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1 UIT ETEN MET IENS
Trivio del Villaggio
Meppen, De Kockstraat 8
Telefoon (0591) 371 254
Keuken open 16.00-23.00 uur, ma
gesloten
Gemiddelde prijs drie gangen à la
carte 18,00 euro
Categorie: Uit eten zonder poespas

Uitstekend | Heerlijk gegeten. Het is
proppen, maar toch niet volledig bezet. Nogmaals; heerlijk gegeten. Een
wat kleurloze smakeloze huiswijn,
dat is niet nodig en jammer.
(21-10-2007 E. A. te Schuinesloot)
Uitstekend | In Meppen, een plaatsje van niets, staat al jaren de beste
pizzeria van de regio. Een uitgebreide menukaart en keuze uit 99 pizza’s. Vlotte en vriendelijke bediening. Het eten en drinken smaakt er
prima. Het is er het hele jaar (ook
doordeweeks) altijd druk; dus van tevoren even telefonisch reserveren.
(09-08-2007 F. van H. te Mijdrecht)

Gelegen aan het slingerende dorpsweggetje in Meppen (Drenthe), kun
je niet om Trivio del Villaggio heen.
Dit Italiaanse restaurant met vooral
pizza’s en pasta’s op de kaart wordt
vooral bezocht door mensen die simpel en goed willen eten, maar niet te
veel willen uitgeven. De spaghetti al
forno is een terugkomertje. En dan is
de prettige, intieme sfeer alleen maar
mooi meegenomen.

en recenseer mee op
v Eet
www.iens.nl

2 LEZING

3 MUZIEK

Stine Jensen
Maastricht: Aula Tongersestraat 53.
Tijd: 20.00u. www.sg.unimaas.nl

StuKaFest
Rotterdam. Inl: www.stukafest.nl

Stine Jensen, publiciste, filosofe en
docent literatuurwetenschap aan de
VU, spreekt over haar nieuwste boek
Goddelijke brulapen. Ze staat stil bij de
recente beeldvorming van mannelijkheid en vrouwelijkheid in de hedendaagse beeldcultuur. Waar is de
metroman, die zijn teennagels lakt,
gebleven? Hoe veranderde deze in
een brullende überman, die bier, seks
en humor wil? Jensen vertelt waarom
ze van een lippenstiftfeministe een
bimbo-critica werd die zich keert tegen de ‘bimboficatie’ van Nederland.
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Vandaag is de Rotterdamse editie van
het StudentenKamerFestival ofwel
StuKaFest. Met o.a. Alain Clark, Wilco Terwijn, Ernest van der Kwast, Powerboat en Jandino Asporaat. Je bezoekt drie voorstellingen (20.30,
21.30 en 22.30 uur) en na de laatste
ronde komt iedereen bij elkaar op het
feest in Waterfront, waar je tot in de
vroege uurtjes kunt dansen en napraten over de voorstellingen. Een passe-partout voor alle voorstellingen
plus feest kost 11 euro, maar je kunt
ook losse kaartjes kopen (3,50 euro
per voorstelling en voor het feest).

4 F OTO G R A F I E
Popfoto’s Nico van der Stam
Alkmaar: Stedelijk Museum. Di-vr
10.00-17.00u, za&zo 13.00-17.00u.
www.stedelijkmuseumalkmaar.nl
David Bowie, Frank Zappa, Rolling
Stones, Boudewijn de Groot, The Supremes; enkele namen uit de grote
hoeveelheid popsterren die Nico van
der Stam (1925-2000) fotografeerde
in de periode 1960-70. De foto’s komen uit de tijd dat het contact tussen
fotograaf en popmuzikant nog makkelijk is en fotografen niet afhankelijk zijn van vooraf vastgestelde
persmomenten. Hij fotografeert in
de kleedkamer, op het podium en
buiten. Op de portretfoto’s kijken de
helden van toen ons wat verlegen
aan. Te zien tot en met 25 maart.

Supremes, 1964 Foto Nico van der
Stam / MAI

5 MUZIEK
Zita Swoon: ‘A Band In A Box’
Zwolle: Odeon De Spiegel. Tijd:
20.30u. Inl: www.odeondespiegel.nl
Zita Swoon speelt naar aanleiding
van het vorig jaar verschenen album
Big City weer een aantal ‘A Band In A
Box’ concerten. ‘A Band in a Box’ is
een live concept, de concerten vinden
plaats omringd door het publiek en
worden niet versterkt. Enkel de versterkers van de instrumenten zelf
plus extra monitors om de stem van
Zita Swoon te ondersteunen bepalen
het geluid. Morgen in de Effenaar en
Eindhoven en zondag in Het Paard
van Troje, Den Haag.

Zita Swoon
voor Vanavond uit? Mail
v Tips
naar nextagenda@nrc.nl.
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6 SF-FILM
Alien 4: Resurrection
Amsterdam: Melkweg Cinema. Aanvang: 19.00u. Inl: www.melkweg.nl
De Melkweg vertoont deze maand alle Alienfilms die Alien vs. Predator 2
voorgingen. Vanavond: Alien 4: Resurrection van Jean-Pierre Jeunet (1997).

Sigourney Weaver speelt een gekloonde versie van de in de vorige aflevering gesneuvelde Ellen Ripley in
dit amusante vierde deel over buitenaardse monsters met een meedogenloze voortplantingsdrift. Tegenspeelsters Winona Ryder onderstreept de
vrouwelijk superioriteit in deze film.
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s e t a light
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