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

Voorbereiding seizoen 2018/2019 tijdens de zinderende zomerzon
Deze zomer zorgt ongetwijfeld voor veel genot. Heerlijk buiten zitten, wandelen of fietsen. Maar wellicht
is het ook tijd voor iets anders? Medio augustus wordt er weer een film vertoond in Het Klooster:
'Manchester by the Sea', een prachtige keuze van de filmwerkgroep. Zij heeft deze zomer hard
gewerkt: het filmprogramma tot en met december is nagenoeg rond.
Bij de voorbereiding van het filmprogramma van 2019 zal de werkgroep het trouwens moeten doen
zonder de bijdrage van Marij Jefferson. Wellicht kent u haar van het welkomstwoord voor aanvang van
de film? Marij heeft helaas besloten te stoppen met haar vrijwilligerswerk voor Cultuur Overdag. Op
deze plaats willen we haar heel hartelijk danken voor haar inzet en veel succes wensen bij haar andere
vrijwilligerswerkzaamheden. Gelukkig gaan Juliet en Annette enthousiast als altijd door met het zoeken
naar mooie, voor Cultuur Overdag geschikte films.

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: 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

Werkgroep Film, v.l.n.r.: Juliet Speijers, Annette Stevens, Marij Jefferson
Ook de werkgroep theater/muziek heeft niet stilgezeten: haar programma is eveneens nagenoeg rond.
Binnenkort wordt het besluit genomen of er ook een abonnement voor de concerten in 2018 wordt
verkocht. Helaas lijkt de belangstelling daarvoor niet erg groot.
In de laatste weken van augustus wordt ook hard gewerkt om de website en het PR materiaal op orde
te maken zodat iedereen zich kan informeren over het complete programma van Cultuur Overdag in
2018/2019. Op zaterdag 1 september a.s. zullen er vrijwilligers van Cultuur Overdag aanwezig zijn bij
Jan Linders (Van Goghstraat 1, Nuenen) om het nieuwe programma te presenteren. We verkopen dan
ook weer iets lekkers. Nadere informatie over deze actie volgt nog.

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.

Donderdag 20 september: Agnes Bergmeijer zingt 'Barbara'
Agnes Bergmeijer en pianist Mike Roelofs blazen
nieuw leven in de liedjes van de Franse
chansonnière Barbara. Zij was vanaf de jaren 60
tot ver in de jaren 90 zeer populair. Haar liedjes
gaan over de dood, de liefde, haar jeugd,
verlangen, vergankelijkheid. Ze vangen de
schoonheid van het verdriet. Je hoort haar
nummers nog maar zelden. Tijd om haar liedjes
opnieuw ten gehore te brengen, nu in het
Nederlands!
Praktische gegevens
Aanvang: 14.30 uur
Kerkje open vanaf 14.00 uur
Eindtijd: ongeveer 15.30 uur
Prijs: € 13,50 (incl. consumptie na afloop)
Locatie: Van Goghkerkje (Nuenen)
Vrije plaatskeuze
Toegangskaarten zijn vanaf 1 september te
koop via de ticketwebshop van Cultuur Overdag
(betalen met iDeal) óf op werkdagen tijdens
kantooruren aan de balie van Het Klooster (Park
1, 5671 GA Nuenen).

Vrijdag 28 september: kamermuziek van Soleil Duo
Ook in seizoen 2018/2019 organiseert Cultuur Overdag, mede
dankzij een bijdrage van de gemeente Nuenen, en in
samenwerking met Stichting Muziek in Huis, laagdrempelige
concerten klassieke kamermuziek. Iedereen is welkom bij deze
concerten. Zeker ook zij voor wie het niet vanzelfsprekend is naar
een concert te gaan, omdat zij bijvoorbeeld ziek of mindervalide
zijn.
Op 28 september speelt 'Soleil Duo'. De musici, Bea Andrés
Molero (cello) en Maria Lopez Belarte (piano), delen hun speciale
interesse in muziek van de XXe eeuw en folkmuziek uit Spanje.
Het duo brengt een gevarieerd programma waarvan de exacte
inhoud medio september bekend is.

Praktische gegevens
Aanvang: 15.00 uur
Zaal open vanaf: 14.45 uur
Eindtijd: ongeveer 16.00 uur
Prijs: € 7,50 (incl. koffie/thee na afloop van het concert)
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen)
Vrije plaatskeuze
Toegangskaarten zijn vanaf 1 september te koop via
de ticketwebshop van Cultuur Overdag (betalen met iDeal) óf op
werkdagen tijdens kantooruren aan de balie van Het Klooster.

Overzicht data en activiteiten nieuwe seizoen
De planning voor het seizoen 2018/2019 is rond. Iedere maand vertonen we minstens een film én is er
een concert in het Van Goghkerkje. Verder zijn er twee concerten gepland die in het teken staan van
de componist J.S. Bach. De komende weken wordt al het PR materiaal verder uitgewerkt en de
website geactualiseerd.
Een overzicht van de data en de activiteiten kunt u alvast vinden op de homepagina van onze website
www.cultuuroverdag.nl (onderaan).
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