
HARRY, 
TINY & 
SONJA
DONDERDAG 18 JUNI | 19:30 UUR | HETDOLHUYS.NL | HAARLEM

Nabespreking 

met regisseur 

Maartje Nevejan

Te zien in Het Dolhuys: documentaire



DOCUMENTAIRE 
‘HARRY, TINY EN SONJA’ 
met nagesprek regisseur Maartje Nevejan

Presentatie: Carine Neefjes l aanvang 19:30 uur

Harry, Tiny en Sonja moeten na dertig jaar de instelling 

voor Beschermd Wonen in Capelle aan den IJssel ver-

ruilen voor  een 55+ complex in een gewone woonwijk. 

In het kader van de participatiemaatschappij wordt er 

van hen verwacht op eigen benen te gaan staan. Maar 

kunnen ze dat? Is het verantwoord? En wat gebeurt er 

als het misgaat?

In de documentaire ‘Harry, Tiny en Sonja’ laat regisseur 

Maartje Nevejan vanaf het eerste uur zien hoe het proces 

van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij 

verloopt. Zij heeft hiermee de eerste film gemaakt dat 

gezicht geeft aan het beleid dat begin dit jaar van start is 

gegaan. Ze heeft oog voor de broosheid van de mensen 

die de vele nieuwe regelingen van de participatiewet 

treft. Tegelijkertijd is ze niet blind voor de negatieve 

aspecten van de zorgverslaving die de Nederlandse ver-

zorgingsstaat de afgelopen decennia heeft gecreëerd.

Entree incl. toegang tot het museum tot 21:00

Reguliere bezoekers: ¤ 10,- | Museum-kaarthouders: ¤ 10,- 

Haarlem pashouders: ¤ 2,- | Collegekaart / CJP: ¤ 7.50

Vrienden/Regenten: Gratis

In het museumcafé is vanaf 17.30 uur een maaltijd te ver

krijgen voor ¤ 12,50. Graag vooraf reserveren (en aangeven 

met of zonder maaltijd) via www.hetdolhuys.nl

Museum Het Dolhuys 
Schotersingel 2 

2021 GE Haarlem 
023-54 10 670 

info@hetdolhuys.nl 
www.hetdolhuys.nl

De 43e april vindt plaats op elke derde donderdag van de maand. De 43e 
april-avonden worden mogelijk ge maakt met steun van Arkin, GGZ Noord-
Holland-Noord, Van Hoeckel, Zonnehuizen Kind & Jeugd, Molemann, 
VBK Groep en VCD Automatisering.

www.hetdolhuys.nl/bezoeker/online-tickets
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