Peeltrofee 2016: Cultuur Overdag op 1, 2 of 3?

Gehoord tijdens de filmvoorstelling in juni

Cultuur Overdag heeft de eer als eerste
te zijn geëindigd bij de publieksjury in
de strijd om de Peeltrofee 2016.
Inmiddels is óók bekend geworden dat
we door de vakjury zijn genomineerd
voor één van de drie (geld)prijzen!
In verband met de nominatie wordt een filmpje over ons
gemaakt. Tijdens de uitreiking van de Peeltrofee op
9 september worden de filmpjes van alle genomineerden
vertoond. Dan wordt ook bekend gemaakt of we op 1, 2 of 3
zijn geëindigd!
Iedereen die op ons gestemd heeft: heel, heel erg bedankt!

“Een heerlijk verjaardagscadeau!” Een glunderende mevrouw
vertelde dat ze voor haar verjaardag een filmkaartje met lunch
cadeau had gekregen. Samen met haar buurvrouwen genoot
ze van een gezellige ochtend uit.
Bezoekers van filmvoorstellingen komen niet alleen uit de
gemeente Nuenen. Er waren mensen uit Eindhoven,
Geldrop/Mierlo en Helmond. Allemaal bezoekers met tijd
overdag die willen genieten van culturele activiteiten.

Cultuur Overdag – vrijdag 22 juli 2016 – ‘The Butler’
Aanvang film: 10.30 uur
Foyer open vanaf 10.00 uur
Pauze (15 min.) om 11.30 uur
Einde film: ongeveer 13.00 uur
Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee)
Plaats: Het Klooster (Park 1, Nuenen)
Inhoud film: In de Amerikaanse film
uit 2013, gaat het over het
levensverhaal van de zwarte butler
Cecil die in Amerika tijdens drie
decennia
zeven
presidenten
bediende. Het is niet alleen een film
over de Amerikaanse geschiedenis en rassendiscriminatie,
maar gaat ook over de kracht van de familieband. Het verhaal
is gebaseerd op het leven van Eugene Allen, die vanaf 1952
daadwerkelijk butler was van zeven Amerikaanse presidenten
waaronder Richard Nixon, John F. Kennedy en Ronald Reagan.
Regisseur: Lee Daniels. Hoofdrollen voor o.a. Forest Whitaker
en Oprah Winfrey. Bekijk de preview via YouTube:
https://youtu.be/70H83F3Zsqg

Na afloop van film lunchen in Het Klooster
Na afloop van de film biedt Het Klooster de mogelijkheid om
voor € 8,00 per persoon te blijven lunchen. De lunch bestaat
uit een kop soep, 2 belegde broodjes, een gekookt ei, een
kroket en onbeperkt thee/koffie. Interesse? Koop dan vóór 20
juli aan de receptie van Het Klooster ook een kaartje voor de
lunch.
Wanneer u graag als gezelschap aan eenzelfde tafel wilt
lunchen, meld dit dan op 22 juli even bij de receptie van Het
Klooster (Park 1, Nuenen), telefoon 040 284 3184. Als extra
service reserveert men dan een tafel voor u.

Praktische zaken rondom filmbezoek ‘The Butler’
The Butler is een prachtige, maar redelijk lange film. We
hebben daarom besloten een korte pauze te houden. Koffie en
thee is in de filmpauze alleen verkrijgbaar met het strookje
van uw toegangsbewijs.

Volgende film: 1 september
Eind augustus is Het Klooster twee weken
gesloten. De eerstvolgende film wordt op
1 september vertoond. Te zien is dan het
humoristische drama ‘De 100-jarige man
die uit het raam klom en verdween’.

Activiteiten Kinderboekenweek 2016
Woensdag 5 oktober wordt, in samenwerking met Bibliotheek
Dommeldal, een voorleeswedstrijd voor opa’s en oma’s
georganiseerd. Een kinderjury bepaalt wie zich de beste
voorlees-opa of -oma van Nuenen mag noemen!
Woensdag 12 oktober speelt de internationaal bekende clown
Arno Huibers de mimevoorstelling ‘De glimlach en de bom’.
Het is een voorstelling vol verrassingen en humor voor alle
generaties. Na afloop wordt de jeugd uitgenodigd een verhaal
te schrijven over hun belevenissen. Deze verhalen zullen
worden gebundeld en uitgegeven als digitaal boekje.
De voorstelling is mogelijk dankzij de
samenwerking tussen Bibliotheek
Dommeldal, KBO, PVGE en Cultuur
Overdag.
In september start de kaartverkoop; u
wordt tijdig geïnformeerd.

Gluren bij de buren: premièrefilm bij Cacaofabriek
Cultuur Overdag is voortdurend op zoek naar samenwerkingspartners. Zo zijn we ook in gesprek gekomen met de
Cacaofabriek in Helmond. Zij hebben aangeboden om speciaal
voor ons in de ochtend een premièrefilm te draaien!
Misschien gaan we vervoer organiseren van Nuenen naar
Helmond en weer terug. Binnenkort ontvangt u per mail een
korte enquête waarbij u kunt aangeven of u daarvan gebruik
wilt maken. Wordt vervolgd.

Theater Speelhuis (Helmond): soms óók overdag
In het nieuwe seizoen van Theater Speelhuis zijn ook
voorstellingen overdag geprogrammeerd. Voorbeelden zijn:
• Stemmen uit het Oosten door het Nederlands Blazers
Ensemble op zondag 2 oktober 2016 om 15.00 uur;
• A baroque Christmas door Holland Baroque op zondag 18
december 2016 om 15.00 uur;
• Acis & Galatea door Barokopera Amsterdam op zondag 19
februari 2017 om 15.00 uur.
Meer informatie over het aanbod van Theater Speelhuis vindt
u via www.theaterspeelhuis.nl

Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief kunt u medio augustus verwachten.
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.

