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Jan roeleveld | voorwoord 

V ijf 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 43 jaar bezig met beeld, geluid  
en projectie. In 1983 startte ik een audiovisueel bedrijf en voorzag ik  
professionele sprekers van apparatuur en software en adviseerde ze  
bij het verzorgen van hun presentaties.

Deze sprekers kregen nauwelijks de kans om hun vaak schitterende pre-
sentaties te vertonen aan het grote publiek. Meestal werden ze uitgenodigd 
door een culturele vereniging of serviceclub en bleven hun presentaties 
– geheel ten onrechte – binnen de muren van kleine zaaltjes.

In Duitstalige landen zijn live multimedia theatershows al vele jaren een po-
pulaire vorm van een ‘avondje uit’. In Nederland beperkte het cultuuraan-
bod zich tot onder andere toneel, cabaret, muziek en dans. Tot december 
2014. Sindsdien organiseert Mondiavisueel live multimedia theatershows 
in gerenommeerde theaters en schouwburgen. In vijf seizoenen woonden 
ruim 16.000 bezoekers onze theatershows bij. Voor velen was deze nieu-

we vorm van live entertainment een ‘openbaring’, zo bleek uit de enthousiaste reacties. Het aantal bezoekers steeg elk 
jaar door de mond-tot-mondreclame van onze gasten. Wie een keer geweest is, komt terug en neemt familie, vrienden 
of buren mee naar volgende voorstellingen. Ook de Mondiavisueel cadeaubon vervult een wervende rol. In het voor-
bije seizoen moesten er vanwege overweldigende belangstelling drie extra voorstellingen worden georganiseerd.

In dit magazine presenteren wij het seizoen 2019-2020. We hebben opnieuw veel moeite gedaan om een gevarieerd 
programma samen te stellen.  
Jolanda Linschooten staat voor de zesde keer op het podium en neemt u twee keer mee van kust naar kust; van zuid 
naar noord en van west naar oost. Danielle Braun debuteert bij Mondiavisueel, maar is een veelgevraagde en zeer 
ervaren topspreker die u gaat verrassen met bijzondere avonturen waarbij verbazing en humor elkaar afwisselen. 
We gaan opnieuw de Himalaya in. Katja Staartjes keert terug met een nieuwe theatershow en vertelt ons over haar 
twee beklimmingen van de Manaslu in Nepal. De ervaren wereldfietsers Eric Schuijt en Carla van Tatenhove nemen u 
tijdens een duo-presentatie mee op de fiets door Zuid-Amerika.
In samenwerking met deze sprekers, de theaters en de schouwburgen én met de hulp van onze medewerkers zijn wij 
er zeker van dat wij ons publiek een geweldige ‘avond uit’ aanbieden. Het wordt een seizoen vol bijzondere avonturen.

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

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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wat is een live mUltimedia theatershow ?
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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 
• Klim- en bergsport

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 foto- en videobeelden.
• Passende muzikale ondersteuning.
• Een spannend en inspirerend verhaal.
• Live gepresenteerd, oog in oog met de spreker.
• U wordt meegesleept in het avontuur.
• Een complete ‘avond uit’ in het theater.
• U ontmoet mensen met dezelfde interesses.
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Voeten maken Vleugels  
oVerbodig”

Jolanda linsChooten

Jolanda Linschooten is fotograaf,  
filmmaker, auteur en allround avonturier.  
Sinds 2000 leeft ze van haar reizen en expedities. 

Jolanda trok per mountainbike en kano dwars door Alaska, op ski’s over de Groenlandse ijskap en te voet dwars door 
IJsland. Nadat ze een aantal jaren als trailloper actief was en diverse prijzen won (2e bij de Marathon des Sables, 1e bij 
de Ultra Trail du Mont-Blanc / TDS), gaf Jolanda de voorkeur aan avontuurlijker bergloopervaringen. Zo doorkruiste 
zij in haar eentje hardlopend Groot-Brittannië van zuid naar noord en de Pyreneeën van west naar oost.

Jolanda publiceerde een indrukwekkende reeks boeken, waaronder diverse bergwandelgidsen,  
het fotoverhalenboek ‘Licht’ over haar liefde voor de natuur, en het literaire reisverhaal  
‘Niet de race maar de reis’ over haar trailrun door Groot-Brittannië.  
Ook schrijft en fotografeert ze voor diverse tijdschriften en organiseert 
fotoreizen door ruige natuur waarbij je net even verder buiten de gebaande 
paden leert kijken.  
Deze duizendpoot filmt en monteert haar authentieke avonturen en heeft 
ruime ervaring als multimediapresentator in binnen- en buitenland. Voor haar 
werk ontving Jolanda diverse onderscheidingen, waaronder nominaties voor 
reportages (Aad Struijs Persprijs voor ‘Aurora borealis’ in National Geographic 
Magazine) en boeken (Bob den Uyl-prijs voor ‘Poollicht’). Bovendien won ze 
de 3e prijs bij het internationale multimediafestival ‘El Mundo’ in Oostenrijk.

