Suggesties en vragen horen we graag.
We schreven het al eerder: uw suggesties, opmerkingen of
vragen zijn van harte welkom
Zo ontvingen we de afgelopen weken de vraag of we vooral
films willen programmeren die nog niet eerder in een filmhuis
in de regio zijn vertoond. Onze werkgroep heeft over dit
verzoek nagedacht. Er is nu afgesproken dit punt bij de
samenstelling van het filmprogramma wel mee te nemen,
maar films niet expliciet uit te sluiten. Er zijn namelijk ook veel
filmliefhebbers die geen lid zijn van een filmkring. Het zou
jammer zijn om hen bepaalde films te onthouden.
Verder kwam de suggestie om ook eens een lunchconcert te
organiseren. We horen heel graag van onze bezoekers of men
hier interesse in heeft. Maak uw belangstelling vooral kenbaar
door een mail te sturen naar info@cultuuroverdag.nl of een
bericht te plaatsen op onze Facebookpagina of website.

Terugblik: Lindespelers voor Cultuur Overdag

Dinsdag 13 december: film ‘Boychoir’
Aanvang film: 10.30 uur
Foyer open vanaf 10.00 uur
Einde film: ongeveer 12.20 uur
Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee)
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen)
Inhoud film: Carvelle is een strenge
koordirigent op een muzikaal jongensinternaat in New Jersey. Daar komt de
getalenteerde 11-jarige wees Stet terecht nadat hij zijn
alleenstaande moeder heeft verloren. De emotioneel
beschadigde Stet raakt verwikkeld in een strijd tussen zijn
eigen wil en die van de gemotiveerde en kritische Carvelle.
Een preview van de film kunt u zien via YouTube:
https://youtu.be/leWmZdLEnE4
Over de film: Een muzikaal, Engelstalig Amerikaans drama
uit 2014 van regisseur François Girard met hoofdrollen
voor Dustin Hoffman, Garett Wareing en Kathy Bates.

Donderdag 29 december: Weens Operetteconcert
Aanvang: 14.00 uur
Ontvangst vanaf 13.45 uur
Einde: ongeveer 15.45 uur
Prijs: € 12,50 (incl. drankje)
Locatie: Van Goghkerkje (Nuenen)
Op 9 november jl. speelden de Lindespelers met veel succes in
een volle zaal bij de Watermolen van Opwetten (Nuenen).
Onder regie van Elly Dijstelbloem lieten de acteurs van De
Lindespelers zien dat relaties tussen mensen soms
ingewikkelder zijn dan je op het eerste gezicht denkt. Het was
een sfeervolle en intieme voorstelling.

Donderdag 24 november: film ‘Suite Française’
Aanvang film: 10.30 uur
Foyer open vanaf 10.00 uur
Einde film: ongeveer 12.20 uur
Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee)
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen)
Inhoud film: Het verhaal gaat over
Lucille Angelier. Haar man vertrekt bij
het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog naar het front. Ze blijft
achter met haar schoonmoeder en brengt haar tijd door met
pianospelen. Als ze verplicht worden de Duitse officier Bruno
te huisvesten, die in zijn vroegere burgerleven componist
blijkt te zijn geweest, voelt ze zich al vlug tot de man
aangetrokken. Een preview van de film kunt u zien via
YouTube: https://youtu.be/T12Q-YoPRSM
Over de film: Een romantisch, Engelstalig Brits-FransCanadese film uit 2014 van regisseur Saul Dibb. De film is
gebaseerd op de gelijknamige roman van Irène Némirovsky.
Haar handgeschreven manuscript werd pas 56 jaar nadat ze
werd afgevoerd naar Auschwitz, ontdekt door haar dochters
en alsnog uitgegeven.

Inhoud: In deze muziekvoorstelling
staat het gouden tijdperk van de
Weense operette centraal.
Irma Klijn (sopraan) en Berry Reijnen (tenor), onder
begeleiding van pianist Frans van den Hoven, verzorgen een
muzikale middag vol prachtige solo's en romantische
liefdesduetten.
Er zijn nog maar 58 kaarten beschikbaar. Wilt u er ook bij zijn?
Bestel dan uw kaarten in de voorverkoop: tot en met zondag
11 december kunt u kaarten reserveren door een mail te
sturen naar info@cultuuroverdag.nl U krijgt een bevestiging
van uw reservering, met het verzoek het verschuldigde bedrag
per bank te voldoen. De betaalde kaarten liggen dan op 29
december voor u klaar bij het Van Goghkerkje.
De toewijzing van kaarten gebeurt aan de hand van de datum
van uw reserveringsmail.
Als na de voorverkoop nog kaarten beschikbaar zijn, worden
deze verkocht op één of twee locaties in Nuenen. Informatie
hierover ontvangt u in de volgende nieuwsbrief.

Volgende Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt medio december.
Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Cultuur Overdag. Onder
deze naam organiseert een vrijwilligersgroep uit Nuenen culturele
activiteiten voor iedereen met tijd overdag. Ze zijn te bereiken via
info@cultuuroverdag.nl of via www.facebook.com/cultuuroverdag
Website van Cultuur Overdag: cultuuroverdag.wordpress.com
De digitale nieuwsbrief wordt uitsluitend per mail verspreid.
Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief kan per e-mail.

