Film in mei gaat helaas niet door

Cultuur is ook….Beelden in ’t Park

De faillissementsaanvraag van exploitatiemaatschappij Het
Klooster heeft langer op zich laten wachten dan gedacht.
Cultuur Overdag heeft daarom nog niet kunnen overleggen
met een curator en/of een nieuwe beheerder over de
geplande filmvoorstellingen. Hopelijk wordt meer duidelijk in
week 20 of 21.

Cultuur is natuurlijk meer dan film- en toneelvoorstellingen.
Denk bijvoorbeeld eens aan de beeldende kunst. Op 5 juni a.s.
wordt in Het Park in Nuenen een mooie buitententoonstelling
georganiseerd met circa 70 beelden van steen gemaakt door
16 amateurbeeldhouwers. Van 11.00 tot 17.00 uur kunt u een
kijkje komen nemen; de toegang is gratis.

Concreet betekent dit dat de
geplande film op 20 mei NIET
doorgaat. We doen ons uiterste
best om in juni (en verder!) wel
weer een film te vertonen.
Ondertussen onderzoeken we de
mogelijkheden een zelfstandige
stichting te worden zodat we eigen
regie krijgen over onze activiteiten
en de planning daarvan.

En wat denkt u van literatuur?

Om toch in uw behoefte aan cultuur te voorzien in deze
nieuwsbrief tips voor andere mooie activiteiten.

Literatuur is door de eeuwen heen voor vele kunstenaars een
bron van inspiratie. Anderen genieten ‘gewoon’ urenlang van
prachtige boeken. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen om die
boekenliefde te ontwikkelen. Bijvoorbeeld via de Kinderboekenweek: dit jaar van 5 tot en met
16 oktober. Het thema is Voor altijd
jong! Over opa’s en oma’s.
Samen met hopelijk een aantal andere
organisaties, zal ook Cultuur Overdag
aandacht besteden aan de Kinderboekenweek. Meer hierover in onze
volgende nieuwsbrief.

Parktheater Eindhoven – soms óók overdag

Stichting Vier het Leven en Avondje Uit

Inmiddels is de nieuwe seizoensbrochure van het Parktheater
uit. Tot 22 mei kunt u in de voorverkoop kaarten bestellen. De
kans dat u een mooie plaats heeft is in de voorverkoop groter
en de service- en verzendkosten zijn lager. Het is niet
verplicht voor meerdere voorstellingen kaarten te bestellen.

Eind april heeft u van ons een extra mail ontvangen met de
aankondiging van een voorstelling van Stichting Vier het Leven
(www.4hetleven.nl). Deze stichting organiseert specifiek voor
ouderen film-, theater- en concertbezoeken. Het bijzondere is
dat gasten van Vier het Leven van deur tot deur worden
begeleid en genieten van een arrangement waarbij alles is
geregeld om zorgeloos uit te gaan.
Een vergelijkbare organisatie in onze regio is Avondje Uit in
Best (www.avondje-uit-best.nl). Zij regelen voor zo’n 130
vaste gasten uit Best met behulp van 75 vrijwilligers een
avondje of middagje uit. Samen genieten zij van de
voorstellingen die de gasten hebben uitgezocht.

Dit jaar heeft het Parktheater ook diverse voorstellingen die
overdag geprogrammeerd zijn, bijvoorbeeld:
• The Sunshine Boys (een komische toneelvoorstelling met
André van Duin, Kees Hulst e.a.) op 1 en 2 oktober 2016
om 14.00 uur; kaartverkoop hiervoor is al gestart;
• Hans Klok’s House of Horror (een familieshow door
Nederlands bekendste illusionist Hans Klok) op zondag 9
oktober 2016 om 14.00 uur;
• La voix humaine (een voorstelling van toneelgroep
Amsterdam, gespeeld door Halina Reijn) op zondag 23
oktober om 14.30 uur;
• De Gouden Jaren (door o.a. Cor Bakker, Danny Malando)
op zondag 19 maart 2017 om 14.30 uur.
Wellicht vindt u het ook leuk om eens in een andere stad naar
een voorstelling te gaan? Er zijn ook busreizen te boeken naar
bijvoorbeeld musicals of concerten.
Informatie over genoemde voorstellingen (en nog veel meer)
vindt u op de website van het Parktheater:
www.parktheater.nl/programma/

Gespot via de ‘social media’
Bent u een echte filmfijnproever? Kijk dan eens op ‘Open
Culture’: www.openculture.com/freemoviesonline
Via die website krijgt u toegang tot zo’n 1150 gratis online
films, waaronder echte klassiekers en documentaires. Niet alle
links werken altijd en op de site staan veel reclames, maar er
zijn wél bijzondere films te zien. Wat denkt u van ‘Robinson
Crusoe’ van Luis Buñuel (1954), ‘Jamaica Inn’ van Alfred
Hitchcock (1939) of ‘The Kid’ van Charlie Chaplin (1921)?

Een erg kleine beurs?
Kent u mensen met een erg kleine beurs die ook zouden
willen genieten van bijvoorbeeld culturele activiteiten? Als zij
in de gemeente Nuenen wonen, kunnen zij wellicht gebruik
maken van de regeling ‘maatschappelijke deelname’. Meer
informatie kunt u vinden op de gemeentelijke website:
http://www.nuenen.nl/inwoners-ondernemers/onderwerpen-az_42690/product/aanvullende-inkomensondersteuning_803.html

Nieuws van Cultuur Overdag in uw eigen wijkkrant?
Wellicht wilt u de activiteiten van Cultuur Overdag ook onder
de aandacht brengen van uw buurtgenoten? Of misschien
heeft u een wijkkrant waarvoor u kopij zoekt? Laat ons dat
weten. We sturen onze persberichten graag toe.

Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in principe begin juni.
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.

