Donderdagavond 19 oktober: film 'Fantastic Beasts and Where to Find Them'
Praktische gegevens
Aanvang film: 19.00 uur (foyer open vanaf 18.30 uur)
Einde film: ongeveer 21.15 uur
Prijs: € 6,50
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen)
Kaartverkoop: via de ticketservice van Cultuur Overdag en bij de
balie van Het Klooster

Even terugblikken

Deze film is geschikt voor iedereen vanaf 12 jaar!

Het nieuwe seizoen is inmiddels begonnen en Cultuur Overdag
heeft al weer diverse activiteiten georganiseerd. Uiteraard staan
er voor de komende periode nog meer leuke dingen op de
agenda! Hierover verderop in deze nieuwsbrief meer informatie.
Het is ook leuk om af en toe even terug te blikken. Wat de
maandelijkse films betreft heeft u in september naar de film
Spotlight kunnen kijken en de film van oktober is inmiddels ook al
vertoond: Monsieur Chocolat.
Op 28 september is de documentaire De Verborgen Wereld van
de Strabrechtse Heide (gemaakt door Han Meeuwsen) vertoond.
Mocht u deze gemist hebben en/of nogmaals willen zien, de dvd is
te koop via www.naturemomentsproductions.com (kosten € 10,plus verzendkosten).
Op 3 oktober is de docufilm Russian Ark herhaald. Aangezien ook
deze keer de zaal uitverkocht was, is het niet uitgesloten dat deze
film voor een 3e keer op de agenda zal komen te staan. Houd
voor meer informatie hiervoor onze nieuwsbrief, website en/of
social media in de gaten.

Inhoud film
Fantastic Beasts and Where to Find Them begint in 1926 als Newt
Scamander zijn wereldwijde excursie voor het vinden en
vastleggen van een bijzondere collectie fabeldieren net heeft
afgerond. Wat een simpele tussenstop in New York had moeten
worden, loopt volledig uit de hand door een Niemagie
(Amerikaans voor Dreuzel) genaamd Jacob, een magische koffer,
en het ontsnappen van een aantal van Newt’s fabeldieren, die wel
eens problemen zouden kunnen veroorzaken voor zowel de
tovenaars- als de Niemagies wereld.
Over de film
Het is een geheel nieuw avontuur dat ons terugbrengt naar de
magische wereld van bedenker J.K. Rowling. Oscar®winnaar
Eddie Redmayne speelt de rol van Newt Scamander, de
magizoöloog van de magische wereld, onder regie van David
Yates, die de laatste vier Harry Potter-blockbusters heeft
geregisseerd

Maandag 23 oktober: Concert 'Jaargetijden' door Trio Estro

In het kader van de Kinderboekenweek was er
op 8 oktober het familieconcert Kippenvel door
SoWhat.
Dat griezelige muziek helemaal niet eng en zelfs
erg mooi kan zijn, bewezen deze musici uit
Amsterdam. Zonder enige moeite wisten ze het
publiek te betrekken bij deze fantastische
voorstelling.
Het was een muzikale middag waar jong en oud
met veel plezier aan hebben deelgenomen!

In het kader van de herdenking van 100 jaar Russische Revolutie heeft Cultuur Overdag opnieuw een
bijzondere activiteit: een klassiek concert door Trio Estro, Russische musici uit Sint Petersburg.
Het programma staat in het teken van de volgende drie componisten:

Antonio Vivaldi (1678-1741): ‘winter’, ‘lente’, ‘zomer’, ‘herfst’

Pjotr Iljitsj Tchaikovski (1840-1893): ‘Januari’, ‘Februari’, ‘Mei’, ‘Juni’, ‘November’

Astor Piazzola (1921-1992): ‘winter’, ‘lente’, ‘Adios Nonino’, ‘Le grand tango’
Over Trio Estro
De musici van Trio Estro, opgericht in 2015 in de klas van professor Elena Semishina, studeren op het
staatsconservatorium Rimski-Korzakov in Sint Petersburg. Op diverse nationale en internationale
muziekconcoursen en kunstfestivals heeft het trio zich al weten te onderscheiden. Zo won het in januari 2017
de 2e prijs op het Savshinski Internationaal Muziek Concours in Sint Petersburg. Tijdens het International
Conservatory Week Festival 2016, een festival van het Rimsky-Korzakov Conservatorium, met deelnemers uit
15 landen, nam het trio deel aan de masterclasses van Christoph Stradner, de leider van het
vermaarde Altenberg Trio uit Oostenrijk.
Praktische gegevens
Aanvang: 14.00 uur
Foyer open vanaf 13.30 uur
Zaal open vanaf 13.45 uur
Prijs: € 12,50
Locatie/zaal: Het Klooster (Nuenen), in de Raadszaal
Kaartverkoop: via Het Klooster of via de ticketservice van Cultuur Overdag

