
Sindsdien adviseer ik collega-piloten om, als ze een 
luchtverkeersleidingscentrum van binnen willen zien, 
even kort in zo’n verboden cirkel te vliegen. De uitnodi-
ging om muffins te komen eten komt dan vanzelf.

de presentatie 

P iloot Jeroen Komen doet wat maar weinigen doen. 
Met zijn eigen vliegtuigje vliegt hij kriskras door 

Europa. Hij ontmoet bijzondere mensen op afgelegen 
plekken, ontsnapt aan allerlei gevaren, maakt duizenden 
luchtfoto’s, beleeft bizarre avonturen en zoekt letterlijk 
de grenzen van de vrijheid op. Jeroen vertelt op ‘bevlo-
gen’ wijze allerlei ‘luchtige’ verhalen en anekdotes.



Jeroen komen
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                                     ik kan vliegen

vr. 08-03-2019 20:00 uur Alkmaar TAQA Theater De Vest

di. 12-03-2019 20:00 uur Steenwijk Rabotheater De Meenthe

wo. 13-03-2019 20:00 uur Oosterhout Theater De Bussel

do. 14-03-2019 20:00 uur Doetinchem Schouwburg Amphion

di. 19-03-2019 20:00 uur Rijswijk Rijswijkse Schouwburg

wo. 20-03-2019 20:00 uur Houten Theater Aan de Slinger

Koop uw toegangskaarten via www.mondiavisueel.com 
Of reserveer telefonisch (030 - 63 61 462) of per e-mail: info@mondiavisueel.com  
Kaarten zijn ook verkrijgbaar via de (online-)kassa van de bovenstaande theaters. 

ik kan vliegen



Jeroen komen

Franse mirages
Ik krijg een uitnodiging voor een barbecue bij vrienden in 
Normandië. Handig als je daar dan met je eigen vliegtuig 
heen kunt vliegen; scheelt een hoop tijd. 

Onderweg kom ik in een dik wolkendek terecht. Ik pro-
beer eruit te komen door eerst maximaal te stijgen en,  
als dat niet lukt, daarna tot minimale hoogte te zakken. 
Die rare capriolen vallen op bij de naburige luchtverkeers-
leiding en die vragen vragen: “Wat bent u aan het doen?”  
Ik vertel ze dat ik in een wolkendek zit waar ik eigenlijk 
als zichtvlieger niet in mag zitten. 

Ze begeleiden me uiteindelijk naar het dichtstbijzijnde 
vliegveld met een kilometerslange startbaan. Ik ontwaar 
allemaal blauwe zwaailichten aan het eind van de baan. 
Het blijkt een militair vliegveld te zijn vol met Franse 
Mirages. Mijn vliegtuig en ik worden gefotografeerd.  
Ik zou zomaar een buitenlandse spion kunnen zijn!

de hele vliegtUigdeUr is weg
In Moldavië, speelt zich een ander komisch avontuur af.  
Na 20 minuten vliegen hoor ik een scherpe fluittoon en ik 
merk dat mijn deur niet goed dicht zit. Net als met een 
autodeur doe ik hem even kort open en klap hem weer 
dicht, althans, dat dácht ik te doen... De deur waait uit de 
sponning en dwarrelt naar beneden, alle papieren vliegen 
door de cabine en een oorverdovend lawaai teistert mijn 
oren. Hoe dat avontuur afloopt vertel ik u tijdens mijn  
multimedia theatershow. •
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“

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

    vanuit de diepte zwemt een 
kolossale walvis met opengesperde 

bek recHt op me af”

melvin redeKer

Melvin vertelt het verhaal van de laatste wildernissen op onze planeet tijdens  
presentaties en visual story telling. Hij beklom de steilste bergen van de Himalaya 
en onderzoekt de onderwaterwereld van de diepe zee.

Na vijf jaar voorbereiding lukte het Melvin om als eerste fotograaf onderwaterfoto’s en video’s te maken van 
orka’s in de Noordzee. Dit unieke project bracht hem aan tafel bij RTL Late Night. Ook het TV programma  
Het Klokhuis weidde in 2018 een uitzending aan zijn zee-expedities in de aflevering ‘de onderwaterfotograaf’. 

Melvin is een gepassioneerd fotograaf. Hij gaat nooit op pad zonder zijn 
camera. Zijn foto’s van de onderwaterwereld zijn inter nationaal bekroond. 
In 2017 won Melvin met een foto van twee orka’s een prijs bij de bekende 
wedstrijd Underwater Photographer of the Year 2017.