niet de race maar de reis
In dit boek vertelt Jolanda wat een extreme 
voetreis door de natuur met je doet. Hoe zes we-
ken lang rennen door weer en wind je binnenste-
buiten keren. Een verhaal over kracht, verdriet 
én vergeving. “Klein zijn in de grote natuur, daar 
kun je veerkracht uit halen.” Prijs: €19,95

www.Jolandalinschooten.nl 
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2000 kilometer van zUid naar noord
Nooit voel ik de verbinding met de natuur sterker dan 
wanneer ik er op eigen kracht doorheen reis. Zo kwam 
ik op het plan om van zuid naar noord door Groot-Brit-
tannië te rennen. Offroad via de ruigste routes. Solo en 
zonder supportploeg. 2000 kilometer was verder dan ik 
ooit gelopen had.  
Wie groot wil dromen, moet klein beginnen. Met die 
gedachte zette ik half april 2013 mijn eerste stappen vanaf 
Lands End. Als een mier op een marathon bewoog ik me 
door de Britse natuur. Ik had eindeloze stranden en klif-
kusten helemaal voor mezelf, de regenboog liep met me 
mee over de Pennines en in het Lake District woei 
mijn hoofd letterlijk helemaal leeg.

goUden momenten
De beschutting van verlaten bothy’s, full breakfast in een 
pub en de ruige leegte van de Schotse Hooglanden: het 
waren gouden momenten die ik nooit had willen missen. 
Natuurlijk was het zwaar. Vele malen zwaarder zelfs dan 
ik vooraf had kunnen bedenken: slapeloze stormnachten 
in een klappertentje, zondvloedregens die me doorweek-
ten en een kikker die me wakker kuste. Dan voelde ik me 
extra klein en leek de reis oneindig lang.

verBondenheid met de natUUr
“Dit nooit meer!”, was dan ook mijn eerste gedachte  
toen ik na veertig loopdagen – volledig uitgewoond – 

neerplofte onder de vuurtoren bij John O’ Groats. 
Het sloopt je en je snakt naar ‘normaal’ doen. En 
inderdaad: die eerste douche, gewone kleren aan, 
je eigen bed; het zijn ware sensaties. 
Maar al snel – verrassend snel – lossen de rafel-

randjes van het afzien op en wat dan overblijft, is 
waar het mij om gaat. Niet de kilometers en al hele-

maal niet het tempo.  
Maar een diep gevoel van verbondenheid met de natuur; 
als een verwaarloosde vriendschap die je weer stevig aan-
haalt. Dan pas snap je dat authentieke ervaringen moeite 
mogen kosten.

de presentatie 

V  an de zuid- naar de noordkust door Groot-
Brittannië en van de Atlantische naar de Mediter-

rane kust door de Pyreneeën, van kust naar kust in 
het kwadraat. Trailrunnend meer dan een marathon 
per dag, solo en met minimale bagage. Voor Jolanda 
Linschooten is balans met de natuur en met jezelf de 
sleutel tot succes bij ultieme prestaties. Een universeel 
avontuur over kleine stappen naar een groot doel.

van kUst naar kUst 2



Jolanda linschooten
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                              van kUst naar kUst ²
wo. 30-10-2019 20:00 uur Oosterhout Theater De Bussel

vr. 01-11-2019 20:00 uur Doetinchem Schouwburg Amphion

ma. 11-11-2019 20:00 uur Rijswijk Rijswijkse Schouwburg

di. 12-11-2019 20:00 uur Steenwijk Rabotheater De Meenthe

za. 16-11-2019 20:00 uur Houten Theater Aan de Slinger

ma. 25-11-2019 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. 

van kUst naar kUst 2



Jolanda linschooten

850 kilometer van west naar oost
Het was dan ook onvermijdelijk dat ik op een vroege 
zomerochtend in 2018 op het strand van Hendaye stond. 
Klaar om te beginnen aan een 850 kilometer lange trailrun 
van west naar oost over de toppen van de Pyreneeën.  
Opnieuw met minimale bagage en een goedgetraind lijf.

intensieve stilte
Je kunt het extreem noemen, maar je kunt het ook anders 
bekijken. Want wat ik doe is eeuwenoud. Te voet en solo 
lange afstanden door de natuur afleggen is al zo oud als 
de pelgrims van Santiago, op zoek naar wat ik intensieve 
stilte noem. Ieder in z’n eigen tempo, want het enige dat 
telt is dat je doet wat je het liefste doet.

tegenslagen
Intense ervaringen zijn puur en onuitwisbaar. Dat wil 
niet zeggen dat alles van een leien dakje moet lopen.  
Dagelijks zijn er nieuwe vragen, nieuwe angsten. On-
weer, gevaarlijk terrein, darmproblemen door slecht 
water en honger.

voeten maken vleUgels overBodig
Nergens voelt mijn kwetsbaarheid groter dan in die ver laten 
steenwereld. Maar de natuur blijkt een geduldige leermees-
ter en de balans hervinden een ware levensles. Toen ik na 
twintig dagen het strand van Banyuls-sur-Mer bereikte, 
stonden de tranen in mijn ogen. Voeten maken vleugels over-
bodig. Wie klein begint, kan grote dromen uit doen komen. •



WEATHER READY 

Streamlined hiking-specific shells give waterproof 
protection for unpredictable weather with superlight, 
highly packable NEW GORE-TEX PACLITE® Plus  
product technology.

