Nieuwe activiteiten van Cultuur Overdag
In deze nieuwsbrief o.a. informatie over nieuwe activiteiten: een
concert met Russische klassieke muziek (23 oktober); op 13 juni
de film 'Kollektivet' en op 13 juli de film 'De man die Ove heet'.
In deze nieuwsbrief ook een interview met de man die
voorafgaand aan de maandelijkse films in Het Klooster piano
speelt: Evert Kielen.
Cultuur Overdag heeft meegedaan met de Rabo Clubkas
Campagne. De uitslag wordt 19 mei bekend gemaakt, we zijn erg
benieuwd naar het resultaat. Indien u op ons heeft gestemd: heel
hartelijk dank!

Terugblik voorstelling Gerard van Maasakkers
Het was natuurlijk een thuiswedstrijd, ook al woont hij er al heel
lang niet meer: een optreden van Gerard van Maasakkers in
Nuenen. In een uitverkochte theaterzaal wist Van Maasakkers
samen met Frank Cools de mensen in Het Klooster te ontroeren,
te laten lachen en mee te laten zingen. Meer over het concert en
enkele foto’s op de website van Cultuur Overdag.

Donderdag 11 mei: film 'Les Innocentes'
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: alleen via Het Klooster
Inhoud film: Polen, de winter van 1945. De 2e Wereldoorlog is
eindelijk voorbij. Mathilde Beaulieu, een jonge Franse dokter bij
het Rode Kruis, behandelt in de buurt van Warschau de laatste
Franse soldaten die terugkeren van het front. Op een dag komt
een non naar het hospitaal die Mathilde om hulp vraagt. Mathilde
volgt haar naar het klooster waar ze een schokkend geheim
ontdekt: de meeste van de zusters zijn zwanger geraakt na een
inval van Russische soldaten. Mathilde is nu hun enige hoop.

Activiteiten rondom het thema 'Rusland, Romanovs & Revolutie'
Donderdag 1 juni: 'Russian Ark'
Aanvang film: 10.30 uur (foyer open vanaf 10.00 uur)
Einde film: ongeveer 12.00 uur
Prijs: € 4,00
Locatie: Het Klooster (IVN-zaal)
Kaartverkoop: via de website van Cultuur Overdag of via Het Klooster.
LET OP: slechts 40 kaarten beschikbaar!
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Donderdag 22 juni: busreis naar Hermitage Amsterdam
Zoals reeds eerder aangekondigd organiseert Cultuur Overdag in
samenwerking met bibliotheek Dommeldal en de reiscommissie
van de PVGE te Nuenen een busreis naar de Hermitage in
Amsterdam. Iedereen kan inschrijven: u hoeft dus geen lid van
de bibliotheek of de PVGE te zijn.

Bij te weinig inschrijvingen gaat de busreis niet door. Kijk
voor meer informatie op de website van Cultuur Overdag.
Inschrijven is mogelijk tot maandag 15 mei 2017 via
info@cultuuroverdag.nl. U ontvangt per e-mail alle informatie
waarna u zich definitief kunt inschrijven.
Maandag 23 oktober: Russische klassieke muziek
Noteer het alvast in uw agenda: op maandagmiddag 23 oktober zullen professionele Russische musici
's middags optreden in Het Klooster in Nuenen. Meer informatie volgt in een volgende nieuwsbrief.

Dinsdag 13 juni: film 'Kollektivet'
Aanvang film: 10.30 uur (foyer open vanaf 10.00 uur)
Einde film: ongeveer 12.20 uur
Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee)
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen)
Kaartverkoop: alleen via Het Klooster
Inhoud film
In het midden van de jaren 70 volgen we het leven van een
getrouwd stel: Erik en Anne. Ze leiden een gelukkig leven
met hun dochter Freja. Maar op een dag besluiten ze desondanks
het roer om te gooien en samen met een paar vrienden
een woongemeenschap in Kopenhagen op te richten.
Alles begint als een droom; liefde, vriendschap en saamhorigheid
onder één dak. Maar al snel zet een liefdesaffaire binnen de groep
de boel scherp. Alles verandert echter wanneer de minnares van
Erik in het huis trekt. Zal de gemeenschap deze zware beproeving
weten te overleven en stand weten te houden?

