
 

 
 

  

 

 
 

 

Eerste actie Jan Linders Fonds  

 

In onze vorige nieuwsbrief meldden we al dat Cultuur Overdag 
door het Jan Linders Fonds is uitgekozen als goed doel voor 
2018. Dit betekent dat Cultuur Overdag bij Jan Linders (Vincent 
van Goghstraat, Nuenen) een aantal activiteiten mag 
organiseren om geld in te zamelen.  
De eerste activiteit is op zaterdag 10 maart: onze vrijwilligers 
staan van 10:00 uur tot 16:00 uur met een Rad van Fortuin bij Jan 
Linders. Voor € 1,00 per draai steunt u Cultuur Overdag en kunt 
u leuke prijsjes winnen. We hopen u te ontmoeten! 
NB: Heeft u nog oude kleding? Breng deze dan vooral mee. De 
opbrengst van de kledingcontainer in de winkel is namelijk dit jaar 
ook voor Cultuur Overdag! 
 
In deze nieuwsbrief zoals altijd een kort overzicht van onze 
activiteiten de komende maanden. Nieuw is een lezing over Bach 
door Olga Franssen (zondagmiddag 22 april) en de filmtitel voor 
de maand mei. Uiteraard blikken we in deze nieuwsbrief ook even 
terug op de voorstelling 'Coupure' van Zeelandia.  
 

 

 

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: op werkdagen tijdens kantooruren aan de balie 
van Het Klooster 
 
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.  
 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 15 maart: natuurfilm 'De Groote Peel' 

 

Een bijzondere natuurfilm in het kader van de Boekenweek 
2018 met als thema ‘Natuur’. 
 
Praktische gegevens 
Aanvang film: 10.30 uur (zaal open vanaf 10.15 uur) 
Einde film: ongeveer 11.30 uur (geen pauze) 
Prijs: € 5,50 (incl. koffie/thee) 
Locatie: Het Klooster (IVN-ruimte, vrije plaatskeuze) 
Kaartverkoop:  
* via de ticketsite van Cultuur Overdag óf 
* op werkdagen tijdens kantooruren aan de balie van Het Klooster. 
 
Over de film 
Deze film geeft een mooi beeld van het kleinste nationale park van 
Nederland: De Groote Peel. Zelfs ‘Peelkenners’ zullen verbaasd 
zijn over de gevarieerdheid aan planten en dieren. De Groote Peel 
is een aaneengesloten restant hoogveen en dat is best zeldzaam 
in Nederland. Deze bijzondere natuur kent een grote 
verscheidenheid aan flora en fauna. 
Voorafgaand aan de film houdt Cor Speek een korte inleiding.  

 

 

Dinsdag 20 maart: muziek van Simone van den Eertwegh  
 Praktische gegevens 

Aanvang: 14.00 uur (zaal open vanaf 13.45 uur) 
Eindtijd: 16.00 uur (incl. pauze) 
Prijs: € 15,00 (vrije plaatskeuze) 
Locatie: Raadzaal 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 
In haar nieuwe, derde theatershow Kracht brengt Simone onder 
begeleiding van haar vaste muzikanten eigen liedjes en Engels- 
en Franstalige klassiekers van de grootste zangeressen van de 
afgelopen decennia. Deze vormen samen een muzikaal en 
herkenbaar verhaal. Soms zijn de liedjes heel klein, soms heel 
groot, maar altijd beleeft zij elk woord dat zij zingt en weet ze 
hierdoor haar publiek te raken. 

 

Over Simone van den Eertwegh 
Simone hield zich van kinds af aan al bezig met muziek. Geïnspireerd door zangeres Marie-Cécile 
Moerdijk begon ze rond haar 16e haar stem te ontdekken en te ontwikkelen. Op haar 19e begon ze als 
zangeres in een Diner Theatershow en volgde daarnaast diverse zanglessen. Gedreven door haar talent 
besloot ze zich te gaan richten op een solocarrière en volgde een studie expressieve kleinkunst in Tilburg. 