Chamonix, France  
Beta SL Hybrid Jacket - Infrared
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in iran hing mijn hoofddoek de 
hele dag in de yoghurt…”

danielle Braun

Danielle Braun reist de wereld rond op zoek naar bijzondere stammen en laat ons zien dat er 
behalve verschillen ook veel overeenkomsten zijn tussen die verre volkeren en ons. Haar motto: 
“Een mens is niet los verkrijgbaar”. Danielle Braun studeerde klassieke culturele antropologie.

Danielle specialiseerde zich in de dynamiek van politiek-religieuze systemen in Afrika en Azië. Tijdens haar studie werd 
ze gegrepen door het inzicht dat rituelen en omgangsvormen in onze maatschappij minstens even indrukwekkend en 
functioneel zijn als die van verre vreemde volkeren. Ze combineerde de klassieke antropologie met organisatiekunde 
en studeerde als een van de eersten in Nederland af als corporate antropoloog. Danielle promoveerde in 1996.

Na haar studie startte Danielle haar loopbaan als docent aan de HEAO. Een overstap naar Ernst & Young  
Consulting volgde. Vervolgens werd Danielle directeur van een groot asielzoekerscentrum in Dronten,  
een tijdelijke leefomgeving voor 800 mensen uit alle windstreken. Nu is Danielle een van Nederlands 
topsprekers. Ze is directeur van de Academie voor Organisatiecultuur en 
publicist voor kranten, social media, radio en tv onder de titel #antropoloog 
desvaderlands. Elk jaar reist ze naar een boeiende tribe ergens op de wereld 
om nieuwe verhalen te verzamelen. Danielle Braun is exotisch als het over 
cultuur gaat, wetenschappelijk onderbouwd als het moet, vol humor als het 
kan. Altijd up-tempo en interactief.

                                                   da’s gek
Danielle Braun schreef onder andere ‘De 
Corporate Tribe’, een bestseller en het manage-
mentboek van het jaar 2016. In haar nieuwste 
boek ‘Da’s gek’ – een antropologische kijk op 
’normaal’ neemt Danielle je mee op reis en kom 
je er achter dat ‘normaal’ soms best gek is en 
‘gek’ soms best normaal. Door haar frisse blik 
op de mens raak je prettig in de war, je leven 
zal nooit meer hetzelfde zijn. Je wordt, kortom, 
zelf een beetje antropoloog. Van je eigen leven. 
Prijs: € 24,95
 www.avorganisatiecUltUUr.nl 
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verre volkeren dichtBiJ

reis met miJ mee
Als antropoloog ben ik gefascineerd door hoe mensen  
cultuur maken en hoe culturen mensen maken. Ik reis om 
de wereld om te leren van wat we eigenlijk al weten:  
hoe we tribes bouwen en hoe we samen kunnen leven.  
Ik neem je op reis over de wereld. Kijk door mijn ogen. En 
word een beetje antropoloog… van je eigen leven. Verre 
volkeren komen heel dichtbij. En geven ons levenslessen.

cUltUUr - dat ding tUssen mensen
Overal ter wereld bedenken mensen regels en vormen 
om handig met elkaar om te gaan. Waarom doen we 
eigenlijk zo moeilijk? Waarom hebben we zoiets als cul-
tuur? En waarom maken we daar vervolgens oorlog  
en ruzie over? Met veel humor, mooie voorbeelden en 
verhalen en eigen-wijsheid vertel ik graag wat dat eigen-
lijk is … cultuur. Cultuur regelt de omgang tussen mensen. 
Wij vinden onze eigen manieren heel vanzelfsprekend. 

Maar het kan ook heel anders. Reis mee naar Iran en leer 
over het spel van Ta’arof als je een tapijt koopt. Ik sliep 
diep in het Zagros-gebergte in Iran bij Baghtiari Noma-
den. En ik leerde van tapijthandelaren op de oude markt 
in Esfahan hoe je dat doet: netjes handeldrijven. 

