ergens niet mee eens is, dan zegt hij dat. Vooral tegen zijn directe omgeving, in de wijk waarin hij woont. Er is een reden dat
hij met dit imago zijn buurtbewoners bewust op afstand houdt, maar die houdt hij voor zichzelf. Tot de nieuwe overburen op
een ochtend per ongeluk zijn brievenbus omverrijden. Het blijkt het begin van een onverwachte vriendschap, die Ove de
mooie kant van het leven weer laat zien.

Een geslaagd seizoen
Dinsdag 15 augustus: film 'The Lady in the Van'
Het theaterseizoen 2016/2017 zit er op; Cultuur Overdag kijkt met
een tevreden gevoel terug. We hebben ons 1-jarig bestaan
gevierd en er is een flink aantal leuke, interessante en succesvolle
activiteiten georganiseerd. Natuurlijk de maandelijkse films, maar
ook toneelvoorstellingen, een operetteconcert, lezingen en zelfs
een busreis. En voor het komende seizoen staan alweer mooie
voorstellingen op de agenda.

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 juli alleen via Het Klooster
Let op: 24 juli t/m 13 augustus vakantiesluiting van Het Klooster.

Wilt u nog eens rustig terugkijken naar de afgelopen activiteiten,
alvast lezen over de komende activiteiten of zoekt u
meer informatie over Cultuur Overdag? Bezoek dan onze website:
www.cultuuroverdag.nl.

Donateurs en sponsoren gezocht voor nieuwe activiteiten Cultuur Overdag
Het financiële beleid van stichting Cultuur en Kunst Nuenen, waar de activiteiten van Cultuur Overdag zijn ondergebracht, is
eenvoudig: er worden geen financiële verplichtingen aangegaan als de stichting het geld daarvoor niet in kas heeft. Dus
als er eens te weinig bezoekers zijn bij een activiteit, waardoor de opbrengst onvoldoende is om de kosten te dekken,
dan kunnen we onze leveranciers toch altijd betalen. Dat betekent echter ook dat we daarna minder geld hebben voor de
organisatie van volgende, nieuwe en nog niet geplande activiteiten.
Het geld dat de stichting op dit moment in kas heeft, is bestemd voor de geboekte activiteiten van seizoen 2017/2018 (zie
ook onze website). Maar: we hebben voor komend seizoen eigenlijk nog veel meer ideeën en mogelijke activiteiten in
gedachten. Zo is een werkgroep druk bezig om een plan te maken voor een reeks van activiteiten die in het teken staan van
Johann Sebastian Bach! Ook zouden we graag zondagochtendconcerten met klassieke muziek willen organiseren.
Draagt u Cultuur Overdag een warm hart toe? Wilt u ons helpen om in seizoen 2017/2018 nóg meer mooie activiteiten te
organiseren? Steun ons dan met een gift. U kunt uw gift overmaken op NL68 RABO 0312 4682 29 t.n.v. Stichting Cultuur en
Kunst Nuenen. We zijn blij met ieder bedrag!
Sponsoren zijn ook van harte welkom. Cultuur Overdag komt graag in contact met bedrijven die het culturele klimaat in
Nuenen willen bevorderen. Natuurlijk wordt creatief meegedacht over bij het bedrijf passende tegenprestaties.
Kent u bedrijven die ons wellicht willen sponsoren? Uw tips worden zeer gewaardeerd.

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
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.
Over de film
Een Britse, Engelstalige film uit 2015. Regie: Nicolas Hytner. Cast o.a.: Maggie Smith en Alex Jennings. ‘The Lady in the
Van’ is een verfilming van het gelijknamige boek en het theaterstuk, beiden gebaseerd op de eigen ervaringen van schrijver
Alan Bennett.
Genre: Komisch drama, autobiografie.

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.