Melvin heeft ruim 25 jaar ervaring als expeditieleider. Hij is een veel-
gevraagd spreker voor het bedrijfsleven. Uit zijn ervaringen destilleert  
hij waardevolle en doorleefde inzichten over succesvol samenwerken,  
het leveren van topprestaties, leiderschap en het omgaan met verande-
ring en tegenslag. Wekelijks deelt hij zijn ervaringen met publiek van 10 
tot 1200 personen, om mensen en organisaties te inspireren het beste uit 
zichzelf te halen.

We leven in een tijd met enorme ecologische en maatschappelijke uit-
dagingen. Via zijn Stichting In de Noordzee, die hij samen met zijn vrouw 
Fiona van Doorn oprichtte, heeft Melvin zich gecommitteerd om bij te 
dragen aan het keren van het tij. Met het lesprogramma voor basisscholen  
‘Een schone zee begint bij een schoon schoolplein’ werden al meer dan 
10.000 kinderen bereikt. 
                                                 www.melvinredeker.nl
     www.indenoordzee.nl
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de roep van de orka

de Jacht is Begonnen
Een dicht opeengepakte groep zilveren schichten schiet 
onder mij door. Vanuit de diepte zwemt een kolossale 
walvis met open gesperde bek recht op me af. Het prach-
tige beest komt vlak naast me tot stilstand. Ik lig oog in 
oog met de walvis als deze met een paar slokbewegingen 
de vis doorslikt.
Vierhonderd kilometer boven de poolcirkel vindt jaar-
lijks een van de grootste natuurspektakels plaats uit 
onze oceanen: honderden giganten komen samen om te 
jagen op haring die overwintert in de fjorden tussen de 
besneeuwde bergpieken van Arctisch Noorwegen. Het is 
een bijeenkomst van vraatzuchtige orka’s en bultruggen. 
Gefascineerd door dit natuurfenomeen ga ik samen met 
mijn vrouw Fiona in onze expeditieboot op onderzoek uit. 

tocht door BesneeUwd lapland
Op een trailer achter de auto hangt onze RIB-boot We 
rijden ruim 3000 kilometer dwars door het besneeuwde 
Lapland over spiegelgladde wegen van sneeuw en ijs.  
Slapen doen we in de daktent, soms bij -25 graden.  
De Lappen bij de poolcirkel kijken vreemd op als ze onze 
boot onze boot langs zien rollen: “Mooie boot! Maar de 
lente is nog ver weg!” Motorproblemen in deze wilder-
nis, zonder een garage in de buurt, stellen ons voor een 
uitdaging. Is de expeditie vóór de start al ten einde?

zang van Jagende reUzen
Met onze boot de onstuimige oceaan op, ruigheid in zijn 
puurste vorm. De zee is onvoorspelbaar en het weer en 
de wind hebben in ieder fjord hun eigen wil. Soms dwin-
gen de omstandigheden ons tot omkeren. 
Tijdens de winterse ontdekkingstocht in de poolnacht 
verwonderen we ons bij de aanblik van de verstilde 
sneeuwlandschappen, de sprookjesachtige riffen en het 
noorderlicht. Als ik me behoedzaam in het ijskoude water 
laat glijden, betreed ik een mysterieuze wereld waar de 
zang klinkt van jagende reuzen. 

de presentatie 

D e roep van de orka is onweerstaanbaar voor avon-
turier Melvin Redeker. Ga mee op reis onder de gol-

ven, door de laatste wildernis van onze blauwe planeet. 
Melvin verstopt zich op de zeebodem, daar waar orka’s 
jagen op zeehonden. Op zoek naar de mysteries van de 
oceaan ontmoet hij haaien, nieuwsgierige bultruggen 
en zachtaardige killer whales.



melvin redeker
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                                          de roep van de orka

wo. 03-04-2019 20:00 uur Oosterhout Theater De Bussel

ma. 08-04-2019 20:00 uur Steenwijk Rabotheater De Meenthe

wo. 10-04-2019 20:00 uur Houten Theater Aan de Slinger

do. 11-04-2019 20:00 uur Doetinchem Schouwburg Amphion

ma. 15-04-2019 20:00 uur Rijswijk Rijswijkse Schouwburg

di. 16-04-2019 20:00 uur Alkmaar TAQA Theater De Vest

Koop uw toegangskaarten via www.mondiavisueel.com 
Of reserveer telefonisch (030 - 63 61 462) of per e-mail: info@mondiavisueel.com  
Kaarten zijn ook verkrijgbaar via de (online-)kassa van de bovenstaande theaters. 

