
 

Nacht van het Witte Doek 
www.nachtvanhetwittedoek.nl 

Volg ons op Facebook en Twitter  #wittedoek 

 

Beste lezer, 

Nog amper 2 weken en dan is het zover, de 22e Nacht van het Witte 

Doek. Ook dit jaar is het weer gelukt een gevarieerd en kwalitatief 

hoogstaand programma in elkaar te draaien. In onderstaand blok vindt u 

het definitieve programma voor dit jaar. Stuk voor stuk films die 

absoluut de moeite waard zijn. We hopen u wederom te mogen 

ontmoeten op en rond de sfeervolle Markt van Deurne. 

        Openingsfilm 2013: 

        

     Gesponsord door de     

   Verder op vrijdagavond: 

        

       Zaterdagavond o.a.: 

  

 

Nacht van het Witte Doek 2013 

23, 24 & 25 augustus 

Nieuwsbrief 2, augustus 2013 

 
Definitief programma van De Nacht van het Witte Doek 2013 
 

Vrijdag 23 augustus 
Life of Pi    Markt   21.15 uur 
Jack Reacher    CCD grote zaal  21.30 uur 
Jagten     Museum de Wieger 21.30 uur 
Sound City    CCD foyer  22.00 uur 
 

Zaterdag 24 augustus 
The broken circle breakdown  CCD grote zaal  19.00 uur 
(exclusief voor Vrienden vh Witte Doek) 
Tartuffe met orgelmuziek  Willibrorduskerk 20.15 uur 
Surprise-film    Ster 1, Markt  21.15 uur 
Zero Dark Thirty   Ster 2, Markt  21.15 uur 
The broken circle breakdown  Ster 3, Markt  21.15 uur 
Warm bodies    Terras the Ocean 21.15 uur 
Io e te     Museum de Wieger 21.30 uur 
Silver linings playbook   CCD grote zaal  21.30 uur 
Mientras duermes   CCD kleine zaal  21.30 uur 
History of The Eagles   CCD foyer  22.00 uur 
Amour     Willibrorduskerk 22.00 uur 
 

Zondag 25 augustus 
Koning van Katoren   Markt   13.00 uur 
Brave     Markt   15.30 uur 
Kauwboy    Plein 5  13.00 & 15.30 uur 
De Marathon    CCD grote zaal 13.00 & 15.30 uur 
Nijntje de film    De Potdeksel v.a. 13.00 doorlopend 

Amateurfilms    Bibliotheek        13.00 & 15.30 uur 
It might get loud   CCD foyer  16.00 uur 
 
 

http://www.nachtvanhetwittedoek.nl/
https://www.facebook.com/pages/Filmfestival-de-Nacht-van-het-Witte-Doek/231162520302667
https://twitter.com/search?q=wittedoek&src=typd
http://www.imdb.com/title/tt0454876/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/peellandzuid/
http://www.imdb.com/title/tt0790724/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt1790885/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.ccdeurne.nl/
http://www.imdb.com/title/tt2106476/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.dewieger.nl/
http://www.ccdeurne.nl/
http://www.willibrorduskerkdeurne.nl/
http://www.theocean.nl/
http://www.ccdeurne.nl/
http://www.pleinvijf.nl/
http://www.depotdeksel.nl/
http://bibliotheekhelmondpeel.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

Wist u dat….. 

... de Nacht van het Witte Doek 

het oudste gratis openlucht 

filmfestival van Nederland is 

…Dit jaar hebben we voor het 

eerst een groot LED-scherm op de 

Markt staan. Het LED-scherm 

vervangt de oude 35mm projector 

... Life of Pi 4 Oscars won, nog 

46 andere filmprijzen 

binnenhaalde en 72 nominaties 

kreeg 

... Tom Cruise zelf de stuntrijder 

is in de film Jack Reacher 

... de muziek van 'The Broken 

Circle Breakdown' de eerste 

Belgische soundtrack was die in 

de Vlaamse hitlijst op nr. 1 stond 

... de verrassingsfilm op 

zaterdagavond een film van een 

groot Amerikaans filmmaker is 

… Pieter Verstegen & Jan 

Verleijsdonk woensdag 21 

augustus tussen 18.00 en 19.00 

uur te gast zijn bij DMG-radio 

(106.2 FM of via de kabel 94.4 

FM) 