 

 

 



 

Vrijdag 6 april: Kamerconcert ensemble Duo Ambiguity 
 Praktische gegevens 

Aanvang: 15.00 uur (zaal open vanaf 14.45 uur) 
Eindtijd: ongeveer 16.00 uur  
Prijs: € 7,50 (incl. koffie/thee achteraf) 
Vrjje plaatskeuze 
Locatie: Raadzaal Het Klooster (Park 1, Nuenen) 
Kaartverkoop:  
* via de ticketsite van Cultuur Overdag óf 
* op werkdagen tijdens kantooruren aan de balie van Het Klooster.  

Over het concert 
Het ensemble Duo Ambiguity brengt een gevarieerd klassiek 
programma met werken van onder andere Haydn, Brahms, 
Tsjaikovski en Dvořák. Op de website van Cultuur Overdag 
wordt medio maart het exacte programma bekend gemaakt. 

Over Duo Ambiguity 
Het ensemble Duo Ambiguity, ontstaan in 2015, bestaat uit Anna 
Britala (viool) en Aris Georgakopoulos (piano). 
Als duo richten Anna en Aris zich op communicatie en plezier: zij 
doen niets liever dan klassieke muziek toegankelijk maken voor 
een breed publiek. 
 
De concerten worden georganiseerd in samenwerking met 
Stichting Muziek in Huis. Deze stichting wil via concerten met 
klassieke muziek de kwaliteit van leven van ouderen en zieken 
verhogen. Jaarlijks organiseert zij meer dan 600 kamerconcerten 
uitgevoerd door professionele ensembles. 

 

 Dinsdag 10 april: film 'Lion' 
 
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 8 maart op werkdagen tijdens kantooruren 
aan de balie van Het Klooster  

Inhoud film 
De 5-jarige Saroo komt per ongeluk terecht op een trein die hem 
duizenden kilometers door India voert, ver weg van zijn thuis en 
familie. Hij heeft geen idee waar hij is of waar hij vandaan 
komt. Na wekenlang in zijn eentje te overleven in de ruige straten 
van Calcutta wordt de jongen opgenomen in een weeshuis en 
uiteindelijk geadopteerd door een Australisch echtpaar. Door een 
samenloop van omstandigheden gaat Saroo op zijn 30ste op zoek 
naar de plek waar hij jaren geleden zijn familie kwijtraakte. 
 
Over de film 
Het scenario, dat geschreven werd door Luke Davies, is 
gebaseerd op de memoires van Saroo Brierley ‘A Long Way 
Home ‘ (2013). Waarom de film ‘Lion’ heet, wordt duidelijk aan het 
einde van de film. 

 

 

Zondag 22 april: lezing over J.S. Bach door Olga Franssen 

 

In 2018 is het 333 jaar geleden dat J.S. Bach werd geboren. Voor Cultuur Overdag aanleiding om een 
aantal activiteiten rondom deze beroemde componist te organiseren.  

 

In het Van Goghkerkje verzorgt Olga Franssen op 
zondagmiddag 22 april een lezing over J.S. Bach. 
Als musicus was Olga medeoprichter van het Amsterdams 
Gitaartrio waarmee ze een Edison won met de bewerking van de 
vier jaargetijden van Vivaldi. In 2007 rondde zij de studie 
muziekwetenschap cum laude af aan de Universiteit van Utrecht. 
Momenteel geeft ze lezingen en luistercursussen over diverse 
‘muzikale’ onderwerpen. 
 
Praktische gegevens  
De exacte aanvangstijd van de lezing wordt zo snel mogelijk 
bekend gemaakt. 
Toegangskaarten à € 10,00 (inclusief pauzeconsumptie) zijn vanaf 
8 maart 2018 te koop: 
* via de ticketsite van Cultuur Overdag óf 
* op werkdagen tijdens kantooruren aan de balie van Het Klooster.  
 