de roep van de orka



melvin redeker

BrUtale zeehonden
Onderwater ben ik gewichtloos. Ik zweef boven de zee-
bodem. Dan voel ik een ruk aan mijn duikvin. Als ik achter-
om kijk zie ik een paar grote aandoenlijke ogen, een lief 
snoetje met grote snorharen. Ik word achtervolgd door 
zeehonden!

waar orka’s Jagen
Ieder jaar trekken orka’s vanuit de Atlantische Oceaan 
de Noordzee in. Ze schuimen de kust af op zoek naar een 
maaltje zeehond. Of ze volgen boten die op makreel  vis-
sen. Over deze orka’s is maar weinig bekend. Waar zijn ze 
in andere delen van het jaar en wat eten ze dan? Wil je een 
kijkje nemen in hun wereld, dan zul je het water in moeten. 

Na vijf jaar voorbereiding is het zover. Fiona roept tegen 
me: “Melvin, ga het water in!” Ik zit in mijn duikuitrusting 
klaar op de rand van de boot en zie een rugvin van één me-
ter tachtig door de golven scheren. “Bekijk het maar”, denk 
ik, terwijl het zweet onder mijn oksels vandaan gutst. 

We besluiten om het anders aan te pakken. Fiona dropt me 
in het water. Ik verstop me op de zeebodem, daar waar de 
orka’s jagen op zeehonden. Ik staar in een muur van blauw-
groen zeewater. Het wachten duurt lang. Dan zie ik schim-
men op me afkomen. De silhouetten worden snel groter en 
ik herken hun zwart-witte tekening. Orka’s! •
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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  

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. 

Mondiavisueel selecteerde 6 theaters, verdeeld over het land.  
Niet alleen de geografische ligging heeft bij die selectie  

een rol gespeeld, maar vooral ook de maximale projectie- 
mogelijkheden, 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.

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 €2,40 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. 15-20 minuten) van Station Rijs-
wijk. Of u neemt 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.
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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 (betaald parkeren), 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) of 29 (richting Arnhem) of 82 (richting Zut-
phen); halte Doetinchem Centrum.  
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  •



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  

alkmaar
Grand Café Klunder, Canadaplein 2

In dit in het theatergebouw gevestigde restaurant kunt u 
van een speciaal samengesteld driegangendiner (theater-
menu) 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.

riJswiJk (zh)
Restaurant Rij 23, Rijswijkse schouwburg 

Restaurant Rij 23  bevindt zich in de Rijswijkse Schouwburg. 
Voor een aantrekkelijk tarief wordt hier een tweegangen-
menu (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/

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. 

dineren voorafgaand aan de voorstelling ?

Een ‘avond uit’ naar een live Mondiavisueel multimedia theatershow omvat méér dan menigeen denkt.  
De voorpret begint bij het doorbladeren van dit programma-magazine waarin u van de diverse voorstel-

lingen 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 live multimedia theatershow 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 in het theater  
zelf te genieten van een goed diner. U bent altijd op tijd bij de voorstelling,  
want het restaurant houdt daar rekening mee. Maak uw avond uit  
compleet met een ontspannen diner vooraf.  
Wij geven u graag wat horecatips.
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oosterhoUt
Eerst Eten: keuze uit diverse restaurants

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 

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.

steenwiJk
Theaterrestaurant De Meenthe

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

welkom
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.

doe mee en win…!
U ontvangt een verlotingskaart waarmee u kans maakt  
op gratis abonnementen of tickets voor volgende voor- 
stellingen. Dankzij de op de kaart ingevulde gegevens  
kunnen wij u informeren over onze activiteiten.

geplaceerde tickets
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.

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

een ComfortaBele omgeving & een Prettige sfeer
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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.

klokslag 20:00 UUr
De live multimedia theatershows beginnen  klokslag 
20:00 uur. Na aanvang van de presentatie laat  het  
theater personeel niemand meer toe tot de zaal. 

hoge kwaliteit van Beeld en gelUid
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!

paUzedrankJe inclUsieF
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.

BoekentaFel en greet & meet met de spreker
Bij veel Mondiavisueel theatershows is er een boeken-
tafel 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.
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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.: “Wat goed dat jullie dit soort theatershows 
organiseren! Ik ken deze manier van persoonlijke 
avonturen vertellen door een spreker aan de hand 
van supergrote foto- en videobeelden en muziek 
uit de tijd dat ik in Duitsland woonde en heb me 
altijd afgevraagd waarom dit in Nederland niet 
werd gedaan. Overigens vind ik dat jullie het wel 
professioneler aanpakken door voor echte theaters 
en schouwburgen te kiezen en in tegenstelling tot 
Duitsland is het pauzedrankje bij jullie inclusief.”

