Humor én drama in september
In september worden in Het Klooster twee films vertoond.
Donderdag 1 september draait ‘De 100-jarige man die uit het
raam klom en verdween’. Informatie over deze film kon u
lezen in onze vorige nieuwsbrief. Donderdag 29 september
draait ‘Dheepan’.

Donderdag 29 september: ‘Dheepan’
Aanvang film: 10.30 uur
Foyer open vanaf 10.00 uur
Einde film: ongeveer 12.20 uur
Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee)
Plaats: Het Klooster (Park 1, Nuenen)
Inhoud film: Om de burgeroorlog in Sri
Lanka te ontvluchten, doen een exTamiltijger, een vrouw en een meisje zich
voor als gezin om als vluchtelingen erkend te worden en asiel
te krijgen in Frankrijk. Ze komen terecht in een voorstad van
Parijs. Samen proberen ze een nieuw leven op te bouwen.
Op het filmfestival van Cannes 2015 won dit spannende Franse
drama van Jacques Audiard de felbegeerde Gouden Palm.
Een preview van de film is te zien via YouTube:
https://youtu.be/G4DozJcyzzA
Kaartjes zijn te koop vanaf maandag 5 september.

Na afloop van de 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 uiterlijk vier
dagen voor de filmvertoning een kaartje voor de lunch bij de
receptie van Het Klooster.

Bekendmaking winnaar Peeltrofee 2016
Op vrijdagmiddag 9 september vindt de
uitreiking van de Peeltrofee 2016 plaats.
Er wordt aangesloten bij de festiviteiten
rondom de Open Monumentendag in
Gemert. In het Kunstlokaal wordt de
winnaar van de Peeltrofee bekend gemaakt. Cultuur Overdag
is één van de drie kanshebbers! Fan van Cultuur Overdag?
Kom dan ook naar de prijsuitreiking. U bent van harte welkom
en toegang is gratis, maar u moet zich wel vóór 2 september
inschrijven via:
http://www.peelnetwerk.nl/event/subscribe?id=30
Ter gelegenheid van onze nominatie heeft
het Peelnetwerk ook een filmpje laten maken
over Cultuur Overdag dat voor de
prijsuitreiking wordt vertoond. De opnames
waren 15 augustus jongstleden. Op diverse
plaatsen in Nuenen is gefilmd. We zijn erg
benieuwd naar het resultaat.

Kaartverkoop activiteiten Kinderboekenweek
In oktober twee mooie activiteiten in Het Klooster in het kader
van de Kinderboekenweek 2016 met als thema Voor altijd
jong! Opa’s en Oma’s.

Woensdag 5 oktober van 14.00 tot 16.00 uur wordt een
voorleeswedstrijd georganiseerd. Acht opa’s en oma’s die zich
hebben aangemeld strijden om de titel Beste voorleesopa/oma van Nuenen. Een kinderjury onder leiding
van de Nuenense kinderboekenschrijfster
Anja Vereijken bepaalt wie de winnaar wordt.
De presentatie van de middag wordt verzorgd
door Bram Soetendal (lid van De Lindespelers).
Wilt u het meemaken? Kom kijken, samen met
uw (klein)kinderen. De toegang is gratis, maar meld u wel even
aan via de website van de bibliotheek: Bibliotheek Dommeldal
inschrijven voorleeswedstrijd
Woensdag 12 oktober van 14.00 tot
15.00 uur speelt de bekende clown Arno
Huibers de mimevoorstelling Clowns
Kado, geschikt voor kinderen van 4 tot 12
jaar én voor volwassenen.
De toegangsprijs is € 8,50 p.p. Per volwassene mag één kind
gratis mee. Leden van de bibliotheek, KBO en PVGE ontvangen
op vertoon van hun ledenpas € 1,00 korting. Kaartjes voor de
voorstelling zijn te koop via de website van de bibliotheek:
Bibliotheek Dommeldal inschrijven Arno Huibers

Na afloop van de voorstelling wordt men uitgenodigd een
verhaal te schrijven over de voorstelling. Tot een week na de
voorstelling kunnen verhalen (en tekeningen) worden
ingestuurd. Cultuur Overdag maakt er een digitaal boekje van,
later gratis te downloaden vanaf haar website. De schrijver
van het meest bijzondere verhaal ontvangt een prijs.

Verkoop kinderboeken
Wilt u uw (klein)kind blij maken met een mooi (bekroond)
kinderboek én Cultuur Overdag steunen? Op 5 en 12 oktober
zullen in de foyer van Het Klooster kinderboeken verkocht
worden. Uiteraard ontvangt u bij uw aankoop ook het kinderboekenweekgeschenk!

Jeugdgroep Lindespelers
Heeft u (klein)kinderen tussen 12 en 18 jaar die graag eens
een theatervoorstelling willen maken? Bij de Lindespelers kan
dat. Vanaf september starten zij weer met een nieuw seizoen
voor hun jeugdgroep. Men kan drie weken vrijblijvend
kennismaken. Voor € 50,- kan men een heel jaar meedoen.
Meer informatie via secretaris@lindespelers.nl

Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief kunt u eind september/begin
oktober 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.