Donderdag 13 juli: film 'Een man die Ove heet'
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: alleen via Het Klooster
Inhoud film
Zweedse boekverfilming over een 59-jarige mopperkont, die
dankzij het contact met zijn nieuwe overburen langzaam weer
ontdooit.
Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.
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Evert Kielen, huispianist bij Cultuur Overdag
Graag stelt Cultuur Overdag Evert Kielen aan u voor, de pianist
die zo trouw drie kwartier voorafgaand aan de maandelijkse film
pianospeelt in Het Klooster. Een vrijwilliger van Cultuur Overdag
zocht hem op in zijn woning in Nuenen.
Evert is van oorsprong Brabander en woont al sinds 1973 met zijn
vrouw en later met gezin in Nuenen. (Hij maakte een uitstapje van
enkele jaren naar Geldrop, maar hij kwam al snel weer terug naar
het meer geliefde Nuenen.)
Hij studeerde accountancy en bedrijfskunde. Tot aan zijn
pensionering heeft hij altijd in de financiële wereld gewerkt; de
laatste 20 jaar binnen de bankwereld in Amsterdam. Het reizen
van en naar Amsterdam was geen probleem: in de trein kon je
rustig werken en stukken lezen. Gedurende zijn werkzame leven
was er weinig tijd voor het maken van muziek.

Daarna zijn er nog plannen geweest om een gedeeltelijk opleiding aan het conservatorium te volgen.
Achteraf gezien, is het er helaas niet van gekomen.
Muziek maken deed Evert al vanaf zijn 8e jaar: hij kreeg les en speelde op het huisorgel dat van zijn
moeder was geweest. Maar voldoende tijd om klassieke muziek te studeren was er door studie, werk en
zakenreizen eigenlijk niet. De muziek heeft hem altijd geholpen zijn werk goed te kunnen doen. Hij zegt
het zelf zo: “Met muziek hield, en houd ik nog steeds, mijn linker- en rechterhersenhelft in evenwicht.” En:
“Jong muziek leren maken is goed voor de intelligentie. Heel belangrijk daarbij is dat je een goede,
inspirerende muziekdocent hebt.”
Als je in Everts muziekkamer (noem het meer een muziekstudio)
binnenkomt, kijk je je ogen uit. Je ziet meteen dat muziek en muziek maken
een grote passie is. Er staat een enorme hoeveelheid cd’s, bladmuziek,
muziekinstrumenten en beelden van jazzmuzikanten (in alle maten en
houdingen).
Het meest opvallende is een combinatie van 2 synthesizers en een vleugel
met silent systeem die de synthesizers (met in het geheugen songs,
ingebouwde muziekinstrumenten, muziekgenres) aanstuurt. Daarmee kan
hij allerlei muziekstijlen spelen. Een demonstratie ter plekke wekt de
suggestie dat een heel orkest voor je speelt.
De passie waarmee Evert vertelt en pianospeelt is prachtig en mooi om te
zien. Wekelijks wordt in de muziekkamer geoefend met zijn combo dat
bestaat uit 5 musici. Af en toe treden ze op.
Ook in de woonkamer van Evert staat een vleugel: prachtig wit en heel fraai klinkend, blijkt na een
demonstratie.
Evert vindt Cultuur Overdag een bijzonder leuk en goed initiatief, hij juicht het toe. Een cultureel gat wordt
opgevuld. In Nuenen is te weinig cultuur op de gebieden waarop Cultuur Overdag actief is. Hij vindt het
leuk en ontspannen spelen in de foyer van Het Klooster: de vleugel is goed en zijn muziekspel wordt
gewaardeerd. Bovendien zijn er leuke ontmoetingen met bezoekers.
In 2018 wil Cultuur Overdag enkele activiteiten organiseren rondom Bach. Evert is gevraagd lid te worden
van een werkgroep die dit gaat voorbereiden. En raad eens? Hij heeft Cultuur Overdag positief
geantwoord; een besluit dat juichend werd ontvangen. Wordt vervolgd dus…

De volgende Nieuwsbrief verschijnt medio juni.
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