
  

  

 

 

 

 

Naderende wisseling van het theaterseizoen  

 De laatste voorstellingen van theaterseizoen 2017/2018 zitten 
erop. We sloten af met een klassiek kamerconcert door Duo 
Ambiguity, een lezing over J.S. Bach door Olga Franssen en een 
tweetal concerten door Gerard van Maasakkers. Het was weer 
genieten! Een terugblik vindt u verderop in deze nieuwsbrief. 
 
De planning voor het theaterseizoen 2018/2019 is nagenoeg rond. 
Er staan weer een flink aantal activiteiten op de agenda. In de 
nieuwsbrief is een overzicht opgenomen van al het moois dat u te 
wachten staat. De komende maanden informeren wij u 
uitgebreider over de diverse activiteiten in het nieuwe seizoen. 
Maar ook in de zomermaanden blijft Cultuur Overdag actief: 
maandelijks wordt een film vertoond in Het Klooster.  
 
In het kader van onze fondsenwerving zijn er op 16 juni en 14 juli 
nog leuke activiteiten in het kader van het Jan Linders Fonds. In 
de volgende nieuwsbrief, op onze website en Facebookpagina en 
via de lokale kranten zullen wij u hiervan zeker op de hoogte 
houden. De actieweek in week 18 was in ieder geval een succes: 
van elke verkochte kilo asperges ging een gedeelte van de 
opbrengst naar Cultuur Overdag evenals de gedoneerde 
emballagebonnen. Indien u ons heeft gesteund: hartelijk dank!  
 
 

 

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: 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. 
  

 
 

 

 

 

Dinsdag 12 juni 2018: film 'Maudie' 
 Praktische gegevens 

Aanvang film: 10.30 uur (foyer open vanaf 10.00 uur) 
Einde film: ongeveer 12.25 uur (zonder pauze) 
Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee) 
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen) 
Kaartverkoop: vanaf 17 mei op werkdagen tijdens kantooruren 
aan de balie van Het Klooster  
 
Inhoud film 
Maud is een tengere vrouw met een sterke wil. Ondanks haar 
fysieke mankementen verlangt ze ernaar onafhankelijk te zijn, zich 
los te maken van haar bezorgde familie en te schilderen.  
Met dit doel neemt ze een baan als huishoudster bij visboer 
Everett Lewis. Hij is een stugge, afstandelijke man die gewend is 
om alleen te wonen in zijn afgelegen huisje in Nova Scotia.Toch 
lukt het Maud om zijn vertrouwen te winnen met haar optimisme 
en levenslust. Onverwacht wordt Everett verliefd op haar, maar 
Maudie is bang om gekwetst te worden. 
 

 

Overzicht data en activiteiten nieuwe seizoen 
 De planning voor het theaterseizoen 2018/2019 in nagenoeg rond. 

Iedere maand vertonen we weer een film én is er een concert in 
het Van Goghkerkje. Verder zijn er twee concerten die in het 
teken staan van de componist J.S. Bach. 
 
Hieronder alvast (onder voorbehoud) een overzicht van de data 
en de activiteiten; noteer deze alvast in uw agenda! 
Uitgebreide informatie over de concerten en films volgt de 
komende maanden via onze nieuwsbrief. De meest actuele 
informatie is te vinden op de website.  

 
Programma seizoen 2018/2019:  

 14 augustus: film 'Manchester by the Sea' 
 13 september: film (titel binnenkort bekend) 
 20 september: concert 'Barbara' door Agnes Bergmeijer 
 28 september: klassiek concert i.s.m. stichting Muziek in Huis 
 9 oktober: film (titel binnenkort bekend) 
 18 oktober: klassiek concert door Nanneke Schaap 
 11 november: Bach concert door accordeonist Vincent van Amsterdam 
 15 november: film  
 22 november: lezing en opera 'Carmen' van Bizet door Doré van Deijck en Lizet van Beek 
 9 december: kerstconcert met muziek van J.S. Bach door Marcando 
 11 december: film 
 20 december: concert door Rose-île 
 10 januari: film 
 24 januari: concert door Carolien Devilee 
 1 of 8 februari: klassiek concert i.s.m. stichting Muziek in Huis 
 5 februari: film 
 21 februari: concert  
 14 maart: film 



 

 21 maart: concert Guus Westendorp 
 29 mrt of 5 april: klassiek concert i.s.m. stichting Muziek in Huis 
 9 april: film 
 9 mei: film 

 De films worden altijd vertoond in Het Klooster (10.30 uur). 
De concerten zijn in Het Klooster of het Van Goghkerkje (14.30 of 
15.00 uur), met uitzondering van het concert van Marcando dat 
wordt gehouden in de Regenboog (Sportlaan, Nuenen).  

