Zondag 21 januari: De Andersons en Thijs Maas

De start van een nieuw jaar
Een nieuw jaar met de eerste nieuwsbrief van Cultuur Overdag
waarin u alles leest over de activiteiten in de komende maanden.
Terugkijkend constateren we met gepaste trots dat 2017 een
succesvol jaar was met véél (26) activiteiten. Zo vertoonden
we maandelijks een film, organiseerden we toneel- en
muziekvoorstellingen en regelden activiteiten in het kader van de
Boeken- en Kinderboekenweek. Rondom het thema '100 jaar
Russische Revolutie' was er een film, een lezing, een concert én
een excursie. Op 3 verschillende locaties (Het Klooster, het Van
Goghkerkje en De Watermolen van Opwetten) hebben we bijna
3000 gasten ontvangen.
Onze meest recente muzikale voorstelling vond plaats op 28
december en werd verzorgd door Ernst de Corte. Een terugblik op
dit concert staat verderop in deze nieuwsbrief.
Ook in 2018 hopen we velen van u te mogen verwelkomen bij één
van onze bijzondere culturele activiteiten!

Donderdag 11 januari: film 'The Light between Oceans'
Praktische gegevens
Aanvang film: 10.30 uur (foyer open vanaf 10.00 uur)
Einde film: ongeveer 12.40 uur (zonder pauze)
Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee)
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen)
Kaartverkoop: op werkdagen tijdens kantooruren aan de balie
van Het Klooster
Inhoud film
Vuurtorenwachter Tom en zijn vrouw Isabel wonen op een eiland
in West-Australië en proberen al jaren zonder succes kinderen te
krijgen. Wanneer ze op een dag een aangespoelde roeiboot
vinden met een klein meisje erin, besluiten ze haar uiteindelijk te
adopteren. Ze zijn gelukkig en genieten met volle teugen van hun
dochter Lucy, totdat ze een aantal jaren later een vrouw
ontmoeten op het vasteland. Al snel na deze ontmoeting
verandert hun perfecte leven langzaam in een hartverscheurend
drama.

Praktische gegevens
Aanvang: 14.30 uur (zaal open vanaf 14.00 uur)
Eindtijd: 16.15 uur (inclusief pauze)
Prijs: € 12,50 (vrije plaatskeuze)
Locatie: De Watermolen van Opwetten
(Opwettenseweg 203, 5674 AC Nuenen)
Kaartverkoop:
* via de ticketsite van Cultuur Overdag óf
* op werkdagen tijdens kantooruren aan de balie van Het
Klooster.
Over de voorstelling
'Hier Dooft Niets' is een hartstochtelijk humoristisch
theaterconcert over verwondering. In deze kleurrijke voorstelling
gaat het over verwondering. Een begrip dat De Andersons
opnieuw ontdekten toen ze een nieuwe huisgenote kregen: de
jongste non van Nederland. Ze nemen u mee in een
hartstochtelijk en humoristisch theaterconcert over opnieuw
beginnen en de luiken openen. Met liederen en verhalen vol
levenslust, liefdeslust en troost trekken ze ten strijde tegen de
onverschilligheid. En dat doen ze niet alleen: elke voorstelling
nodigen ze ook een bijzondere gast uit. Deze middag is dat de uit
Nuenen afkomstige zanger, liedschrijver en theatermaker Thijs
Maas.
Tot voor kort trad Thijs op met zijn succesvolle band ‘MAAS’,
maakte hij eigen voorstellingen bij Orkater en was hij onderdeel
van het collectief ‘Het Nieuwe Lied’. Nu heeft hij het theater even
achter zich gelaten om zich volledig te kunnen storten op zijn
studie wijsbegeerte in Gent. Thijs zal als onderdeel van dit
theaterconcert op eigen wijze vertellen en zingen over wat hem
verwondert, inspireert en beweegt.

Vrijdag 2 februari: harpmuziek door DuoDyade
Praktische gegevens
Aanvang concert: 15.00 uur
Zaal open vanaf: 14.45 uur
Eindtijd: ongeveer 16.00 uur
Prijs: € 7,50 (incl. koffie/thee na afloop)
Vrije plaatskeuze
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen)
Kaartverkoop:
* via de ticketsite van Cultuur Overdag óf
* op werkdagen tijdens kantooruren aan de balie
van Het Klooster.

DuoDyade is een sprankelend harpduo met Colet Nierop en Emilie Bastens. Vol enthousiasme, passie
en liefde zorgen zij dat kan worden geluisterd naar de grootsheid van de harp en haar variëteit aan
klankkleuren. Het ensemble brengt een gevarieerd klassiek programma met werken van onder andere
Bach, Schubert, Albeniz, Bizet en Debussy. In een extra nieuwsbericht informeren wij u nog over het
exacte programma.
De toegangsprijs is inclusief een kopje koffie/thee in de foyer, na afloop van het concert. U kunt dus
nog gezellig even blijven napraten.
Het concert is mogelijk dankzij stichting Muziek in Huis en de gemeente Nuenen. Iedereen is van harte
welkom bij dit laagdrempelige concert, zeker ook muziekliefhebbers die niet meer in de gelegenheid
zijn een concertzaal in de regio te bezoeken.

ven achtervolgen. Het is hen niet gelukt om te vergeten.
De voorstelling werd eerst als locatievoorstelling uitgebracht in
een polderlandschap bij Zonnemaire als openingsvoorstelling van
Zeeland Nazomerfestival 2002. Het stuk wordt in 2018 opnieuw
geproduceerd, omdat het in 65 jaar is geleden dat deze tragische
gebeurtenis in Zuidwest Nederland plaatsvond.