 

Zaterdag 5 en zondag 6 mei: optreden Gerard van Maasakkers: '40 jaar Liedjes' 

 

Praktische gegevens zaterdag 5 mei 2018 
Aanvang: 20.00 uur (foyer open vanaf 19.00 uur) 
Zaal open vanaf 19.45 uur 
Prijs: € 25,00 (inclusief pauzeconsumptie) 
Vrije plaatskeuze 
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen) 
Kaartverkoop: op werkdagen tijdens kantooruren aan de balie van 
Het Klooster. 
 
Praktische gegevens zondag 6 mei 2018 
Aanvang: 14.30 uur (foyer open vanaf 14.00 uur) 
Zaal open vanaf 14.15 uur 
Prijs: € 25,00 (inclusief pauzeconsumptie) 
Vrije plaatskeuze 
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen) 
Kaartverkoop: op werkdagen tijdens kantooruren aan de balie van 
Het Klooster. 

 

Over de voorstelling  
Met deze twee voorstellingen in Nuenen sluit Van Maasakkers zijn tournee ’40 Jaar Liedjes’ af. Hij zingt 
een selectie van liedjes, gekozen uit de dertien platen die hij tot dusverre opnam. Het wordt een 
dwarsdoorsnee van zijn oeuvre samen met bandgenoten Mike Roelofs en de Vlaamse theatermaker, 
zanger en muzikant Frank Cools, tevens zijn levenspartner.  
 

 

 

 

 



 

Donderdag 17 mei: film 'The Salesman' 
 Praktische gegevens 

Aanvang film: 10.30 uur (foyer open vanaf 10.00 uur) 
Einde film: ongeveer 12.35 uur (zonder pauze) 
Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee) 
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen) 
Kaartverkoop: vanaf 10 april 2018 op werkdagen tijdens 
kantooruren aan de balie van Het Klooster  
 
Inhoud film 
Het acteurskoppel Emad en Rani ziet zich genoodzaakt te 
verhuizen wanneer hun appartementencomplex dreigt in te 
storten. Een kennis weet hen gelukkig snel aan een nieuw 
appartement in het centrum van Teheran te helpen. Een incident 
verbonden met de vorige bewoonster zal het leven van dit jonge 
stel dramatisch doen veranderen. 

 

 

Even terugblikken 

 

Aangrijpend toneelstuk 'Coupure' van Zeelandia 
 
Op dinsdag 27 februari speelde toneelgroep Zeelandia de voorstelling 'Coupure' over de watersnoodramp 
in 1953. Cultuur Overdag had opnieuw iets bijzonders in huis gehaald: een toneelstuk over een fictief 
dubbelportret van een man en een vrouw – anno nu – die slachtoffer werden van de watersnoodramp in 
Zeeland en West-Brabant. 
 
Theaterproductiehuis Zeelandia produceerde deze aangrijpende voorstelling oorspronkelijk voor de 
vijftigjarige herdenking van ‘de Ramp’. Het stuk werd destijds als locatievoorstelling uitgebracht tijdens het 
Zeeland Nazomerfestival 2002. Nu is het in reprise genomen en reist door het land, met dezelfde 
hoofdrolspelers als 15 jaar geleden: Bram Kwekkeboom en Marlies Hamelynck. Met minimale middelen 
maar met een grote intensiteit wisten ze het publiek te raken met hun spel. De oerschreeuw van de vrouw 
waarbij ze de naam van haar dochter uitschreeuwde liet een rilling door het publiek lopen. 
In verband met een condoléancereceptie in Het Klooster was het helaas niet mogelijk na afloop in de 
foyer van Het Klooster nog even na te praten. De acteurs namen gelukkig in de theaterzaal nog de tijd om 
met diverse bezoekers even stil te staan bij hetgeen gehoord, gezien en beleefd was. 

 

 

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt medio april 2018  
  

 
 


