2e Prijs bij Peeltrofee
Vrijdag 9 september jongstleden was de prijsuitreiking van de
Peeltrofee. De publieksjury gaf ons al de eerste prijs. Maar wat
zou de vakjury bepalen? Uiteindelijk werd de
‘Kinderspeurtocht langs Helmondse monumenten’ winnaar.
Cultuur Overdag werd echter beloond met de tweede prijs.
Voor alle vrijwilligers een prachtig resultaat en aanmoediging
om zich met hart en ziel te blijven inzetten om mooie culturele
activiteiten in Nuenen te organiseren.

Meer informatie over de activiteiten in het kader van de
Kinderboekenweek vindt u op onze website: activiteiten
Kinderboekenweek 2016

Vincentre: speciaal aanbod voor Cultuur Overdag
Hoewel het geen cultuur overdag is, willen we u toch
informeren over de Museumnacht Vincentre. Zij hebben
namelijk een mooie aanbieding voor alle liefhebbers van
Cultuur Overdag: BRABANTNACHT IN VAN GOGH VILLAGE
NUENEN. Zij laten ons weten:
“Voor inwoners uit Nuenen en omgeving is een speciaal
BrabantNacht arrangement samengesteld:

Museumnacht Vincentre

Het prijzengeld wordt o.a. gebruikt om een eigen stichting op
te richten zodat we naast film ook andere activiteiten kunnen
organiseren. We hopen hierover in de nieuwsbrief van oktober
meer te kunnen melden.
Het filmpje dat over ons gemaakt werd kunt u bekijken via de
volgende link: filmpje Cultuur Overdag Peeltrofee.

15 September: herhaling ‘De 100-jarige man….’
Helaas moest de film op 1 september voortijdig gestopt
worden in verband met technische problemen. In overleg met
Het Klooster wordt de film herhaald op donderdag 15
september a.s. Kaartjes voor film en lunch van 1 september
zijn ook dan geldig. Kijk voor meer informatie op onze website:
herhaling film 'De 100-jarige man..' Daar vindt u ook meer
informatie over de film.
Had u nog geen kaartjes en wilt u de film graag zien? Er zijn
nog kaartjes te koop bij de receptie van Het Klooster.

29 september: ‘Dheepan’
Op donderdag 29 september wordt in Het
Klooster de film ‘Dheepan’ vertoond.
Informatie over deze film kon u al eerder
lezen in de nieuwsbrief van september.
Verder verwijzen wij u graag naar onze
website: informatie film 'Dheepan'
De kaartverkoop is inmiddels gestart.

In het Vincentre leert u Van Gogh kennen als mens én als
kunstenaar. Vervolgens gaat u met een gids naar buiten en
loopt langs diverse locaties, die aan Van Gogh herinneren. Na
de wandeltocht komt u in het Van Goghkerkje, waar Vincents
vader dominee was. In het kerkje treedt speciaal voor deze
Museumnacht de beroemde actrice Bruni Heinke op. Zij
brengt een monoloog over de geliefde van Vincent, Margot
Begemann en hun dramatisch verlopen liefdesrelatie. Daarna
gaat u terug naar het Vincentre waar een drankje en
borrelhapje voor u klaarstaan.
Programma Museumnacht Vincentre 17 september:
 Avondbezoek Vincentre, inclusief audiotour;
 Wandeling (30 minuten.) met een gids langs diverse
Van Goghlocaties;
 Monoloog ‘Margot Begemann, Vincents liefje’ door
Bruni Heinke in het Van Goghkerkje;
 Afsluitend drankje in Vincentre met borrelhapje in de
ontvangstruimte en loungemuziek op de zolderverdieping.
Openstelling van het Vincentre: 19.30 uur – 23.00 uur.
De normale prijs (via VisitBrabant) is € 21,50 p.p.
Voor de bezoekers/liefhebbers van Cultuur Overdag biedt Het
Vincentre het arrangement aan voor € 20,00 per persoon.
Als u van deze aanbieding gebruik wilt maken, kunt u tot en
met donderdag 15 september per mail reserveren via het
arrangementen-team van Vincentre: arrangementen@vgvn.nl
met de vermelding ‘CULTUUR OVERDAG’. Geef daarbij
duidelijk aan voor hoeveel personen u wilt reserveren.
Let op: u ontvangt een factuur voor de boeking. Na reservering
ontvangt u de exacte tijden van het programma.”

Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief kunt u begin oktober verwachten.

5 Oktober: Voorleeswedstrijd + signeersessie
Aanvullend op eerdere informatie over de voorleeswedstrijd:
kinderboekenschrijfster Anja Vereijken signeert na afloop van
de voorleeswedstrijd haar boeken in de foyer van Het
Klooster! Deze boeken en diverse andere (bekroonde)
kinderboeken zullen op 5 oktober te koop zijn. U steunt
daarmee tevens Cultuur Overdag. Uiteraard ontvangt u bij uw
aankoop ook het kinderboekenweekgeschenk!

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.

