2017 > (2016 = 1882 + 14)

Donderdag 29 december: Weens Operetteconcert

Onze wens voor 2017? 2016 overtreffen! Dit jaar hebben 1882
bezoekers met tijd overdag kunnen genieten tijdens 14
culturele activiteiten van Cultuur Overdag. We hopen u nog
veel meer moois te bieden. Wij danken u voor uw bezoek en
uw hartelijke reacties!

Het laatste nieuws direct ontvangen?
Wist u dat u automatisch alle nieuwe berichten van Cultuur
Overdag kunt ontvangen? U hoeft daarvoor alleen maar uw
mailadres (rechtsboven) op de homepagina van onze website
in te vullen. Deze nieuwsbrief verschijnt in principe maar één
keer per maand. Als we tussentijds nieuws hebben, plaatsen
we daarover al een bericht op Facebook én op onze website.

Uw filmkaartje is geld waard
Misschien is het u opgevallen bij onze
berichten over de filmvertoningen: het is
(voorlopig) niet meer mogelijk om na afloop
van de film in Het Klooster te lunchen. We
zijn daarom op zoek gegaan naar andere
mogelijkheden om iets extra's aan onze
bezoekers te kunnen bieden. En dat is gelukt!
Bij Auberge Vincent krijgt u bij inlevering van uw filmkaartje
een tweede kopje koffie/thee gratis aangeboden als u na
afloop van de film komt lunchen. Reserveren voor de lunch
wordt aanbevolen, zo bent u verzekerd van een tafeltje.
Auberge Vincent is telefonisch te bereiken via 040-2906390 of
per mail (info@aubergevincent.com). Na afloop van de film
alleen koffie-/theedrinken bij Auberge Vincent is natuurlijk
ook mogelijk: het tweede kopje is dan eveneens gratis. Bij
grote drukte kan het echter zo zijn dat bezoekers die willen
lunchen voorrang krijgen bij de tafeltjes....
Uw filmkaartje is alleen geldig op de dag van de filmvertoning.

Voor een film een boekbespreking?
Veel mooie boeken worden verfilmd. Lijkt het u leuk om
voorafgaand aan een film met andere geïnteresseerden over
het boek van gedachten te wisselen? Laat ons dat vooral
weten. Misschien is het de start van een nieuw initiatief.

Retourneren filmkaartje?
U heeft een kaartje voor de film gekocht maar kunt
onverwacht niet komen? Regel dan zelf of iemand uw kaartje
wil overnemen. Het Klooster geeft geen geld retour.

Dinsdag 13 december: film ‘Boychoir’

Aanvang: 14.00 uur
Ontvangst vanaf 13.45 uur
Einde: ongeveer 15.45 uur
Prijs: € 12,50 (incl. drankje)
Locatie: Van Goghkerkje (Nuenen)
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 enkele toegangskaarten beschikbaar en vanaf
maandag 12 december tot en met zaterdag 24 december te
koop bij stomerij CleanFactory (Parkhof 20, Nuenen).

Donderdag 12 januari: film ‘Wild’
Aanvang film: 10.30 uur
Foyer open vanaf 10.00 uur
Einde film: ongeveer 12.30 uur
Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee)
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen)
Inhoud film: Nadat in 1994 de moeder
van Cheryl Strayed overlijdt en haar
huwelijk
strandt,
besluit
ze
een
wandeltocht van meer dan 1600 kilometer te maken over een
langeafstand pad dat in de bergachtige gebieden langs de
Amerikaanse westkust loopt, vanaf de grens met Mexico in
het zuiden naar de grens met Canada in het noorden. Zonder
ervaring of voorbereiding begint ze aan de gruwelijk zware
tocht die uiteindelijk haar leven verandert.
Een preview van de film kunt u zien via YouTube:
https://youtu.be/WBo8YxUIb-o
Over de film: Dit Amerikaans, Engelstalig drama uit 2014 is
gebaseerd op de gelijknamige memoires van Cheryl Strayed,
gepubliceerd onder de titel: ‘From Lost to Found on the Pacific
Crest Trail’. De regie is van Jean-Marc Vallée. Hoofdrollen voor
Reese Witherspoon en Michiel Huisman.

Volgende Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt de eerste week van 2017.

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.
Meer informatie over deze film vindt u op onze website.

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.

