Nieuw in Nuenen: Cultuur Overdag!
Voor iedereen ‘met tijd overdag’ organiseert de vrijwilligersgroep Cultuur Overdag culturele activiteiten, in samenwerking
met Het Klooster in Nuenen.

Nieuwsbrief en Facebook
Wat fijn dat u heeft aangegeven dat u de Nieuwsbrief wilt
ontvangen. We kunnen u daarmee direct informeren over
activiteiten van Cultuur Overdag. Kent u mensen die ook wel
eens overdag op stap willen? Stuur hen de Nieuwsbrief door!
U kunt altijd per mail contact met ons opnemen via:
cultuuroverdag@onsbrabantnet.nl. We zijn ook te vinden op
Facebook: www.facebook.com/cultuuroverdag

Hoe het allemaal begon
Het idee ontstond tijdens een vergadering van het SOV
Nuenen (Samenwerkingsoverleg Wonen, Zorg en Welzijn): een
vrijwilliger vroeg zich af waarom er niet meer culturele
activiteiten overdag zijn. Genoeg mensen immers die
’s avonds geen tijd of zin hebben om op stap te gaan, maar
wel willen genieten van een mooie film, muziek-, dans- of
theatervoorstelling.
Na een oproep in de lokale kranten waren er binnen een week
maar liefst tien mensen die samen het idee van Cultuur
Overdag mee wilden uitwerken. Op de foto een aantal van die
vrijwilligers: ze leggen voor u de rode loper uit!

Voor wie
De activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen met tijd

de organisatie is beperkt. We hopen tot aan de zomer iedere
maand een mooie film te kunnen vertonen.

Tips/ideeën voor activiteiten
Heeft u ideeën voor een mooie film of voorstelling (theater,
muziek, dans) in het kader van Cultuur Overdag? Of wellicht
heeft u contacten met gezelschappen die iets voor ons
kunnen betekenen? We horen het heel graag! Ook als u zelf
een activiteit zou willen organiseren: niets is op voorhand
onmogelijk! Laat het ons weten.

Hulp van diverse organisaties
Dankzij de samenwerking met een aantal organisaties kan
Cultuur Overdag starten zonder budget.
Henri Molenaar (Het Klooster) was enthousiast en bereid
mee te werken. We konden daardoor snel starten; we hadden
anders eerst op zoek moeten gaan naar financiële middelen.
En dan hadden we eerst een stichting moeten oprichten. Niet
moeilijk, maar wel tijdrovend; bovendien kost het ook geld.
Door de huidige manier van werken kunnen we onderzoeken
of er voldoende belangstelling is voor de activiteiten van
Cultuur Overdag.
Michal Kuscielek (www.artefaktdesign.nl) ontwierp vrijwillig
een mooi logo voor ons. Een eigen huisstijl met een duidelijk
logo is belangrijk voor onze herkenbaarheid.
Rooijmans Print en Druk sponsorde onze eerste flyer. Hoewel
we graag zoveel mogelijk gebruik maken van email en ‘social
media’ (beide gratis en snel), willen we voorlopig ook flyers
ophangen. We zoeken maximale bekendheid.
De lokale kranten (Rond de Linde en De Nuenense Krant)
plaatsten ons persbericht. Daardoor konden we ons initiatief
bij veel mensen onder de aandacht brengen.
KBO en PVGE Nuenen waren zo vriendelijk hun leden te
attenderen op onze eerste filmvoorstelling. Belangrijk, want
zo bereiken we direct veel mensen (bijna 3000!).

Cultuur Overdag in de regio

Wij leggen de rode loper voor u uit.
Welkom bij Cultuur Overdag!

overdag. Naast bezoekers uit Nuenen c.a. hopen we ook op
veel bezoekers uit de omliggende gemeentes.
Bezoekers uit de gemeente Nuenen c.a. hebben natuurlijk wel
het voordeel van de locatie (Het Klooster): vertrouwd en
dichtbij. Zij komen vast veel bekenden tegen.

Locatie
Het Klooster (Park 1, Nuenen) is voor iedereen goed
bereikbaar en centraal gelegen in Nuenen. Parkeren is
bovendien gratis.

Met ons initiatief hopen we ons steentje bij te dragen aan
culturele activiteiten in de regio door ze zelf te organiseren.
Maar ook in onze buurgemeenten gebeurt van alles. Als u
weet waar overdag mooie voorstellingen gepland staan, laat
ons dat weten. We vermelden ze dan in deze Nieuwsbrief.

Agenda - 16 februari 2016 - Film ‘Philomena’
Aanvang film: 10.30 uur
Zaal open vanaf 10.00 uur
Einde film: ongeveer 12.00 uur
Prijs: € 6,50 (inclusief een kopje
koffie/thee)
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen)
Bekijk de preview via Youtube:
https://youtu.be/4EuTe5rFoM8

Welke activiteiten
Cultuur Overdag start met de vertoning van films. Dat is
relatief eenvoudig te organiseren en het financieel risico voor

Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin maart.