…reacties op of tips voor deze 
nieuwsbrief kunt u mailen: 
info@nachtvanhetwittedoek.nl 
  

 

 

 Keuze-film Vrienden van het Witte Doek 
 

                                              

De actie Vrienden van het Witte Doek is bijzonder goed ontvangen. Ruim 

100 vrienden hebben al positief gereageerd op de vraag om een bijdrage 

van minimaal € 25 per jaar (en € 15 voor een tweede persoon op 

hetzelfde adres) te betalen. Daarvoor bieden we onze Vrienden twee 

exclusieve films: op de zaterdag van het festival en op de laatste zondag 

van januari een film.  

Via een enquête op de website hebben Vrienden dit jaar gekozen voor 

de Belgische film The broken circle breakdown (2012) van Felix van 

Groeningen.  

Het is een meeslepend liefdesverhaal dat zich afspeelt in Vlaanderen; 

een melodrama vol passie en muziek. Deze film wordt extra en exclusief 

voor Vrienden en relaties gedraaid op de zaterdag van het festival om 

19.00 uur in de grote zaal van het Cultuurcentrum, voorafgaand aan het 

programma op de andere locaties. Een unieke kans om op zaterdag een 

extra film te zien. Iedere vriend mag één introducee meenemen die dan 

wel € 7,50 entree betaald. 

De Vrienden Campagne is mede mogelijk gemaakt door  

                                                                                                 

. 

 

http://www.dmgdeurne.nl/
mailto:info@nachtvanhetwittedoek.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief
http://www.imdb.com/title/tt2024519/?ref_=sr_1
http://www.imdb.com/title/tt2024519/?ref_=sr_1
http://www.companioncc.nl/


  

Vrijwilligers in beeld: Het klusteam 
 

 

Op bovenstaande foto zien jullie ons Klusteam. Van links naar rechts Dirk, Stijn, Liza & Michel. Laura mist op 

deze foto. Het Klusteam is een onderdeel van de commissie Art & Techniek en is verantwoordelijk voor de 

aankleding en het technische gedeelte van het festival. 

Het klusteam vergadert een paar keer per jaar, bespreekt het thema en kijkt dan wat voor aankleding erbij 

zou passen. Daarna wordt er (in wisselende samenstellingen) ca. 10 avonden geklust.  

 

Nieuw dit jaar 
 

LED op zondagmiddag 
Voor het eerst wordt op zondagmiddag op de Markt een film op een groot doek vertoont. De 
nieuwe LED-techniek maakt het nl. mogelijk om ook met daglicht een goed beeld weer te geven. 
Dit willen we natuurlijk niemand onthouden. Daarom om 13.00 uur voor 9+ de film “De Koning van 
Katoren” en om 15.00 voor alle leeftijden “Brave”. 
 
Orgelmuziek in de kerk 

 Zoals we in de vorige nieuwsbrief al schreven wordt de stomme film “Tartuffe” op 
zaterdagavond in de kerk live begeleid door een organist. Daarbij hebben we niet voor de eerste de 
beste gekozen maar voor Joost Langeveld. Uit zijn lange staat van dienst blijkt o.a. dat hij het 
diploma uitvoerend musicus met de hoogste onderscheiding behaalde en 2x de 1e prijs op het 
Internationale Orgelimprovisatieconcours te Haarlem won. Verder geeft hij regelmatig concerten in 
binnen- en buitenland. Daarbij vind hij het leuk om muziek te combineren met andere takken van 
kunst. Muzikaal begeleiden van stomme films is er daar eentje van. 
 



 

Openingsact 2013 – Cloud Men 
 

Vrijdagavond, vóór de officiële opening van het festival, vanaf ongeveer 20.45u, treden Cloud Men 

op. Cloud Men is een viermansband.  

Bereid je voor op stevige rockmuziek met hier en daar wat pop-, funk- en blues invloeden. Cloud 

Men is beïnvloed door bands als o.a. de Foo Fighters, Pearl Jam, Kings of Leon, Stokes en White 

Stripes. Op hun website www.cloudmenmusic.com is meer informatie te vinden. Ook vind je daar 

enkele opnames van hun muziek. 

Macht en kracht muzikaal gebracht vóór aanvang van het filmprogramma. 

 

http://www.cloudmenmusic.com/

