Februari 2017: 1 jaar Cultuur Overdag
Een katoenen of papieren jubileum?
Wikipedia en Het Genootschap Onze Taal zijn
het niet met elkaar eens. Maar in februari is
het 1 jaar geleden dat Cultuur Overdag haar
eerste activiteit organiseerde. Waar we toen
van droomden, is nu werkelijkheid! Vier het
jubileum met ons mee op 14 februari.
We hebben ons best gedaan om u de komende maanden, naast
de maandelijkse films, nog veel meer moois aan te bieden.
Toneel, een lezing en in april ons eerste Cultuur Avonduur. Pak
uw agenda er maar vast bij!

Dinsdag 24 januari: ‘Back to the Future’
De 4e-jaarsleerlingen van de
Theateropleiding van het Pleincollege Nuenen spelen eind
januari in Het Klooster de
musical Back to the Future, naar de gelijknamige film van
Robert Zemeckis. We promoten hun voorstelling graag!
De musical draait om Marty McFly. Hij reist terug naar het jaar
1955. Daarmee brengt hij zijn eigen leven in gevaar omdat hij
probeert te voorkomen dat zijn ouders elkaar ontmoeten.
Alleen met professor Doc Brown en zijn tijdmachine kan hij
terugkeren naar 1985.
Iedereen met tijd overdag mag op dinsdag 24 januari de
generale repetitie bijwonen. Ook basisscholen uit Nuenen zijn
uitgenodigd. Aanvang: 14.00 uur. Toegang is gratis.

Dinsdag 14 februari: film ‘X + Y’
Aanvang film: 10.30 uur
Foyer open vanaf 10.00 uur
Einde film: ongeveer 12.30 uur
Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee)
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen)
Inhoud film:
Brits drama over een licht autistisch genie,
de relatie met zijn toegewijde leraar en zijn
eerste liefde tijdens een Wiskunde
Olympiade in Taiwan.
Na de dood van zijn vader trekt de autistische Nathan zich terug
in zijn eigen wereldje. Een leraar ontdekt Nathans talent voor
cijfers en bezorgt hem een plek in het Britse team voor de
Internationale Wiskunde Olympiade. Als lid van dat team, dat
ook nog eens een grote kans heeft de Olympiade te winnen,
lijkt Nathans leven voorgoed te veranderen. Maar bij de
training in Taiwan komt hij voor nieuwe uitdagingen te staan.
Een preview van de film is te zien via YouTube:
https://youtu.be/Rhee0_4qkg0
Over de film: Britse, Engelstalige film uit 2014, gebaseerd op de
BBC-documentaire Beautiful Young Minds. De regie is van
Morgan Matthews.

Donderdag 9 maart: film ‘Suffragette’
Aanvang film: 10.30 uur
Foyer open vanaf 10.00 uur
Einde film: ongeveer 12.15 uur
Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee)
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen)
Inhoud film: Historisch drama over de
Britse vrouwen die aan het begin van de
20ste eeuw hebben gestreden voor vrouwenrechten. Op onze
website en in de volgende nieuwsbrief meer informatie.

Zondag 26 maart: toneelvoorstelling ‘Opgeruimd’
Theatergroep
Greppel
speelt
op
zondagmiddag 26 maart voor Cultuur
Overdag in Het Klooster de voorstelling
Opgeruimd. Twee broers en een zus
ontmoeten elkaar in de woning van hun
overleden vader. De meubels zijn
opgehaald en de laatste spullen worden uitgezocht, maar wat
moeten ze met de beloftes die hun vader heeft gedaan over de
verkoop van het huis? Nemen zij beslissingen ‘in de geest van
vader’ of bepalen ze zelf wat ze met de erfenis doen?
Op onze website en in de volgende nieuwsbrief meer
informatie.

Zondag 2 april: Wim Daniëls over ‘Verboden Vruchten’
Het thema van de Boekenweek 2017 is
Verboden Vruchten. In dat kader houdt
Wim Daniëls voor Cultuur Overdag een
lezing in het Van Goghkerkje op
zondagmiddag 2 april. De kaartverkoop
start medio februari. Op onze website en
in de volgende nieuwsbrief meer informatie.

Vrijdagavond 21 april: Gerard van Maasakkers
Cultuur Overdag gaat op Cultuur Avonduur!
Dankzij de samenwerking met Het Klooster
treedt Gerard van Maasakkers ook in 2017 in
Nuenen op!
Van Maasakkers brengt, samen met Frank
Cools, het programma Maar liefje, nu heb je
geen voetjes. In het programma komen twee
werelden bij elkaar. De heren houden het
simpel: wat gitaren, wat ukeleles, misschien
een orgeltje en twee fantastische stemmen.
De voorstelling op vrijdagavond 21 april begint om 20.00 uur.
Kaarten (vrije plaatskeuze) zijn vanaf maandag 23 januari 2017
alléén bij de receptie van Het Klooster te koop (op werkdagen
van 8.30 tot 18.00 uur). De toegangsprijs is € 23,00. Telefonisch
reserveren is mogelijk, maar de kaartjes moeten binnen twee
werkdagen opgehaald worden. Vanwege de verwachte
belangstelling worden per persoon maximaal 6 kaarten
verkocht.

Volgende Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind februari.
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