Weer films in Het Klooster

Activiteit in kader van Kinderboekenweek 2016

We zijn ontzettend blij te kunnen melden: we
gaan door met films in Het Klooster! Na het
faillissement in mei is sinds 1 juni het interim
beheer van Het Klooster in handen van de
ondernemers Mark van Bergen en Rob Pieters.
Cultuur Overdag zocht direct contact met hen. Zou het
mogelijk zijn juni weer een film te vertonen? In een kort
overleg werd het besluit snel genomen: ‘Natuurlijk!’ Ook in de
zomermaanden dus mooie filmvoorstellingen. Verderop leest
u meer over de film van juni.

Op 5 oktober wordt, samen met Bibliotheek Dommeldal, een
voorleeswedstrijd voor opa’s en oma’s georganiseerd. Een
kinderjury bepaalt wie zich beste
voorlees-opa of -oma van Nuenen
mag noemen! Zet de datum
alvast in uw agenda!

Peeltrofee 2016: steun ons en stem!
Cultuur Overdag maakt kans op de Peeltrofee 2016! We zijn
het enige project uit de gemeente Nuenen dat meedingt.
De Peeltrofee is een prijs die het Peelnetwerk uitreikt aan een
organisatie of inwoner met het beste idee dat een unieke
bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van leven in de Peel. Dit
jaar staat het thema cultuur en erfgoed centraal. Omdat
Nuenen is aangesloten bij het Peelnetwerk konden we Cultuur
Overdag als idee aanmelden.
Om te winnen moet Cultuur Overdag in de top-5 van publieksfavorieten komen. Een jury kiest daarna de uiteindelijke
winnaar. De eerste prijs is € 2500.
Iedereen van Cultuur Overdag zet zich vrijwillig en met hart en
ziel in. Maar om activiteiten te organiseren is óók geld nodig!
Help ons winnen zodat we vele mooie, inspirerende
activiteiten kunnen blijven organiseren voor iedereen die
overdag wil genieten van cultuur.
Hoe kunt u ons helpen?
Stemmen is heel eenvoudig via de website van de Peeltrofee.
Nog eenvoudiger is het door te klikken op de volgende link:
https://www.peeltrofee.nl/applications/peeltrofee/assets/aja
x/project?p=40&editie=2016
Als u wilt stemmen via email klik dan op de groene knop
stem. Er verschijnt dan een nieuw scherm waar u uw
mailadres moet invullen. Als dit gelukt is, klikt u op ‘stem nu’.
Let op: uw stem is dan nog niet definitief. In uw mailbox
ontvangt u een mail van de peeltrofee organisatie waarin
gevraagd wordt uw stem te bevestigen. Open dat mailtje en
klik op de link. U heeft nu definitief uw stem op ons
uitgebracht.
Als u (ook) wilt stemmen via Facebook klik dan op de blauwe
knop ‘vind ik leuk’. Als u op dat moment nog niet ingelogd
bent op Facebook, wordt gevraagd in te loggen. Daarna is uw
stem definitief.
Onze strategische tip: u kunt
via meerdere emailadressen
uw stem uitbrengen. Ook
kunt u zowel per email als via
Facebook stemmen.

Cultuur is ook….toneel in Het Park
In het kader van de ‘Iktoon’-maand (opvolger van de Week van
de Amateurkunst) presenteert de jeugdtheatergroep van De
Lindespelers zich aan het grote publiek. De jonge spelers laten
zien wat ze het afgelopen jaar geleerd hebben. “Van de
Grieken via Shakespeare en het absurdisme naar hedendaags
theater.” U kunt gratis komen kijken. Wanneer en waar?
• Datum/tijd: zondag 26 juni 2016, tussen 14.00 en 16.30 uur
• Locatie: in het Park in Nuenen

Agenda Cultuur Overdag juni 2016
Film: ‘Ventoux’
Datum: dinsdag 21 juni 2016
Aanvang film: 10.30 uur
Foyer open vanaf 10.00 uur
Einde film: ongeveer 12.15 uur
Prijs: € 6,50 (incl. kopje koffie/thee)
Plaats: Het Klooster (Park 1, Nuenen)
Inhoud film: De Nederlandstalige film, gebaseerd op het boek
van Bert Wagendorp, gaat over vier vrienden die op hun
racefiets de Mont Ventoux beklimmen, zoals ze dat dertig jaar
geleden ook deden. Het is een zware, maar gezellige fietstocht
tot jeugdvriendin Laura zich meldt en de 'spoken' uit het
verleden zich aandienen... Een film vol humor en drama.
Bekijk de preview via YouTube: https://youtu.be/-xQWj1zaDP4
Kaartjes zijn vanaf 13 juni te koop aan de receptie van Het
Klooster (Park 1), iedere werkdag van 8.30 tot 17.30 uur. U
moet contant betalen.
Let op: Het is (nog) niet mogelijk om via de website van Het
Klooster kaartjes te bestellen.

Lunch na de film
Na afloop van de film kunt u in Het Klooster weer gezellig
blijven lunchen. Voor € 6,50 krijgt u een kop soep, 2 belegde
broodjes en een warme snack. Interesse? Koop dan vóór
17 juni aan de receptie van Het Klooster ook een kaartje voor
de lunch. Geen lunch, maar gewoon nog even napraten onder
het genot van een drankje? Ook dat kan natuurlijk.

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