Inhoud film
Ove is 59 jaar oud, rijdt in een Saab en staat bekend als de mopperkont van de buurt. Als hij het
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Terugblik busreis naar De Hermitage in Amsterdam
Na eerder een lezing en een filmvertoning georganiseerd te
hebben, stond op donderdag 22 juni 2017 een busreis gepland
naar de tentoonstelling ‘1917 Romanovs & Russische Revolutie’
in de Hermitage.
Op een van de heetste dagen van het jaar verzamelden de
deelnemers zich ’s ochtends bij de Clemenskerk in Nuenen. Na in
de buurt van de Hermitage te zijn afgezet liep iedereen, voorzien
van audiofoon, vol aandacht langs de pracht en praal van de
vorstelijke Russen. Helaas zag men ook in woord en beeld de
gruwelijke neergang van deze wereldvreemde dynastie.
Bewust was door Cultuur Overdag alleen de busreis geregeld. Zo
konden de deelnemers in eigen tempo de tentoonstelling en het
museum bekijken én hadden ze de vrijheid Amsterdam verder te
verkennen.
Het was de eerste keer dat Cultuur Overdag een busreis
organiseerde: het was daarom fijn dat de ervaren reiscommissie
van de PVGE alle medewerking verleende.
Om 18.30 uur vertrok men weer huiswaarts, voldaan en met veel
indrukken over het mooie Amsterdam. Deelnemers kwamen met
meerdere voorstellen om zo’n genoeglijk uitje te herhalen!

Gerard van Maasakkers op 5 en 6 mei 2018
Zoals u wellicht al weet: Gerard van Maasakkers treedt ook in
seizoen 2017/2018 in Nuenen op met zijn jubileumprogramma '40
jaar liedjes'! Hij speelt zijn programma op zaterdagavond 5 mei en
zondagmiddag 6 mei 2018.
De kaartverkoop is inmiddels gestart. Toegangskaarten zijn te
koop aan de balie van Het Klooster (Park 1, Nuenen) op
werkdagen van 8.30 tot 18.00 uur. Let op: u kunt alleen contant
betalen.

Bedankje vrijwilligers Cultuur Overdag
Op maandag 26 juni hebben de vrijwilligers van Cultuur Overdag
(samen met de bestuursleden van Stichting Cultuur en Kunst
Nuenen) het theaterseizoen 2016/2017 afgesloten met een
rondleiding door het Parktheater in Eindhoven. Het waren een
paar interessante en gezellige uurtjes.
De excursie was, samen met de door John Geven
geschonken toegangskaarten voor Boem & Tuin, een dik verdiend
bedankje voor alle vrijwilligers. Ze hebben het afgelopen seizoen
heel veel werk verzet!

Maandag 23 oktober:
Concert 'Jaargetijden' door Trio Estro

Ook in seizoen 2017/2018 gaan de vrijwilligers zorgen voor
boeiende, mooie en verrassende voorstellingen waarvan
iedereen *) met tijd overdag kan genieten!

Aanvang: 14.00 uur; Prijs: € 12,50
Locatie: de Raadzaal in Het Klooster (Nuenen)
Kaartverkoop: vanaf zondag 10 september
2017 bij Het Klooster of via ticketservice van
Cultuur Overdag

*) Jong of oud(er), man of vrouw, inwoner van Nuenen c.a. of van elders

Nieuws van derden

In het kader van de herdenking van 100 jaar Russische Revolutie heeft Cultuur Overdag opnieuw een bijzondere activiteit:
een klassiek concert door Trio Estro, Russische musici uit Sint Petersburg. Op de website vindt u meer informatie over de
musici.
Het programma staat in het teken van drie componisten: Antonio Vivaldi, Pjotr Iljitsj Tsjaikovski en Astor Piazzola. (Details
over het programma zijn medio augustus bekend.)
Het concert kan geprogrammeerd worden dankzij de contacten met stichting Muzikale Oktober Best. Deze
stichting, opgericht in 2009, organiseert iedere twee jaar in oktober een muziekfestival in Best.

Heidefietstocht met IVN Nuenen
IVN Nuenen organiseert op zondag 13 augustus
een fietstocht door bloeiende heidegebieden.
Vertrek: 10.00 uur per fiets vanaf de tuin van het
Klooster (Park 1 in Nuenen).
Het wordt een afwisselende tocht, met enkele
stops, door de prachtige boeiende en
afwisselende natuur. Het belangrijkste doel van
deze fietstocht is het genieten van de paarse
heide en haar omgeving.
Deze tocht is ongeveer 45 km. Rond de klok van
15.00 uur is men terug in Nuenen. Eten en
drinken voor de pauzes onderweg moeten de
deelnemers zelf meebrengen. Het meenemen
van een verrekijker wordt sterk aanbevolen.
Deelname aan deze fietstocht is gratis.
Bel voor meer informatie naar: 040 2421423

De volgende nieuwsbrief verschijnt medio augustus.
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