Bezoekers blijven enthousiast!

Film ‘The Imitation Game’

Opnieuw kijken we tevreden terug op onze tweede filmvoorstelling. Een uitverkochte zaal met een enthousiast
publiek dat genoot van ‘La Famille Bélier’!
Ook de lunch, na afloop van de film en georganiseerd door
Het Klooster, is velen prima bevallen. Het is een mooie
gelegenheid met elkaar na te praten. Dat kan overigens ook
zonder lunch: bezoekers zijn altijd welkom om na afloop van
de film nog een drankje te bestellen aan de bar.

Datum: 19 april 2016
Aanvang film: 14.00 uur
Foyer open vanaf 13.30 uur
Einde film: ongeveer 16.00 uur
Prijs: € 6,50 (inclusief kop koffie/thee)
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen)

LET OP: middagvoorstelling!
The Imitation Game vertelt het verhaal over het leven en het
werk van Alan Turing. Hij was een pionier op het gebied van
computertechniek; de befaamde kraak van de Duitse Enigmacode wordt aan hem toegekend. In de film voeren Turing en
zijn briljante team een race tegen de klok in hun geheime
kantoor Bletchley Park, tijdens de donkerste dagen van de
Tweede Wereldoorlog.
Het is een Brits-Amerikaanse film uit 2014; de regisseur is
Morten Tyldum. In 2015 won de film een Oscar voor Beste
Bewerkte Scenario. De belangrijkste rollen zijn voor Benedict
Cumberbatch en Keira Knightley. Bekijk een preview via
YouTube: https://youtu.be/LKGD_JyowXA

Lunch voorafgaand aan de film

Onrust rondom exploitatie van Het Klooster
Er zijn financiële problemen in verband met de exploitatie van
Het Klooster. Hierover heeft de exploitant overleg met het
College van Burgemeester en Wethouders (B&W). B&W is in
ieder geval van plan om eind april een werkconferentie te
houden over de toekomst van Het Klooster (zie ook de
berichtgeving hierover in Rond de Linde d.d. 31 maart 2016,
op bladzijde 2).
Als Cultuur Overdag zijn we natuurlijk erg benieuwd wat een
en ander gaat betekenen. We volgen het proces intensief.
De filmvoorstelling in april gaat hoe dan ook gewoon door!

NIEUW: website voor Cultuur Overdag
Sinds kort hebben we naast ons Facebook-account ook een
website. Daar is alle informatie over Cultuur Overdag en haar
activiteiten gestructureerd terug te vinden. Ook vermelden
we op de website steeds het meest actuele nieuws over
Cultuur Overdag. Via de volgende link vindt u de website:
cultuuroverdag.wordpress.com
De gebruikte software voor de website is gratis. Het enige
nadeel: af en toe kan er een kleine advertentie op een pagina
staan.

Op 19 april kunt u voorafgaand aan de film lunchen. Wilt u
hiervan gebruik maken? Koop dan voor 15 april een filmkaartje inclusief lunch voor € 13,00.
Als u al een toegangskaartje heeft: bij kassa van Het Klooster
kunt u tot 15 april na bijbetaling het kaartje omwisselen.

Wanneer gaat de zaal open?
De theater-/filmzaal gaat vijftien minuten voor aanvang van
de film open. De foyer, waar u voorafgaand aan de film
thee/koffie kunt drinken, opent dertig minuten voor aanvang
van de film. Uw gratis kopje koffie of thee kunt u trouwens
ook na afloop van de film drinken.

E-ticket met iDEAL
Via de website van Het Klooster (www.hetklooster.org) kunt u
ook e-tickets kopen. U rekent af met iDEAL waarna u de
toegangskaarten zelf kunt printen. Zo hoeft u niet meer in de
rij te staan om de kaartjes te kopen of op te halen.

Agenda 2016 - vooruitblik
• 20 mei (vrijdag), 10.30 uur, film ‘Ventoux’
• 21 juni (dinsdag), 10.30 uur, film ‘The Butler’

Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in principe eind april/
begin mei. We zijn echter bezig met het organiseren van een
lezing. Als die doorgaat ontvangt u een extra mail.

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 nieuwsbrief wordt uitsluitend per mail verspreid.
Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief kan per e-mail.
Voorbeeld van de website

