Meer dan film alleen
De komende weken zijn voor de vrijwilligersgroep extra
(in)spannend. We weten inmiddels dat bezoekers graag naar
de filmochtenden van Cultuur Overdag komen. Maar komen zij
ook naar onze activiteiten in het kader van de
Kinderboekenweek? We hopen het zo. Niet alleen voor de vier
vrijwilligers die heel erg veel tijd aan de organisatie besteden,
maar ook omdat het gewone héle leuke activiteiten zijn: voor
jong en oud!
Wilt u direct ons laatste nieuws ontvangen? Ga dan naar onze
website, klik op
en registreer uw mailadres.

Woensdag 5 oktober: gratis voorleeswedstrijd
Het thema van de Kinderboekenweek is Opa’s en Oma’s: Voor
altijd jong’. Dit inspireerde Cultuur Overdag, in samenwerking
met bibliotheek Dommeldal, om een voorleeswedstrijd voor
opa’s en oma’s te organiseren. Ze strijden om de titel ‘Beste
voorleesopa/-oma van de gemeente Nuenen’.
Aanvang: 14.00 uur. De wedstrijd is gratis bij te wonen; in
verband met het beschikbaar aantal plaatsen graag wel
reserveren via:
https://dommeldal.biblioshop.nl/activiteiten/inschrijven/85/voorleeswedstrijd-vooropa-s-en-oma-s
In de theaterzaal kunt u gaan
luisteren naar de mooiste
verhalen. Maar er is ook een
fantastisch optreden van de
Nuenense
breakdanceschool
‘N-Town Breaks’. Leerlingen
zullen u verbazen met hun trucs
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en moves, geleerd van hun
leraren Jaron en Dennis. Informatie over de breakdanceschool
vindt u via http://www.n-townbreaks.nl/

Meet and greet!
De Nuenense kinderboekenschrijfster Anja
Vereijken leidt de kinderjury die bepaalt wie
de beste voorleesopa/-oma van de
gemeente Nuenen wordt. Maar Anja
signeert na afloop van de voorleeswedstrijd
ook boeken in de foyer van Het Klooster!
Haar boeken zijn ter plekke te koop, evenals vele andere
(bekroonde) kinderboeken. Met uw aankoop maakt u niet
alleen uw (klein)kind blij, maar steunt u ook Cultuur Overdag.
En natuurlijk ontvangt u bij besteding van minimaal € 10,00
ook het kinderboekenweekgeschenk!
Dit jaar heeft Dolf Verroen het kinderboekenweekgeschenk geschreven met tekeningen
van Charlotte Dematons. Het is een prachtig
verhaal over vriendschap in oorlogstijd. Via
de link leest u meer over Dolf Verroen:
http://www.volkskrant.nl/binnenland/87-engelukkig-als-eenkind~a4384156/?hash=6723bd9acecee69246875ff360bf1d668
d7b9eca

Woensdag 12 oktober:
‘Clowns Kado’ mét verhalenwedstrijd
'Clowns Kado' is een voorstelling
met internationale allure. Arno
Huibers laat zijn publiek genieten
van clowneske pareltjes uit zijn
lange clownsoeuvre. De musicus
Paul van der Heijden acteert en
musiceert hierbij in de beste
traditie van de witte clown. De voorstelling is geschikt voor
kinderen van 4 tot 12 jaar én voor volwassenen.
Kaartjes voor de voorstelling zijn te koop via de volgende link:

https://dommeldal.biblioshop.nl/activiteiten/inschrijven/86/clownskado12102016
Aanvang: 14.00 uur. Toegangsprijs is € 8,50. Per volwassene
mag één kind gratis mee. Leden van de bibliotheek, KBO en
PVGE krijgen € 1,00 korting.
Na afloop van de voorstelling worden bezoekers uitgenodigd
een verhaal te schrijven over de voorstelling. Tot een week na
de voorstelling kunnen verhalen (en voor de jongste kinderen:
tekeningen) worden ingestuurd. Cultuur Overdag maakt er een
digitaal boekje van, later gratis te downloaden vanaf de
website van Cultuur Overdag. De schrijver van het meest
bijzondere verhaal ontvangt een prijs.

Maandag 24 oktober: film ‘Brooklyn’
Aanvang film: 10.30 uur
Foyer open vanaf 10.00 uur
Einde film: ongeveer 12.20 uur
Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee)
Plaats: Het Klooster (Park 1, Nuenen)
Inhoud film: Aangetrokken door het
veelbelovend Amerika, verhuist een jonge
vrouw, Ellis (Saoirse Ronan), rond 1950
vanuit een klein dorp in Ierland naar
Brooklyn om te werken en carrière te maken. Daar wordt ze
verliefd op de Italiaans-Amerikaanse Tony (Emory Cohen).
Maar haar nieuw gevonden geluk wordt al snel verstoord door
haar verleden.
Dit romantische (kostuum)drama is een Engelstalige, Brits-IersCanadese film uit 2015 en gebaseerd op het gelijknamige boek
van Colm Tóibin. Een preview van de film kunt u zien via
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1ekxPFTZm1Y
Kaartjes zijn te koop vanaf woensdag 5 oktober bij de receptie
van Het Klooster.

Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief kunt u half oktober verwachten.
Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Cultuur Overdag. Onder
deze naam organiseert een vrijwilligersgroep uit Nuenen culturele
activiteiten voor iedereen met tijd overdag. Ze zijn te bereiken via
info@cultuuroverdag.nl of via www.facebook.com/cultuuroverdag
Website van Cultuur Overdag: cultuuroverdag.wordpress.com
De digitale nieuwsbrief wordt uitsluitend per mail verspreid.
Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief kan per e-mail.