Spannend…     
Als vrouw in Iran tussen 
de Nomaden slapen? Valt best mee. 
Wel hing mijn hoofddoek de hele dag in de yoghurt.

gek en normaal
Antropologen zijn een beetje weirdo’s. Als je zo veel reist, 
raak je prettig in de war. Reizen maakt vertrouwd wat 
vreemd is en vreemd wat vertrouwd is. Wat we gek en 
normaal vinden, is eigenlijk ook maar een kwestie van 
toeval. Reis mee naar een Chinese huwelijksmarkt en 
daag jezelf uit over wat ‘gek en normaal’ is.

de presentatie 

D anielle Braun reist de wereld rond, op zoek 
naar bijzondere volkeren. Ze doorkruist de 

Himalaya, trekt door jungles, sluipt door oude  
Quakerhuizen en doet antropologisch veldwerk  
in verre uithoeken van onze planeet.  
De opgedane levenslessen blijken niet altijd over  
de exotische ander, maar vooral over onszelf te 
gaan. Reis mee naar verre volkeren, verwonder u  
en laat u ontroeren.



danielle BraUn
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                              verre volkeren dichtBiJ

wo. 08-01-2020 20:00 uur Oosterhout Theater De Bussel

vr. 10-01-2020 20:00 uur Alkmaar TAQA Theater De Vest

ma. 13-01-2020 20:00 uur Rijswijk Rijswijkse Schouwburg

za. 25-01-2020 20:00 uur Houten Theater Aan de Slinger

di. 28-01-2020 20:00 uur Steenwijk Rabotheater De Meenthe

vr. 31-01-2020 20:00 uur Doetinchem Schouwburg Amphion

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. 

verre volkeren dichtBiJ



danielle BraUn

religie en ritUeel
Als het leven echt ingewikkeld wordt… hebben we altijd 
nog religie, magie en rituelen om ons er doorheen te 
helpen en richting te geven. Ik bestudeerde wel heel 
bijzondere rituelen. Treed binnen in de geheime spreek-
kamer van een Voodoopriester. En reis mee naar de 
binnenlanden van Sulawesi, naar Tana Toraja. Daar begraven 
de mensen hun doden. Enkele jaren later worden ze 
vervolgens opgegraven en van nieuwe kleding 
voorzien. Griezelig en mooi tegelijk.

het ondertUssen
Mensen veranderen. Overal ter wereld heb-
ben mensen overgangsrituelen om van de 

ene naar de andere levensfase te gaan.  
Ik sluit onze reis af met een ontroerend 

persoon lijk verhaal. Over hangen in het on-
dertussen. Het niet weten. Ziek zijn en gezond 

worden. En juist daar persoonlijke kracht vinden.  
Reist u mee? •



Hier lees je de nieuwste inzichten over 
leiderschap, verandermanagement, 

organisatiecultuur en meer. 
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De beste managementboeken van o.a. Hans 
Vermaak, Martin van Staveren, Leike van Oss, 

Wouter Hart en Manon Ruijters.
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Blijf up-to-date! 2x per week de laatste 
ontwikkelingen en nieuwste inzichten 

gratis in je mailbox.
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Blijf jezelf ontwikkelen met onze events 
en collegereeksen. Met o.a. Jitske Kramer, 

Jaap Boonstra en Jan Jonker. 
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www.managementimpact.nl/welkom

Maak kennis met Management Impact en wie weet win jij het boek 
‘Building Tribes’ van Danielle Braun of ‘Topteams’ van Katja Staartjes. 
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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

      Wat een prachtberg is de  
manaslu”

KatJa staartJes

Katja Staartjes beklom een aantal toppen hoger dan 8000 meter, waaronder de Mount Everest  
als eerste Nederlandse vrouw. Zij zegde haar managementbaan op  
voor het expeditieklimmen.

Katja Staartjes deed haar eerste ervaringen op 8000 meter op via georganiseerde beklimmingen van de bergreuzen Cho 
Oyu en Mount Everest. Daarna nam ze de organisatie in eigen hand en ging op pad in kleine teams: een droom kwam uit.  
Er volgden expedities naar de achtduizenders Gasherbrum 1, Dhaulagiri en een dubbelproject Manaslu. Samen met 
echtgenoot en klimpartner Henk Wesselius volbracht Katja de vermaarde Great Himalaya Trail. Over deze bergtocht 
verzorgde zij in 2017 de Mondiavisueel theatershow ‘Lopen over de grens’.
Door haar vele bezoeken aan Nepal kan Katja beschouwd worden als Nepal-expert. In het voorjaar van 2015 was zij  
ter plekke tijdens de dramatische aardbeving die het land trof. Sindsdien zet Katja zich in voor de wederopbouw van het 
Himalaya-land. Door de Nepalese overheid is zij – samen met een aantal andere internationale klimmers – benoemd tot 
Goodwill Ambassador.

