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Afgelopen week stond Freek

Vonk met zijn theatershow

Op Wereldreis twee keer bij

ons in MartiniPlaza een uit-

verkochte zaal. We kennen

Freek allemaal van zijn tallo-

ze tv programma´s zoals

Freeks wilde wereld en Freek

tegen de stropers.

In het theater nam Freek de

bezoekers mee op een specta-

culaire reis om de wereld.

Een echte familieshow waar

we met veel plezier op terug-

kijken.

Het komende theaterseizoen

komen er nóg twee grote

tv-persoonlijkheden naar

MartiniPlaza. Op 16 septem-

ber staat The Incredible Dr.

Pol opnieuw bij ons met zijn

exclusieve theatertour. Hij

werd wereldberoemd door

zijn reality tv-serie op Natio-

nal Geographic Channel. De

dierenarts, die oorspronkelijk

uit Drenthe komt, keert met

nog persoonlijker werk terug

naar Groningen. Met beest-

achtige en intieme verhalen

over zijn leven en werk op

het platteland van Amerika,

wil hij een jonge en nieuwe

generatie inspireren respect-

en liefdevol om te gaan met

dier en mens. Daarnaast biedt

de theatertour je een unieke

kijk in het leven van de man

achter Dr. Pol. Een heerlijke

familievoorstelling voor alle

dierenliefhebbers.

Een maand later, op 20 en 21

oktober staat niemand min-

der dan Victor Mids op de

programmering met zijn

show MINDF*CK Live. Ieder-

een die zijn ogen niet kan

geloven bij het zien van de

experimenten in zijn tv-show

kan zijn illusies nu zelf mee-

maken in het theater. En

eerlijk is eerlijk: ook wij

kijken hier enorm naar uit.

Mids gaat zelf de zaal in om

experimenten uit te voeren

en laat je zien hoe je brein je

voor de gek houdt.

In het verleden lieten ver-

schillende bekende Nederlan-

ders, onder wie Matthijs van

Nieuwkerk, Ilse DeLange,

Armin van Buuren en Chan-

tal Janzen zich al verbazen

door Mids.

Ben jij de volgende?

Paula van Ham, Marketing en

communicatie MartiniPlaza.

Beeld: MartiniPlaza

Van televisie naar theater

In Die ene student vertellen

docenten van het Alfa-college over

studenten die hen zijn bijgeble-

ven, hen hebben geraakt of hun

kijk op het vak hebben veranderd.

Dit keer Logistiek-docent Engbert

Jilderda (59) over zijn student

Kevin (20).

GRONINGEN

“Kevin had al heel wat tegen-

slagen in zijn leven gehad.

Zijn vader is afgekeurd, zijn

moeder psychiatrisch patiënt.

Ze hebben het niet breed

thuis. Van het geld dat Kevin

met zijn schoonmaakbaantje

verdient, geeft hij soms iets

aan zijn vader. Een echte

doorzetter, een beleefde

jongen, houdt zich aan af-

spraken. En toen maakte

Kevin een inschattingsfout,

waar hij nu nog steeds voor

moet boeten.”

“Via Marktplaats kocht Kevin

een scooter, die hij opknapte

en doorverkocht aan een

kennis. Die jongen kreeg een

paar boetes voor onverzekerd

rijden. Maar omdat hij de

scooter nog niet op eigen

naam had laten zetten, gin-

gen die boetes naar Kevin. De

jongen liet het afweten,

Kevin kon de boetes niet

betalen. Door alle aanmanin-

gen stond er inmiddels een

bedrag van bijna duizend

euro open.”

Gevangenis in
“Op een ochtend kreeg ik een

mailtje van Kevin: er staat

een politiebusje voor de deur.

De politie had al gewaar-

schuwd dat hij de gevangenis

in moest als hij de boete niet

zou betalen. En nu was het

dan zover. Kevin was zo

scherp om zich op dat mo-

ment onze afspraak te herin-

neren: laat het me weten als

je opgepakt wordt, dan weet

ik in ieder geval waar je

bent.”

“Toen Kevin na 2,5 week

weer in de klas zat, merkte ik

dat deze ervaring hem niet in

de koude kleren was gaan

zitten. Hij zat daar natuurlijk

niet alleen maar tussen jon-

gens met openstaande boetes.

We hadden veel gesprekken

in die tijd. En de klas hield ik

op de hoogte, dat vond Kevin

goed. Ik vind het belangrijk

dat we betrokken zijn bij

elkaar, meeleven als er wat is.

Want je bent niet alleen op

de wereld.”

“Ik dacht: hij heeft zijn straf

gehad, het is nu klaar. Maar

Kevin moet de boete alsnog

betalen. Natuurlijk, het was

zijn eigen dommigheid. Maar

hij neemt zijn verantwoorde-

lijkheid. Ze kunnen zien dat

hij netjes afbetaalt. Zo on-

rechtvaardig. Ik maakte

Kevin duidelijk dat hij on-

danks alles nog steeds zijn

diploma kon halen. Daardoor

heb ik wel een beetje stress

en spanning weg kunnen

halen. Dat zou toch wel het

toppunt zijn, als ie z’n diplo-

ma ook nog eens niet zou

krijgen.”

Niet oordelen
“Als mijn eigen dochter zo-

iets zou overkomen, trok ik

gelijk mijn portemonnee.

Maar Kevin kan niet op zijn

vader terugvallen. Achteraf

had ik een inzamelingspro-

ject voor ‘m willen organise-

ren. Dat kan nu niet meer,

omdat de klas al vakantie

viert. Maar dat heeft hij wel

verdiend. Vroeger had ik

gedacht: ze hebben gelijk, die

jongen moet aangepakt wor-

den.

Maar het docentschap maakt

me veel minder zwart-wit. Ik

oordeel niet meer zo snel, wil

eerst het verhaal erachter

horen.”

“Als dit hele gebeuren achter

de rug is, hoop ik dat ze

straks allemaal bij de diplo-

ma-uitreiking zijn. Met Kevin

voorop. Dan hijs ik de vlag

hoog in de Martinitoren.”
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Die ene student: Kevin
Engberts student moest naar de gevangenis. ‘Vroeger had ik gedacht: eigen schuld, pak hem maar

aan. nu luister ik naar het verhaal erachter, het docentschap maakt me milder.’

Tip van de Programmeur
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Vanaf december gaat cultu-

reelcentrum De Oosterpoort

samen met venue EM2 op

concerten organiseren op het

voormalig Suikerunieterrein.

De keus voor EM2 is voor de

hand liggend gezien de per-

fecte akoestiek van de zaal en

de capaciteit van de locatie.

EM2 heeft sinds januari de

deuren geopend op het voor-

malig Suikerunieterrein.

Dankzij een modulair sys-

teem is de EM2 een voor het

noorden bijzondere locatie

met een zaal met capaciteit

tot 800 personen. Op 6 de-

cember staat het eerste con-

cert gepland. De Nederlandse

formatie DeWolff keert dan

terug naar Groningen na een

uitverkochte show in De

Oosterpoort in mei.

EM2 en De Oosterpoort