Donderdag 8 maart: film 'Hidden Figures'
Praktische gegevens
Aanvang film: 10.30 uur (foyer open vanaf 10.00 uur)
Einde film: ongeveer 12.40 uur (zonder pauze)
Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee)
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen)
Kaartverkoop: vanaf 20 februari 2018 op werkdagen tijdens
kantooruren aan de balie van Het Klooster

Dinsdag 20 februari: film 'Sully'
Praktische gegevens
Aanvang film: 10.30 uur (foyer open vanaf 10.00 uur)
Einde film: ongeveer 12.15 uur (zonder pauze)
Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee)
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen)
Kaartverkoop: vanaf 11 januari 2018 op werkdagen tijdens
kantooruren aan de balie van Het Klooster
Inhoud film
Op 15 januari 2009 kon de wereld een wonder aanschouwen:
gezagvoerder 'Sully' Sullenberger landde zijn vliegtuig op de
ijskoude rivier de Hudson waarmee hij de levens redde van 155
mensen aan boord. Echter, waar Sully door het publiek en de
media werd geprezen om zijn prestatie, ontvouwde zich op de
achtergrond een onderzoek dat zijn reputatie en carrière dreigde
te verwoesten.

Dinsdag 27 februari: 'Coupure' (Zeelandia)

Praktische gegevens
Aanvang: 14.30 uur (zaal open vanaf 14.00 uur)
Eindtijd: 16.30 uur (geen pauze)
Prijs: € 12,50 (vrije plaatskeuze)
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen)
Kaartverkoop:
* via de ticketsite van Cultuur Overdag óf
* op werkdagen tijdens kantooruren aan de balie van Het Klooster.
Over de voorstelling
'Coupure' gaat over de watersnoodramp van 1953. Het is een
fictief dubbelportret – anno nu – van een man en een vrouw die
slachtoffer werden van die ramp. Die dag waarop zij haar kind
verloor en hij een beslissing nam die hem zijn leven lang zou blij-

Inhoud film
'Hidden Figures ' vertelt het verhaal van Katherine Johnson,
Dorothy Vaughn en Mary Jackson, drie briljante vrouwen van
Afro-Amerikaanse afkomst, die werkten bij de NASA. Ze waren
het brein achter een van de grootste operaties in de geschiedenis:
de lancering van astronaut John Glenn in de ruimte.

Even terugblikken
Optreden Ernst de Corte
Op donderdag 28 december 2017 speelde Ernst de Corte zijn
programma ‘Lied van mijn vader’ in het Van Goghkerkje. Het was
een muzikaal eerbetoon aan zijn vader, Jules de Corte. Uit ruim
3000 liedjes selecteerde hij bekende en onbekende pareltjes. Met
trots vertelde Ernst over het leven van zijn vader, geboren in
Deurne, en hoe hij diens liedjes in de loop der tijd steeds meer is
gaan waarderen. Het is dan ook bijzonder hoezeer de teksten van
de liedjes nog actueel zijn. Het begeleidende pianospel van Guus
Westdorp was eigentijds en klonk prachtig in het Van
Goghkerkje..

Nieuws van derden
Gedichtendag Nuenen
Op donderdagavond 25 januari a.s. organiseert Dichterscollectief Nuenen in samenwerking
met Bibliotheek Dommeldal in Nuenen weer een mooie poëzie-avond, waar dichters zullen voordragen
uit eigen werk. Bij de gedichten worden Powerpoint presentaties van schilderijen van Marianne
Schellekens getoond.
Het thema van de gedichtendag is dit jaar 'Theater', maar andere onderwerpen mogen ook aan de
orde komen.
Toegang, thee en koffie zijn gratis. Voor andere drank wordt een kleine bijdrage gevraagd.
U kunt zich als deelnemende dichter, of luisteraar, liefst zo snel mogelijk, in ieder geval vóór 10 januari
aanmelden bij Klaas de Graaff (klaas.de.graaff@onsnet.nu).

Expositie kasteel Geldrop

Van zondag 7 januari t/m 25 februari exposeert Marianne
Schellekens haar schilderijen in de expositieruimte van Kasteel
Geldrop, met als thema's Pastorale en Voorbij de Horizon.
De begeleidende poëzie op de expositie wordt verzorgd door de
dichters Catharina Boer, Helma Michielsen, Klaas de Graaff (allen
lid van het dichterscollectief te Nuenen) en Catherine Wietvliet (lid
van de dichtersgroep 'Dichtbij' uit Son).
De openingstijden van de expositie zijn donderdag, vrijdag, en
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. De expositiezalen van het
kasteel bevinden zich op de eerste verdieping en zijn rolstoel
toegankelijk. Klik hier voor meer informatie.
Adres: Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1, 5662 KA Geldrop
(navigatie: Helze 8, tevens parkeerplaats).
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