Op bijeenkomsten en congressen is Katja een veelgevraagd spreker: zij 
koppelt haar expeditie-belevenissen via een beeldpresentatie aan thema’s 
als samenwerken, leiderschap en omgaan met veranderingen. Behalve als 
professioneel spreker werkt Katja als trainer/coach voor leiders en teams. 
Eerder deed zij uitgebreide management-ervaring op in zowel het bedrijfs-
leven als de publieke sector. 
Katja schreef de boeken Hoog spel, Top-inspiratie en Lopen over de grens. 
In de herfst van 2019 verschijnt er een nieuw boek. 

topteams – samen Bergen verzetten
In de bergen leef je op het scherpst van de snede 
en dat biedt waardevolle lessen op het gebied van 
teamwork. Een inspirerend boek met adembene-
mende foto’s van Menno Boermans en teksten  
van Katja Staartjes. Verschijnt najaar 2019  
bij uitgeverij Management Impact

              .                                       www.katJastaartJes.nl 
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gereed voor vertrek
Na een jaar voorbereiden is ons team er 
klaar voor: Menno Boermans, Miriam 
Knepper, Niels van Veen, Henk Wesselius 
en ik. We beogen de berg Shishapangma 
in Tibet te beklimmen, een van de 
veertien achtduizenders. De uitrusting 
van honderden kilo’s is inmiddels als 
vracht vertrokken naar Nepal, van waar 
het over de weg naar Tibet zal gaan.  
 
Maar zo ver komt het niet. Een week 
voor vertrek ontstaan er politieke 
onlusten in Lhasa en gaan de grenzen 
van Tibet dicht voor buitenlanders. 
Geen pottenkijkers!

wat nU?
Grote sommen geld zijn overgemaakt 
naar onze partner in Kathmandu en 
onze uitrusting is er inmiddels gear-
riveerd. Het wordt een alternatieve 
expeditie in Nepal, zoveel is dui-
delijk. Maar met welke 
bestemming?

            manaslU – Berg van de ziel
Uiteindelijk wordt het de Manaslu van 8163 meter, die we 
via de normaalroute willen beklimmen. Op dat moment zijn 

er slechts twee eerdere – vergeefse – Nederlandse 
pogingen gedaan om deze reus te beklimmen.  

Er rest ons één week (!) om zo veel mogelijk over 
ons nieuwe doel te weten te komen. Verder moet 

met name de logistiek worden aangepast, want de 
Manaslu is, in tegenstelling tot de Shishapangma, 
absoluut niet bereikbaar via de weg. Onze bestemming 
is nu een afgelegen berggebied in centraal Nepal. We 

werken als bezetenen om alles georganiseerd te krijgen.

de presentatie 

E en expeditie naar 8000 meter vergt een lange adem, 
ook in de voorbereiding. Hoe kom je dan, zoals Katja  

en haar team, ongepland op de Manaslu (8163 m)?  
De bergbeklimmer neemt je mee op dit avontuur in het 
kwadraat. Het team komt uiteindelijk tot 7700 meter. 
Een half jaar later, in de herkansing, blijkt het hoogst haal-
bare 8130 meter. Hoeveel moed is er nodig om 30 meter 
onder de top om te keren? Een verhaal over liefde voor de 
bergen, teamgeest, grenzen bewaken en (de) waarheid.

   © Menno Boermans



katJa staartJes

   © Menno Boermans
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                                           manaslU 2

do. 05-03-2020 20:00 uur Alkmaar TAQA Theater De Vest

vr. 06-03-2020 20:00 uur Doetinchem Schouwburg Amphion

ma. 09-03-2020 20:00 uur Rijswijk Rijswijkse Schouwburg

do. 12-03-2020 20:00 uur Houten Theater Aan de Slinger

di. 17-03-2020 20:00 uur Steenwijk Rabotheater De Meenthe

wo. 25-03-2020 20:00 uur Oosterhout Theater De Bussel

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. 

manaslU 2



katJa staartJes

stap voor stap omhoog
Drie weken na aankomst in Nepal staan we aan de voet 
van de Manaslu. Op een achtduizender kun je niet in 
één ruk naar de top klimmen. We zouden overlijden aan 
hoogteziekte. 
Om ons lichaam geleidelijk te laten wennen aan de ijle 
lucht maken we klimrondes. We zetten steeds wat hoger 
de tent op en brengen er een of meer dagen door. Na elke 
ronde dalen we af naar het basiskamp, waar Menno Boer-
mans en kok Lobsang onze steun en toeverlaat zijn.

topronde
Na 23 dagen is het zo ver. Samen met drie andere ploegen 
bijten we de spits af voor de topronde. Boven de 7000 
meter is het flink bikkelen bij het aanleggen van stukken 
vast touw, een tijdrovende klus, waarbij we veel stilstaan. 

teleUrstelling 
Door het vele stilstaan raakt een van ons onderkoeld. 
Het is een groot dilemma: direct terug of verder naar 
het hoogste kamp? Splitsen we ons al dan niet op? 
Ik vertel je er meer over tijdens de voorstelling. 
De volgende ochtend gaat het alleen nog maar om de 
veilige afdaling. En dat lukt. Toch is het een forse teleur-
stelling dat we met ons sterke team de top niet halen.

herkansing
Deze onverwachte expeditie plant een zaadje in mijn hart: 
wat een prachtberg is de Manaslu! Een half jaar later keer 
ik terug, nu slechts met Henk en onze vertrouwde kok 
Lobsang. Als klimteam van twee en opnieuw zonder 
zuurstof gaan we omhoog. Het hoogst haalbare blijkt dit 
keer 8130 meter. Wat gebeurt er? En wat is eigenlijk 
topsucces? •

   © Menno Boermans

   © Menno Boermans
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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

    patagonië zonder regen is als 
een Woestijn zonder zand”

eriC sChuiJt & Carla van tatenhove

Eric Schuijt en Carla van Tatenhove zijn fervente 
wereldfietsers. Behalve dat ze de passie voor 
het reizen per fiets delen, delen ze ook hun passie 
voor het maken van foto’s en video’s en presente-
ren ze als duo hun beelden en verhalen. 

