Zondag 10 september: Verenigingenmarkt

Vooruitblik op het nieuwe seizoen
De zomervakantie is inmiddels in volle gang, maar de vrijwilligers
van Cultuur Overdag hebben zéker niet stil gezeten. Voor het
nieuwe seizoen staan inmiddels al een aantal leuke dingen op de
agenda. In deze nieuwsbrief alvast een tipje van de sluier en op
de Verenigingenmarkt (zie verderop in deze nieuwbrief) volgt
meer informatie.
Betreffende de kaartverkoop kunnen wij u mededelen dat het
vanaf begin september weer mogelijk is om voor diverse
activiteiten online via onze website toegangskaarten te kopen.
De kaarten voor de maandelijkse films zijn echter uitsluitend te
koop bij de balie van Het Klooster. Vanaf 14 augustus is Het
Klooster op werkdagen weer geopend vanaf 8.30 tot 17.30 uur.
U kunt alleen contant betalen. Het is niet mogelijk om via de
website van Het Klooster kaartjes te bestellen.
En voor de liefhebbers van social media: Cultuur Overdag is nu
ook via Twitter te volgen (zoek op CultuurOverdag)!

Dinsdag 15 augustus: film 'The Lady in The Van'
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)
Kaartverkoop: vanaf 14 augustus alleen via Het Klooster.
Inhoud film
Juffrouw Shepherd is een excentrieke en koppige vrouw van
onbekende afkomst die in de jaren zeventig ‘tijdelijk’ haar oude
busje parkeerde op de oprit van schrijver Alan Bennett in Londen.
Vervolgens bleef ze hier vijftien jaar wonen.
De film vertelt het waargebeurde verhaal van de bijzondere relatie
die zich ontwikkelde tussen de schrijver en de oude dame. Het is
een bescheiden portret van een eigenaardige, dolende ziel voor
wie in de samenleving nooit plaats was.

In en om Het Park in Nuenen wordt op zondag 10 september 2017
voor de tweede keer de Verenigingenmarkt georganiseerd.
Natuurlijk doet Cultuur Overdag mee!
Vrijwilligers van Cultuur Overdag vertellen die middag over het
programma van het seizoen 2017/2018 en geven uitleg over de
kaartverkoop van de activiteiten.
De kraam van Cultuur Overdag is te vinden in de buurt van Het
Klooster. De markt is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Graag tot dan!

Donderdag 14 september: film 'Spotlight'
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)
Kaartverkoop: vanaf 14 augustus alleen via Het Klooster
Inhoud film
De onderzoeksafdeling ‘Spotlight’ van de krant The Boston Globe
wordt ingezet om verslag te doen van diverse seksschandalen
binnen de katholieke kerk in Massachusetts in 2001.
De zaak blijkt groter en ingewikkelder dan gedacht: tijdens de
zoektocht naar de waarheid raken ze verwikkeld in een politiek
spel waarbij ze ontdekken dat niet alle partijen hetzelfde belang
hebben.
Over de film
‘Spotlight’ vertelt het waargebeurde verhaal over het
opzienbarende verslag waarmee The Boston Globe in 2003 de
Pulitzerprijs in de wacht sleepte. Ook de verfilming werd
overladen met prijzen, waaronder 2 Oscars, voor Beste Originele
Scenario en Beste film.
Genre: Drama. Regie: Thomas McCarthy.
Cast o.a.: Mark Ruffalo en Michael Keaton.

Donderdag 28 september: 'De Verborgen Wereld van De Strabrechtse Heide'
Aanvang inleiding: 10.30 uur (foyer open vanaf 10.00 uur)
Aanvang documentaire: ongeveer 10.45 uur
Einde documentaire: ongeveer 11.30 uur
Prijs: € 5,50
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen)
Kaartverkoop: vanaf 10 september alleen via Het Klooster

Inhoud film
De Strabrechtse Heide is een natuurgebied van ca. 1500 ha in de
gemeenten Heeze-Leende , Someren en Geldrop-Mierlo,
grotendeels in beheer bij Staatsbosbeheer. Ruim drie jaar was
Han Meeuwsen bezig met het maken van een spectaculaire
natuurdocumentaire over dit bijzondere heidegebied.
Voorafgaand aan de vertoning wordt een korte inleiding
gehouden. Daarin wordt verteld over de ontstaansgeschiedenis
van de film.

Dinsdag 3 oktober: 'Russian Ark' (herhaling)
Aanvang film: 10.30 uur (foyer open vanaf 10.00 uur)
Einde film: ongeveer 12.00 uur
Prijs: € 4,00
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen)
Informatie over de kaartverkoop volgt
Let op:
* De film is al eerder vertoond (op 1 juni 2017).
* De film wordt vertoond in de IVN-ruimte van Het Klooster: er is
maar een beperkt aantal plaatsen (40) beschikbaar.
Inhoud film
In Russian Ark reizen we door drie eeuwen Russische
geschiedenis, dwalend door de 33 zalen van een van de grootste
en beroemdste musea ter wereld: de Hermitage in St. Petersburg.

Zondag 8 oktober: Voorstelling i.v.m. de Kinderboekenweek
Na de succesvolle voorleeswedstrijd voor opa’s en oma’s en de
ontroerende voorstelling van Arno Huibers, organiseert Cultuur
Overdag op zondagmiddag 8 oktober 2017 in het kader van de
Kinderboekenweek opnieuw een mooie activiteit voor jong en oud:
een familieconcert!
De inspiratie voor het concert is het thema van de
Boekenweek: Griezelen – Gruwelijk eng! Speciaal voor Cultuur
Overdag heeft SoWhat een programma samengesteld waar je
kippenvel van krijgt!
Informatie over de kaartverkoop volgt z.s.m.

Dinsdag 10 oktober: film 'Monsieur Chocolat'
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)
Kaartverkoop: vanaf 14 september alleen via Het Klooster
Inhoud film:
De Franse clown Chocolat is de eerste zwarte circusartiest die
uitgroeit tot een beroemdheid in de tijd van de belle époque in
Parijs. Samen met zijn partner, de clown Footit, beleeft hij
weergaloze successen. Maar kan hij omgaan met de valkuilen van
de roem, de vele vrouwen en het snelle geld?
Het vergeten verhaal van een buitengewoon man.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt medio september.

