
 
   

  

 

 

 

Het is zomer: het broeit van de ideeën!  
 

 

Voor veel mensen is de vakantieperiode inmiddels aangebroken, 

maar Cultuur Overdag gaat in de zomermaanden gewoon 

door met het vertonen van de maandelijkse films. In deze 

nieuwsbrief meer informatie hierover. 

In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat er gedacht 

wordt aan een '5-in-1' abonnement voor concerten in het Van 

Goghkerkje. Wij willen graag weten of hier belangstelling voor is, 

vandaar onze herhaalde oproep verderop in deze nieuwsbrief met 

het verzoek een aantal vragen hierover te beantwoorden.  
 

 

 

 

 

Vroege-vogels-verkoop: 5 concerten in het Van Goghkerkje voor € 55,00? 
 

 

Cultuur Overdag wil de prijzen van haar activiteiten zo laag mogelijk houden. Dat is alleen mogelijk als 

er veel bezoekers zijn. Bij het vaststellen van een toegangsprijs is het bezoekersaantal echter nog niet 

bekend. Om het financiële risico van weinig bezoekers af te dekken moet worden gewerkt met een 

opslag. De toegangsprijs voor voorstellingen in het Van Goghkerkje in het nieuwe seizoen is 

daarom € 13,50. 

De prijs van een voorstelling kán lager zijn als per voorstelling minimaal 60 kaarten worden verkocht. 

Daarom wordt overwogen een ‘5-in-1’ abonnement aan te bieden: voor € 55,00 ontvangt u een 

toegangsbewijs voor 5 voorstellingen in 2018 in het Van Goghkerkje. Deze prijs is inclusief een drankje 

in de pauze of na afloop van een voorstelling. Met het abonnement wordt bijna 20% korting op de 

entreeprijs geboden. 

  
In 2018 gaat het (onder voorbehoud) om de volgende voorstellingen: 

•          20 september (14.30 uur): ‘Barbara’ door Agnès Bergmeijer (chansons) 

•          18 oktober (14.30 uur): klassieke muziek door Nanneke Schaap 

•          11 november (14.30 uur): Bach concert door Vincent van Amsterdam (accordeonist) 

•          22 november (14.30 uur): mini-opera Carmen, voorafgegaan door een lezing 

•          20 december (14.30 uur): concert in Kerstsfeer door Rôse-Ile 

  
Heeft u interesse in het ‘5-in-1’ abonnement? Stuur dan vóór 1 augustus een mail naar 

info@cultuuroverdag.nl en we nemen contact met u op. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Cultuur Overdag bij Jan Linders 
 

 

Cultuur Overdag is in de zomer ook actief in het kader van het Jan 

Linders Fonds. Zo zijn er op 16 juni mini-appelflappen verkocht. Er 

kwamen flink wat mensen die appelflappen kochten om ons te 

steunen: hartelijk dank hiervoor. Een speciale vermelding voor 

onze eerste klant: hij stond klokslag 10 uur al te wachten om flink 

in te slaan en omdat hij ze zo lekker vond kwam hij later die 

middag terug om ook de allerlaatste appelflappen te kopen! 

Op 7 juli ontvingen we van de bedrijfsleider een cheque met het 

mooie bedrag van € 454,00 zijnde de opbrengst over het 1e 

halfjaar van 2018. We zijn daar erg blij mee en we bedanken 

nogmaals iedereen die ons heeft gesteund! 

 

Onze volgende activiteit bij Jan Linders (Vincent van Goghstraat, 

Nuenen) vindt plaats op zaterdag 14 juli. Van 10:00 uur tot 

15:00 uur wordt een loterij gehouden. Tegen betaling van € 1,00 

kunt u een envelop kiezen met daarin kans op een leuke prijs. 

Onze vrijwilligers ontmoeten u graag. 

PS: Heeft u nog oude kleding liggen? Neem deze dan mee: ook 

daarmee steunt u Cultuur Overdag!  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Donderdag 12 juli 2018: film 'Secret in their Eyes' 
 

 

 

 

 
   

 

Praktische gegevens 

Aanvang film: 10.30 uur (foyer open vanaf 10.00 uur) 

Einde film: ongeveer 12.30 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 

Een team van FBI-onderzoekers, Ray (Chiwetel Ejiofor) en Jess 

(Julia Roberts), raakt verscheurd wanneer ze ontdekken dat de 

tienerdochter van Jess op brute en onverklaarbare wijze is 

vermoord. 

Dertien jaar later, na altijd op zoek te zijn geweest naar de 

ongrijpbare moordenaar, heeft Ray een nieuw spoor ontdekt 

waarvan hij zeker is dat hij de zaak kan oplossen. 

Niemand is echter voorbereid op het onbeschrijfelijke geheim dat 

laat zien wat de vernietigende effecten van wraak kunnen zijn. 

 
 

  

 

Het Klooster is vanwege de zomervakantie gesloten  

van 14 juli tot en met 5 augustus. 

Vanaf 6 augustus kunt u op werkdagen tijdens kantooruren weer kaarten 

kopen voor activiteiten van Cultuur Overdag. 

 

 

 



 

Dinsdag 14 augustus 2018: film 'Manchester by the Sea' 
 

 

Praktische gegevens 
Aanvang film: 10.30 uur (foyer open vanaf 10.00 uur) 

Einde film: ongeveer 12.45 uur (zonder pauze) 

Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee) 

Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen) 

Kaartverkoop: vanaf 12 juli op werkdagen tijdens kantooruren 

aan de balie van Het Klooster  

Inhoud film 

'Manchester by the Sea' vertelt het verhaal van de familie 

Chandler, een arbeidersgezin. Nadat zijn oudere broer Joe (Kyle 

Chandler) plotseling komt te overlijden, krijgt een stugge 

klusjesman Lee (Casey Affleck) de voogdij over zijn 16-jarige 

neefje Patrick (Lucas Hedges). Lee keert terug naar zijn 

geboortedorp om voor hem te zorgen. Daar wordt hij herinnerd 

aan een tragisch verleden met zijn vrouw Randi (Michelle 

Williams) in de omgeving waarin hij is opgegroeid. 

  

 

 

 

 
   

 

 

 

Donderdag 13 september: film 'Bridge of Spies' 
 

 

 

 

Praktische gegevens 

Aanvang film: 10.30 uur (foyer open vanaf 10.00 uur) 

Einde film: ongeveer 12.50 uur (zonder pauze) 

Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee) 

Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen) 

Kaartverkoop: vanaf 14 augustus op werkdagen tijdens 

kantooruren aan de balie van Het Klooster 

 

Inhoud film 

'Bridge of Spies' vertelt het verhaal van James Donovan (Tom 

Hanks), een advocaat gespecialiseerd in verzekeringsclaims. 

Als de CIA hem op een zo goed als onmogelijke missie stuurt om 

de onderhandelingen te leiden over een gevangen genomen 

Amerikaanse U-2 piloot Gary Powers bevindt Donovan zich 

plotseling in het middelpunt van de koude oorlog. 

 

 

 

Overzicht data en activiteiten nieuwe seizoen 
 

 

De planning voor het theaterseizoen 2018/2019 is 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. Een overzicht van de data en de activiteiten kunt u vinden op onze 

website.  
 

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin augustus 2018.  
 

  

  
  