In 1986 besloot Eric Schuijt van Amsterdam naar Casablanca te fietsen. Dat deed hij op een Koga die hij voor 200 
gulden van zijn klasgenoot Fredje had gekocht. “Maak je over het framenummer geen zorgen, dat heb ik eruit gevijld”, 
zei Fredje terwijl Eric met zijn nieuwe aanwinst de trap afliep. Dat had Fredje wel eens eerder mogen vertellen… 
Een paar jaar later fietste Eric met partner in anderhalf jaar van Nederland naar Indonesië. Over deze tocht van 
24.000 kilometer schreef hij zijn eerste boek. Anno 2020 heeft Eric acht boeken geschreven en meer dan 
250.000 kilometer op de pedalen afgelegd. De laatste 17 jaar samen met Carla van Tatenhove. Beiden foto-
graferen en filmen. Aanvankelijk met een spiegelreflex, maar later met een professionele video camera en 
tegenwoordig zelfs met een drone.
Ieder jaar maken ze een lange fietsreis: de ene keer door de Indiase Himalaya 
en een andere keer door de binnenlanden van Afrika. Maar Zuid-Amerika 
staat met stip bovenaan. Als Eric niet op het zadel zit, dan zit hij achter zijn 
drumstel of hij staat in zijn winkel De Vakantiefietser in Amsterdam. Carla 
gidst serieuze toeristen lopend en op de fiets door en rond Amsterdam.

 250.000 kilometer op de pedalen
Eric Schuijt heeft meer dan 250.000 kilometer over de 
wereld gefietst. Daarover verhaalt hij in zijn laatste boek. 
Over zijn cultuurschok in Thailand en de bananenrepu-
bliek Nederland. Hij is eerlijk over zijn eigen koppigheid in 
Myanmar, maar houdt de lezer ook een spiegel voor als hij 
ons inkomen vergelijkt met dat van een Lesothaan.  
In de Mekong Delta beleeft hij zijn eigen Me Too-moment 
en in India wordt hij een echte man als hij óók zijn snor laat 
staan. En pech heeft hij ook: lekke banden, gestolen fiets in 
Zweden en Namibische souvenirs die zijn huis opvreten.

                                                 www.carlaeneric.nl



zUid-amerika op de pedalen 

m o n d i a v i s u e e l   2019 – 2020    •  35

hoe het zo kwam
Ik protesteer: “Maar Carla, Zuid-Amerika is toch he-
lemaal niet spannend? Azië met zijn vreemde religies, 
onbegrijpelijke talen en lekker eten is toch veel 
leuker?” Carla antwoordt: “Eric, ik droom al mijn 
leven lang van een reis door Zuid-Amerika.” 
Ik werp tegen: “Ach, in Zuid-Amerika wonen 
alleen maar dictators, er is misdaad en er 
zijn veel drugs!” Carla is niet te vermurwen. 
“Maar ik wil er zó graag naar toe. Ik heb Floor-
tje Dessing bijna weg zien waaien van een brug 
in Torres del Paine. Dat wil ik ook ervaren.”

van santiago naar UshUaia
En zo komt het dat wij eerst van Santiago de Chile naar 
het uiterste puntje van Zuid-Amerika fietsen. Wow, 
het is de mooiste tocht die wij ooit hebben gemaakt.
We rijden langs de voet van de besneeuwde  
Andes waar de guanaco’s ons verbaasd na - 
staren. Via de legendarische Carretera Austral 
komen wij aan bij een grens die eigenlijk geen 
grens is. Over het stuk niemandsland tus-
sen Chili en Argentinië van 5 kilometer 
doen we een hele dag. Waarom?  
Dat kun je zien in het theater.

wind, regen en sneeUw
We moeten tegen de harde wind opboksen die 
soms zó hard is dat we af moeten stappen en de 

fietsen voor ons uit moeten duwen. En tja, Patagonië 
zonder regen is als een woestijn zonder zand. Over de 

uitgestrekte pampa ploeteren we naar de bizarre rots-
formaties van Torres del Paine.
Op Vuurland zijn de omstandigheden nóg extremer.  
De meedogenloze wind, de oneindige regenbuien  

  en de natte sneeuw.

de presentatie 

E ric Schuijt en Carla van Tatenhove fietsten, verdeeld 
over een aantal jaren, over de altiplano, de hoog-

vlakte in Peru en Bolivia, en door Chili en Argentinië 
naar het uiterste puntje van Zuid-Amerika. Geniet van 
hun avonturen op reis door de Andes, voel de Patago-
nische wind, ervaar de eindeloze Atacama-woestijn en 
bewonder het park Torres del Paine. Maar beleef ook de 

tegenslagen die Carla en Eric trotseerden en die 
bij zo’n avontuurlijke fietstocht horen.