Donderdag 9 november: film 'I, Daniel Blake'
Praktische gegevens
Aanvang film: 10.30 uur (foyer open vanaf 10.00 uur)
Einde film: ongeveer 12.30 uur
Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee)
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen)
Kaartverkoop: alleen via Het Klooster
Inhoud film
Daniel Blake, 59 jaar, heeft voornamelijk gewerkt als timmerman
in het noordoosten van Engeland. Als hij ziek wordt, heeft hij voor
het eerst in zijn leven de hulp van de overheid nodig.
Via de sociale dienst komt hij in contact met alleenstaande
moeder Katie en haar twee jonge kinderen.
Daniel en Katie bevinden zich allebei in een niemandsland en
zitten verstrikt in de bureaucratie van het huidige GrootBrittannië. Maar ze hebben steun aan elkaar en vinden zo samen
hun waardigheid terug.
Over de film
Land: Groot-Brittannië en Frankrijk.
Genre: drama.
Regie: Ken Loach. Hij won op het filmfestival van Cannes 2016 de
Gouden Palm met dit sociaal bewogen drama naar een script van
zijn vaste scenarist Paul Laverty.
Cast: Dave Johns, Hayley Squires en meer.
Taal: Engels met Nederlandse ondertiteling.

Zaterdag 11 november: toneel 'Met de mantel der liefde'
Over de voorstelling
In deze theatermonoloog maken we kennis met de 80-jarige
Lowie (die veel zorg nodig heeft) en zijn zoon Kobe (die zoveel
mogelijk zorg probeert te bieden).
Beide rollen worden vertolkt door Kurt Defrancq.
Deze aangrijpende voorstelling gaat over twee mensen die allebei
op hun eigen manier proberen vat op het leven te houden. Er
wordt een herkenbaar beeld geschetst van de alledaagse
problematiek van de mantelzorger, dicht bij de dagelijkse praktijk.
Praktische gegevens
Aanvang: 14.00 uur (foyer open vanaf 13.30 uur)
Eindtijd: ongeveer 15.00 uur (geen pauze)
Prijs: € 12,50
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen)
Kaartverkoop: via de website van Cultuur Overdag en bij de
balie via Het Klooster.
Mede mogelijk dankzij
Deze voorstelling is mede mogelijk dankzij de samenwerking
tussen het Steunpunt Mantelzorg van de gemeente Nuenen c.a.
en Cultuur Overdag.
Speciaal voor Mantelzorgers
Mantelzorgers die in de gemeente Nuenen c.a. wonen en
geregistreerd zijn bij het Steunpunt Mantelzorger kunnen een
gratis toegangskaart ontvangen voor deze voorstelling. Neem
hiervoor contact op met het Steunpunt Mantelzorg (per mail te
bereiken of via 040-2831675).

Dinsdag 12 december: film 'Room'

Praktische gegevens
Aanvang film: 10.30 uur (foyer open vanaf 10.00 uur)
Einde film: ongeveer 12.30 uur
Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee)
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen)
Kaartverkoop: alleen via Het Klooster
Inhoud film
Joy “Ma” Newsome leeft samen met haar vijfjarig zoontje Jack in
Room, een afgesloten ruimte in de tuin van Old Nick. Hij is de man
die haar zeven jaar eerder ontvoerde en haar sindsdien
regelmatig verkracht.
De leefwereld van Jack, die als gevolg van een verkrachting in
Room geboren werd, reikt niet verder dan de kleine kamer. Voor
hem bestaat de rest van de wereld enkel op televisie. Op een dag
weet hij te ontsnappen en Ma te bevrijden. Het duo wordt
opgevangen door de ouders van Ma, die inmiddels gescheiden
zijn. Ma en Jack proberen zich aan te passen aan hun nieuwe
wereld, maar hebben het door de vele media-aandacht moeilijk
om een normaal leven te leiden.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt medio november.