Freek Kooij: “Het staat garant voor een avondje uit. 
Mooi theater met een nog mooiere multimediashow! 
De spreker is een begenadigd fotograaf en heeft ook een 
prettige stem om naar te luisteren. Samen met de beel-
den is dit een genot van de bovenste plank. Het format 
is prima en vooral niet veranderen. Het zou van mij wel 
vaker mogen zijn met dit soort lezingen.”

N.N.: “Omdat ik niet precies wist wat ik kon ver-
wachten werd ik verrast. Het sprak des te meer 
omdat de klimmer hier zelf commentaar op gaf.”

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

Wim Kroot: “Wie kan beter het verhaal vertellen  
dan degene die het allemaal aan den lijve heeft onder-
vonden? Ga vooral zo door!” 

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!”

Dirry te Kiefte: “Echt een ervaringsdeskundige; 
heerlijk om naar te luisteren. Vertelt rustig en een 
goede balans tussen tekst en beeld. Gastvrije en 
vriendelijke ontvangst. Echt avondje uit.”

N.N.: “Ik ontving t.g.v. mijn verjaardag een cadeau-
bon voor een compleet avondje uit. Ik had nog nooit 
gehoord van multimedia theatershows, maar was 
verrast en onder de indruk van vooral het persoon-
lijke én bijzondere verhaal van de avonturier. Ik geef 
nu ook anderen zo af en toe zo’n cadeaubon.”

Bert Vonk: “Prima zaal, door oplopende rijen heeft ie-
dereen perfect zicht op het scherm. Ook de rest, drankjes 
etc. goed verzorgd. Makkelijk parkeren in niet al te drukke 
stad. Al meerdere keren aan vrienden enthousiast verteld 
over Mondiavisueel. We hebben al 5 presentaties bijge-
woond en waren elke keer laaiend enthousiast. Knap om 
zo’n constant en hoog niveau te handhaven. Doorgaan zo 
a.u.b!”

N.N: “Afwisselend, boeiend, niet een simpel reis-
verslag 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!”

Astrid Brieko – Brouwer: “Mooi groot scherm, 
prachtige presentatie waar je in het verhaal mee-
gesleept wordt.”

N.N: “Na 4 jaar shows van bergbeklimmers zou het 
ook wel leuk zijn om sprekers te vragen die andere 
outdoor-sporten beoefenen. Fietsers, wandelaars, 
snowboarders, etc. Maar, houd wel vast aan jullie 
hoge kwaliteit, want die is super.”

reaCties oP de vorige seizoenen



49m o n d i a v i s u e e l   2018 – 2019    •  

BeleeF een complete & onvergeteliJke avond Uit

BliJF op de hoogte van de  
actUele programma-inFormatie!

Het kan zijn dat een live multimedia theatershow  
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 theatershow u niet uitkomt, 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 multimedia theatershows.

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.          •

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

nieuwsBrief
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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:  € 27,00 p.p. incl. consumptie tijdens de pauze  
 € 24,00 idem, met vouchercode-korting * 
Rang B: € 23,00 p.p. incl. consumptie tijdens de pauze  
 € 20,00 idem, met vouchercode-korting * 
Rang C: € 19,00 p.p. incl. consumptie tijdens de pauze  
 € 16,00 idem, met 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

zitPlaatsen & entreePriJzen

ticketpriJzen 
Mondiavisueel is een particulier initiatief dat geen 
aanspraak kan maken op aanvullende cultuursubsidies 
om de ticketprijs kunstmatig laag te houden.

Ondanks sterk stijgende prijzen voor theaterhuur,  
consumpties, reclamedrukwerk, reiskosten, adverten-
ties, etc, is de ticketprijs slechts met € 1,00 verhoogd.
Afhankelijk van de gekozen rang en het kunnen profi-
teren van vouchercodekorting via een Mondiavisueel-
partner kosten de tickets € 16,00 tot € 27,00.



  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 multimedia theatershow bestellen via onze website  
www.mondiavisueel.com of per e-mail: info@mondiavisueel.com. Telefonisch via 030–63 61 462.

De bon is tot 1 jaar na uitgifte geldig voor alle Mondiavisueel multimedia theatershows in alle 
theaters en schouwburgen. De ontvanger kiest zelf een presentatie, uiteraard onder voorbe-
houd van uitverkochte voorstellingen. 