eric schUiJt & carla van tatenhove
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zUid-amerika op de pedalen 

                              zUid-amerika op de pedalen

ma. 06-04-2020 20:00 uur Rijswijk Rijswijkse Schouwburg

di. 07-04-2020 20:00 uur Steenwijk Rabotheater De Meenthe

do. 09-04-2020 20:00 uur Doetinchem Schouwburg Amphion

wo. 15-04-2020 20:00 uur Houten Theater Aan de Slinger

do. 16-04-2020 20:00 uur Alkmaar TAQA Theater De Vest

wo. 22-04-2020 20:00 uur Oosterhout Theater De Bussel

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. 



van cUsco naar santiago
Tijdens onze daaropvolgende tochten fietsen we 
vanuit Cusco in Peru naar Santiago de Chile. Na Machu 
Picchu klimmen we naar het Titicacameer en nemen bij 
La Paz de gevaarlijkste weg ter wereld: de Death Road. 
Op de hoogvlakte in het Andesgebergte van Bolivia, de 
altiplano, rijden we over zoutvlaktes en langs bontge-
kleurde meren met honderden flamingo’s. Wekenlang 
fietsen we op een hoogte van boven de 4000 meter door 
desolate gebieden waar we dagen achtereen niemand 
tegenkomen. Het is niet voor niets dat wij soms 30 liter 
water, veel pasta en broodjes mee moeten nemen.

san pedro de atacama
We dalen af naar San Pedro de Atacama en klimmen daarna 
naar een paar passen boven de 4000 meter. 

In Argentinië wacht de beloning op wat de mooiste afda-
ling ter wereld zou moeten zijn. Helaas regent het, de 
kou verkleumt onze handen en vanwege de mist is het 
zicht beperkt tot 30 meter. Tot we zó ver afdalen dat we 
op een majestueus uitzicht onder het wolkendek worden 
getrakteerd. Na een afdaling van tweeduizend meter in 
de nattigheid vinden we een warme hospedaje. 

taxi
De volgende ochtend worden we wakker in een zonover-
goten dorpje. “Carla, zullen we een taxi nemen die ons terug-
brengt naar de pas en dan opnieuw afdalen?” Zo gezegd,  
zo gedaan. De fietsen passen net in de achterbak. 
En zo maken we de afdaling nog eens, maar nu met een  
heldere lucht, nog mooiere vergezichten en de drone doet 
het ook weer eens een keer en levert spectaculaire beelden 
op die we graag laten zien in het theater. Het completeert 
ons verhaal over weidse vergezichten, grote leegtes,  
bijzondere ontmoetingen en heel veel afzien. •

eric schUiJt & carla van tatenhove



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  
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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

Jur Pels: “Ik geniet van mooie beelden met geluid en 
vind het fascinerend dat de ‘held’ uit de presentatie naar 
het theater is gekomen om persoonlijk mij zijn verhaal 
te vertellen. Sinds mijn eerste kennismaking met dit 
concept heb ik alle shows gezien en hoop dat er nog vele 
mogen volgen.”

Johan Tooke: “Ontvangst, ambiance, enthousiasme 
en begeleiding waren ver boven de verwachtingen. 
Een persoon die zijn droom naleefde en het met 
ons wist te delen alsof wij er zelf aan deel hadden 
genomen.”

Joke Vervelde: “Zóóó mooi op het grote scherm 
was de presentatie van Jolanda! Ze boeit met haar 
presentatie van 20-22 uur!!! Het was dan ook niet 
de eerste keer dat we er waren!”

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.”

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!”

Slee: “De unieke prachtige filmbeelden en foto’s 
vormen, in combinatie met de goede muziekkeuze, 
een professionele multimediapresentatie die mij van 
begin tot eind heeft weten te boeien. Knap om zo’n 
relatief eenvoudig verhaal zo beeldend en boeiend te 
kunnen vertellen!”

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.”

Nicole Wortelboer: “Uitstekende multimedia theater-
show. Weer eens wat anders dan een theater- of bio-
scoopfilm. Uitstekende spreker. Het is niet speciaal dat ik 
mondiavisueel aan wil bevelen of niet. De voorstelling leek 
me wat. Zo kwam ik in aanraking met Mondiavisueel.”

Joocke Scholte: “Mooie locatie en zaal, goed ver-
zorgd in de pauze! Mooie displays, folders en program-
maboekje. Leuk met die verloting! Prima toegankelijk 
met vlakbij een parkeergarage, goede koffie, frisse 
toiletten.”

M. Verbree: “Fijne combinatie tussen tekst en beeld. 
Ik werd er helemaal in meegezogen!”

Marianne Verharen: “Het was een weergaloos 
mooie ervaring; prachtige foto’s en schitterend 
gefilmd. Bijna niet te geloven, dat iemand dat in zijn 
eentje waar kan maken. Complimenten!”

