
 
 

 
 

Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Cultuur Overdag, een activiteit van Stichting Cultuur en Kunst Nuenen. 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. Informatie over alle activiteiten staat ook www.cultuuroverdag.nl  
Deze nieuwsbrief wordt uitsluitend per e-mail verspreid. Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief kan via de website. 

Geld en Cultuur: onlosmakelijk verbonden! 
Het kostendekkend organiseren van mooie culturele 
activiteiten is de grootste uitdaging van Cultuur Overdag. Alles 
valt of staat namelijk met het aantal mensen dat bereid is om 
een toegangskaart te kopen. Naast goede pr vereist dit soms 
ook een flinke dosis ‘omdenken’, zoals het besluit om de 
kaarten voor de voorstelling van theatergroep Greppel gratis 
weg te geven. We vinden het héél erg spannend! Zullen we er 
in slagen om de theaterzaal van Het Klooster gevuld te krijgen? 
Gaat het lukken om via de waarderingsbijdragen (ongeveer) uit 
de kosten te komen? U kunt ons in ieder geval helpen door 
zoveel mogelijk mensen uit uw omgeving te attenderen op deze 
mooie actie. Want dat is het: een middag kwaliteitstoneel voor 
een zelf te bepalen prijs.  
 

Cultuur Overdag: Vragen en antwoorden 
Nieuwsgierig naar de organisatie van Cultuur Overdag? 
Vragen? Voor iedereen die nieuwsgierig is en ons beter wil 
leren kennen: op onze website (onder ‘over cultuur overdag’) 
staat een overzicht van de meest gestelde vragen én 
antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Mail ze ons! 
 

Zondag 26 maart: toneelvoorstelling ‘Opgeruimd’  
Aanvang: 15.00 uur 
Foyer open vanaf 14.00 uur 
Einde: ongeveer 16.30 uur 
Prijs: gratis (vrije plaatskeuze) en 
 waarderingsbijdage achteraf 
Locatie: Het Klooster (Nuenen) 
Kaartverkoop: mail naar 
greppel@cultuuroverdag.nl  

 

Na afloop van de voorstelling zal gevraagd worden om een 
waarderingsbijdrage. Reeds gekochte kaartjes (à € 15) kunnen 
voor de voorstelling geretourneerd worden. 
 

Inhoud: De voorstelling gaat over twee broers en een zus die 
elkaar ontmoeten in de woning van hun overleden vader. Wat 
moeten ze met de beloftes die hun vader heeft gedaan over de 
verkoop van het huis? Nemen zij beslissingen ‘in de geest van 
vader’ of bepalen ze zelf wat ze met de erfenis doen? Een 
preview van de voorstelling kunt u bekijken op: preview 
voorstelling 'Opgeruimd'  
 

Dinsdag 28 maart: Lezing ‘Romanovs en revolutie’ 
 

Aanvang lezing: 14.00 uur 
Ontvangst vanaf 13.45 uur 
Einde: 16.00 uur (incl. pauze) 
Prijs: € 7,50  
Locatie: Het Klooster (Nuenen)  
Kaartverkoop: via Het Klooster of via 
de website van Cultuur Overdag  
 

Inhoud lezing: Rusland & Oost-Europadeskundige drs. Marie-
Thérèse ter Haar vertelt over het leven van en de 
gebeurtenissen rondom de laatste tsarenfamilie, de Romanovs.  

 

Zondag 2 april: Wim Daniëls over ‘Verboden Vruchten’ 
 

Aanvang lezing: 14.00 uur 
Ontvangst vanaf 13.30 uur 
Einde: ongeveer 16.00 uur 
Prijs: € 8,50 (incl. pauzedrankje) 
Locatie: Van Goghkerkje 
(Papenvoort 2a, Nuenen) 

 

Daniëls speelt op eigen wijze in op het thema Verboden 
Vruchten, het thema van de Boekenweek 2017. 
 

Kaartverkoop: via de website van Cultuur Overdag. Nog maar 
een beperkt aantal kaarten beschikbaar. 
 

Dinsdag 11 april: film ‘Eye in the Sky’ 
 

Aanvang film: 10.30 uur 
Foyer open vanaf 10.00 uur 
Einde film: ongeveer 12.15 uur 
Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee) 
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen) 
Kaartverkoop: via Het Klooster (Nuenen) 
 

Inhoud film: Kolonel Katherine Powell heeft vanuit Groot-
Brittannië de leiding over een geheime drone-operatie 
waarmee terroristen in Kenia worden opgespoord. Alles lijkt 
goed te gaan, tot het moment dat de Amerikaanse dronepiloot 
Watts een klein meisje ontdekt op de plaats van de aanval. Het 
leidt tot een internationale discussie binnen Britse en 
Amerikaanse regering over de morele, politieke en persoonlijke 
consequenties van de moderne oorlogsvoering. 
 

Een preview van de film is te zien via YouTube: 
https://youtu.be/r7Au9n2ts5A  
 

Over de film: Een spannend Brits oorlogsdrama uit 2015. Regie: 
Gavin Hood. Hoofdrollen: o.a. Helen Mirren en Alan Rickman. 
 

Vooraankondiging: film ‘Russian Ark’ 
Voor kunstliefhebbers wordt begin juni de film Russian Ark 
vertoond. Cineast Sokurov maakt een reis door drie eeuwen 
Russische geschiedenis. U wordt meegevoerd langs 33 zalen 
van de Hermitage in St. Petersburg. Nadere informatie volgt. 
 

Vrijdagavond 21 april: Gerard van Maasakkers 
Cultuur Overdag gaat op Cultuur Avonduur! Op vrijdagavond 
21 april 2017 treedt Gerard van Maasakkers op in Het Klooster.  
Er is nog een zeer beperkt aantal kaarten (prijs € 23,00) te koop, 
alléén bij de balie van Het Klooster.  
 

Maart 2017: emballage actie Jumbo Grimberg 
Niet vergeten: tot en met 31 maart kunt u 
Cultuur Overdag steunen door bij Jumbo 
Grimberg (De Smidse 1, Nuenen) uw lege 
flessen in te leveren en de emballagebon te 
deponeren in de daarvoor bestemde box.  

 

Volgende Nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt medio april.  
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