DOE EEN AVOND

M O N D I AVI SUEE L
CADEAU
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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 media 

theatershow die u wilt bijwonen. Op de betreffende pagina 
kunt u een datum en een locatie kiezen. Als u over een vou-
chercode 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.

online Kaarten Bestellen  telefonisCh Kaarten Bestellen
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kaartverkoop

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 61 462 (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 Mondia-
visueel-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.

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 | Online outdoorplatform

• Bergen Magazine | Tijdschrift voor bergliefhebbers

• De Fietsersbond | De bond van fietsend Nederland

• De Vakantiefietser | Specialist voor je fietsvakantie

• De Wereldfietser | Tijdschrift over reizen per fiets

• Duiken | Magazine van de onderwaterwereld

• KNVvL | Kon. Ned Vereniging voor Luchtvaart

• Natuurfotografie Magazine

• NOB | Nederlandse Onderwatersport Bond

• Norge Reiser

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

• NVBG | Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid

• SGG | Stumpfl Gebruikers Groep.

• Snow Leopard Adventures

• Wandelmagazine | Tijdschrift voor de fanatieke wandelaar

• Zwerfkei | Outdoor & Travel Centre

*  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.

5 
Kies uw betaalmethode : 
•   iDeal of Paypal voor Nederland  
•   Bancontact/Mr. Cash voor België.

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 voor-
stelling, of u slaat ze op in uw smartphone.

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

online Kaarten Bestellen  telefonisCh Kaarten Bestellen
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Oktober 2018
vr. 26-10-2018 Doetinchem Weg van de Wereld Marica van der Meer
di. 30-10-2018 Alkmaar Weg van de Wereld Marica van der Meer

November 2018
do. 01-11-2018 Rijswijk Weg van de Wereld Marica van der Meer
ma. 05-11-2018 Steenwijk Weg van de Wereld Marica van der Meer
wo. 14-11-2018 Oosterhout Weg van de Wereld Marica van der Meer
za. 17-11-2018 Houten Weg van de Wereld Marica van der Meer

Januari 2019
za. 19-01-2019 Houten Geheimen van de poolnacht Jolanda Linschooten
di. 22-01-2019 Steenwijk Geheimen van de poolnacht Jolanda Linschooten
wo 23-01-2019 Oosterhout Geheimen van de poolnacht Jolanda Linschooten
vr. 25-01-2019 Doetinchem Geheimen van de poolnacht Jolanda Linschooten
ma. 28-01-2019 Rijswijk Geheimen van de poolnacht Jolanda Linschooten

Februari 2019
vr. 01-02-2019 Alkmaar Geheimen van de poolnacht Jolanda Linschooten

Maart 2019
vr. 08-03-2019 Alkmaar Ik kan vliegen Jeroen Komen
di. 12-03-2019 Steenwijk Ik kan vliegen Jeroen Komen
wo. 13-03-2019 Oosterhout Ik kan vliegen Jeroen Komen
do. 14-03-2019 Doetinchem Ik kan vliegen Jeroen Komen
di. 19-03-2019 Rijswijk Ik kan vliegen Jeroen Komen
wo. 20-03-2019 Houten Ik kan vliegen Jeroen Komen

April 2019
wo. 03-04-2019 Oosterhout De roep van de orka Melvin Redeker
ma. 08-04-2019 Steenwijk De roep van de orka Melvin Redeker
wo. 10-04-2019 Houten De roep van de orka Melvin Redeker
do. 11-04-2019 Doetinchem De roep van de orka Melvin Redeker
ma. 15-04-2019 Rijswijk De roep van de orka Melvin Redeker
di. 16-04-2019 Alkmaar De roep van de orka Melvin Redeker

Raadpleeg altijd de website voor de actuele agenda.

Koop uw toegangskaarten via www.mondiavisueel.com 
Of reserveer telefonisch (030–63 61 462) 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.

data theatershows 2018-2019



De Slinger 40 in Houten

info@aandeslinger.nl
030 – 63 51 024

Centraal gelegen in het land, 10 kilometer 
ten zuiden van Utrecht, naast het treinstation 
van Houten ligt Aan de Slinger. Dé plek 
wanneer u een inspirerende, creatieve, 
sfeervolle en gastvrije locatie zoekt.

U kunt ons theater huren, voor een 
congres, personeelsuitje, feest of netwerk-

bijeenkomst. 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.

Bij Aan de Slinger bent u  natuurlijk ook  
welkom voor theatervoorstellingen en de 
betere fi lm. Meer weten? We   helpen u graag.

Van 5 tot 300 gasten

Hét podium voor uw 
bijeenkomst

www.aandeslinger.nl

data theatershows 2018-2019