 

 

Even terugblikken 

 

Klassiek kamerconcert door Duo Ambiguity 
Op 6 april genoten bezoekers van een prachtig concert van Duo 
Ambiguity in de Raadszaal in Het Klooster. Anna Britala (viool) en 
Aris Georgakopoulos (piano) betoverden met muziek van o.a. 
Dvorak, Kreisler, Tsjaikovski en Brahms. 
Het concert werd georganiseerd in samenwerking met Stichting 
Muziek in Huis en was mogelijk dankzij een bijdrage van de 
gemeente Nuenen.   
 
Lezing Olga Franssen 
Op zondagmiddag 22 april gaf Olga Franssen, musicus (viool en 
gitaar) en muziekwetenschapper, een lezing in het mooie Van 
Goghkerkje op uitnodiging van Cultuur Overdag in het kader van 
het Bachjaar. 
Op uiterst boeiende en begrijpelijke wijze vertelde zij over de 
muziek en het leven van Bach. En liet met haar eigen gitaarspel 
en via een geluidsdrager sprekende voorbeelden horen. 
 
Concerten Gerard van Maasakkers 
Het waren twee bijzondere, uitverkochte voorstellingen van 
Gerard van Maasakkers op 5 en 6 mei, georganiseerd door 
Cultuur Overdag in samenwerking met de beheerder van Het 
Klooster. Zijn veelkleurige liedjes en anekdotes brachten 
ontroering en uitbundigheid. Ze maakten blij, zorgden voor een 
gevoel van herkenning en saamhorigheid. 
Van Maasakkers bracht een selectie uit zijn oeuvre van 160 
liedjes in 40 jaar. Daarbij werd hij virtuoos begeleid door Mike 
Roelofs en de Vlaamse theatermaker, zanger en muzikant Frank 
Cools. Niet alleen het publiek genoot, ook Van Maasakkers zelf! 
Nuenen houdt zich aanbevolen voor een volgend optreden. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van derden 
 Overdaglezing bij Bibliotheek Dommeldal 

 
Op donderdag 24 mei (van 10.00 tot 12.00 uur) komt Palwasha 
Banai een bijzonder verhaal vertellen in de Bibliotheek in 
Nuenen. Ze vertelt over haar vlucht uit Afghanistan en over het 
leven daar voorafgaand aan haar vlucht. 
Ze werd in 1981 geboren in Afghanistan, tijdens de oorlogsperiode 
met Rusland. Vanwege die oorlog heeft ze moeten vluchten. 
Uiteindelijk kwam ze in Nederland terecht. 
Over de impact van een oorlog op de burgers  en over het leven in 
een geheel nieuwe cultuur kan Palwasha Banai ons veel vertellen. 
Want een vluchteling heeft veel kracht nodig om thuis te raken en 
om de trauma’s te verwerken. Palwasha is ook bezig met een 
boek over haar ervaringen. Maar eerst komt ze erover praten met 
belangstellenden uit Nuenen en omgeving. Bezoekers zullen het 
merken: lezen en luisteren is kijken met andermans ogen. 
 
Toegangskaarten à € 3,00 zijn online te bestellen via de website 
van Bibliotheek Dommeldal. Snel bestellen is slim, want het aantal 
plaatsen is beperkt. 
   

 Beelden in het Park 
  
Op zondag 3 juni organiseren Nolly en Jacques 
Braakenburg voor de 10e keer Beelden in het 
Park. Een expositie van stenen beelden door 15 
'steenhakkers'. 
In de mooie omgeving van het Park worden ca. 
60 beelden, abstract en figuratief, uit 
verschillende materialen tentoongesteld. De 
expositie is gratis toegankelijk en geopend van 
11.00 tot 17.00 uur. U bent van harte welkom. 

 Kamermuziek orkest Vasiliev Ostrov 
 
Het kamermuziek orkest Vasiliev Ostrov uit Sint-Petersburg is op 
tournee door Europa en komt voor de zesde keer naar 
Nederland. 25 Jaar geleden werd het orkest opgericht en behoort 
inmiddels tot één van de beste Russische orkesten. Het bestaat 
uit 22 jonge, getalenteerde musici afkomstig van de conservatoria 
in Sint-Petersburg. 
 
Op vrijdagavond 13 juli speelt dit fantastische orkest ook in 
Nuenen: in De Regenboog (Sportlaan 5, Nuenen). Aanvang van 
het concert: 20:15 uur. Toegangskaarten à € 15,00.  
Op het programma staan werken van onder meer Mozart, Verdi, 
Tchaikovsky, Quantz, Strauss, Piazzolla, Copland, Di Chiara en 
Arditi. Veel stukken zijn concerten voor solist en orkest: viool, 
cello, fluit, hobo en zang. 
 
 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt medio juni 2018.  
  

 