Wilma Torcque: “Technisch zeer goed verzorgd met 
een pauze precies op het juiste tijdstip. Een goed opge-
bouwd verhaal door een spreekster met veel ervaring in 
het maken van tochten, het documenteren hiervan en 
het presenteren in een levendig en spannend verhaal. 
Iets te weinig beenruimte (voor ‘langere’ mensen).”

reaCties oP de vorige seizoenen
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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



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  

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, drukwerk, advertenties, reiskosten  
én de verhoging van de BTW van 6 naar 9%  
is de ticketprijs slechts met € 1,00 verhoogd.
Afhankelijk van de gekozen rang en het kunnen pro-
fiteren van een vouchercodekorting via een Mondia-
visueel-partner kosten de tickets € 17,00 tot € 28,00.

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

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:  € 28,00 p.p. incl. consumptie tijdens de pauze  
 € 25,00 idem, met vouchercode-korting * 
Rang B: € 24,00 p.p. incl. consumptie tijdens de pauze  
 € 21,00 idem, met vouchercode-korting * 
Rang C: € 20,00 p.p. incl. consumptie tijdens de pauze  
 € 17,00 idem, met vouchercode-korting *  

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

zitPlaatsen & entreePriJzen



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. 

  Leuk om weg te geven...
Fijn om te krijgen!

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 vult u 
uw persoonlijke gegevens in. Door op ‘vol-
gende‘ te klikken accepteert u de Algemene 
Voorwaarden van Paylogic. 

4 
Bevestig uw opgegeven bestelling in het 
overzicht en geef aan of u informatie wilt 
ontvangen.

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. Via de theaters kan 
geen voucherkorting worden gegeven.

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

• 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

• Management Impact | Uitgever Managementboeken

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

• NVBG | Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid

• SGG | Stumpfl Gebruikers Groep.

• Snow Leopard Adventures

• Top of the World Reizen

• 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.

Meer informatie op: 
www.mondiavisUeel.com/kaarten

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 2019
wo. 30-10-2019 Oosterhout Van kust naar kust 2 Jolanda Linschooten

November 2019
vr. 01-11-2019 Doetinchem Van kust naar kust 2 Jolanda Linschooten
ma. 11-11-2019 Rijswijk Van kust naar kust 2 Jolanda Linschooten
di. 12-11-2019 Steenwijk Van kust naar kust 2 Jolanda Linschooten
za. 16-11-2019 Houten Van kust naar kust 2 Jolanda Linschooten
ma. 25-11-2019 Alkmaar Van kust naar kust 2 Jolanda Linschooten

Januari 2020
wo. 08-01-2020 Oosterhout Verre volkeren dichtbij Danielle Braun
vr. 10-01-2020 Alkmaar Verre volkeren dichtbij Danielle Braun
ma 13-01-2020 Rijswijk Verre volkeren dichtbij Danielle Braun
za 25-01-2020 Houten Verre volkeren dichtbij Danielle Braun
di. 28-01-2020 Steenwijk Verre volkeren dichtbij Danielle Braun
vr. 31-01-2020 Doetinchem Verre volkeren dichtbij Danielle Braun

Maart 2020
do. 05-03-2020 Alkmaar Manaslu 2  – Berg van de ziel Katja Staartjes
vr. 06-03-2020 Doetinchem Manaslu 2  – Berg van de ziel Katja Staartjes
ma. 09-03-2020 Rijswijk Manaslu 2  – Berg van de ziel Katja Staartjes
do. 12-03-2020 Houten Manaslu 2  – Berg van de ziel Katja Staartjes
di. 17-03-2020 Steenwijk Manaslu 2  – Berg van de ziel Katja Staartjes
wo. 25-03-2020 Oosterhout Manaslu 2  – Berg van de ziel Katja Staartjes

April 2020
ma. 06-04-2020 Rijswijk Zuid-Amerika op de pedalen Eric Schuijt & Carla van Tatenhove
di. 07-04-2020 Steenwijk Zuid-Amerika op de pedalen Eric Schuijt & Carla van Tatenhove
do. 09-04-2020 Doetinchem Zuid-Amerika op de pedalen Eric Schuijt & Carla van Tatenhove
wo. 15-04-2020 Houten Zuid-Amerika op de pedalen Eric Schuijt & Carla van Tatenhove
do. 16-04-2020 Alkmaar Zuid-Amerika op de pedalen Eric Schuijt & Carla van Tatenhove
wo. 22-04-2020 Oosterhout Zuid-Amerika op de pedalen Eric Schuijt & Carla van Tatenhove

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 2019-2020



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 2019-2020



Het avontuur begint bij Zwerfkei!
De outdoorspecialist - 3 Verdiepingen - Centraal in Nederland

www.zwerfkei.nl
Jaap Bijzerweg 10 -  3446 CR - Woerden  T: 0348 - 421 648
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