Dinsdag 3 oktober: 'Russian Ark' (herhaling)

Seizoensbrochure 2017/2018 op Verenigingenmarkt

Praktische gegevens
Aanvang film: 10.30 uur (foyer open vanaf 10.00 uur)
Einde film: ongeveer 12.00 uur
Prijs: € 4,00
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen)
Kaartverkoop: via Het Klooster of via de ticketservice van Cultuur
Overdag

Op zondag 10 september jl. presenteerde Cultuur Overdag tijdens
de Verenigingenmarkt vol trots haar eerste seizoensbrochure. De
brochure geeft een mooi overzicht van alle geplande activiteiten
(film, muziek en toneel) tot en met juni 2018.

Let op:
* De film is al eerder vertoond (op 1 juni 2017).
* De film wordt vertoond in de IVN-ruimte van Het Klooster: er is
maar een beperkt aantal plaatsen (40) beschikbaar.

Hoewel de filmtitels voor 2018 nog niet bekend zijn, staan de data
waarop films worden vertoond al wel in de brochure. U kunt ze
alvast in uw agenda noteren.

Inhoud film
In Russian Ark reizen we door drie eeuwen Russische
geschiedenis, dwalend door de 33 zalen van een van de grootste
en beroemdste musea ter wereld: de Hermitage in St. Petersburg.

Als u geïnteresseerd bent in de brochure: deze ligt in Het Klooster
en binnenkort ook in de bibliotheek. Een digitale versie vindt u op
de website.

Zondag 8 oktober: Start Kinderboekenweek met familieconcert 'Kippenvel'
Praktische gegevens
Aanvang concert: 14.00 uur
Foyer open vanaf 13.30 uur
Einde ongeveer 15.30 uur
Prijs: € 5,00 (kind) / € 7,50 (volwassene)
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen)
Kaartverkoop: via Het Klooster of via de ticketservice van Cultuur
Overdag

Donderdag 28 september: 'De Verborgen Wereld van De Strabrechtse Heide'
Praktische gegevens
Aanvang: 10.30 uur (foyer open vanaf 10.00 uur)
Einde: ongeveer 11.30 uur
Prijs: € 5,50
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen)
Kaartverkoop: via Het Klooster of via de ticketservice van Cultuur
Overdag

Familieconcert 'Kippenvel'
In het kader van de Kinderboekenweek organiseert Cultuur
Overdag, na de succesvolle voorleeswedstrijd voor opa’s en
oma’s en de ontroerende voorstelling van Arno Huibers in 2016,
opnieuw een mooie activiteit voor jong en oud: een familieconcert!

Inhoud natuurfilm
De Strabrechtse Heide is een natuurgebied van ca. 1500 ha in de
gemeenten Heeze-Leende, Someren en Geldrop-Mierlo,
grotendeels in beheer bij Staatsbosbeheer. Ruim drie jaar was
Han Meeuwsen bezig met het maken van een spectaculaire
natuurdocumentaire over dit bijzondere heidegebied.

De inspiratie voor het concert is het thema van de
Boekenweek: Griezelen – Gruwelijk eng!
SoWhat bezorgt je kippenvel: met een bang spookje, een gnoom,
een muzikale heksenjacht, een wereldwijd spinnenweb en nog
veel meer spannends. En pas op: de grootste griezels staan op
het podium…

Voorafgaand aan de vertoning wordt door mevrouw Meeuwsen
een korte inleiding gehouden. Hierin vertelt zij over de
ontstaansgeschiedenis van de film.

Er wordt muziek gespeeld van onder andere Wayne Shorter,
Mussorgsky en Harry Potter.
In samenwerking met

SoWhat staat garant voor bruisende concerten met klassieke,
jazzy en speelse klanken. De concerten worden rondom een
thema opgebouwd waardoor op een speelse manier een muzikale
brug naar de belevingswereld van kinderen wordt geslagen.

Ruilbeurs Kinderboeken
Voorafgaand aan het familieconcert wordt in de foyer een kinderboekenruilbeurs georganiseerd. Kinderen kunnen
op die dag een boek meebrengen dat ze mogen achterlaten of er een ander boek voor mogen uitzoeken. De
achtergelaten boeken gaan een zwervend bestaan leiden. Hoe dat werkt kunt u lezen op de website
Kinderzwerfboek.
Geïnspireerd door het idee van kinderzwerfboeken is in de gemeente Nuenen onlangs een mooi,
particulier initiatief gestart, het KinderboekZwerfStation. Het is een zogenaamde 'minibieb': kleine boekenkastjes
bij particulieren waar je gratis (kinder)boeken kunt halen en brengen. Kijk voor meer informatie op de
Facebookpagina van 'Kinderboek Nuenen'.

Dinsdag 10 oktober: film 'Monsieur Chocolat'
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: vanaf 14 september alleen via Het Klooster
Inhoud film
De Franse clown Chocolat is de eerste zwarte circusartiest die
uitgroeit tot een beroemdheid in de tijd van de belle époque in
Parijs. Samen met zijn partner, de clown Footit, beleeft hij
weergaloze successen. Maar kan hij omgaan met de valkuilen van
de roem, de vele vrouwen en het snelle geld?
Het vergeten verhaal van een buitengewoon man.
Over de film
Genre: Biografie, drama. Regie: Roschdy Zem. Cast: titelrol wordt
gespeeld door Omar Sy (bekend van Intouchables en Samba),
James Thierrée en meer. Land: Frankrijk. Taal: Frans met
Nederlandse ondertiteling.

Maandag 23 oktober: Concert 'Jaargetijden' door Trio Estro
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
Het concert
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.

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 wonnen zij 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.

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: vanaf 14 september 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 Groot-Brittannië. Maar ze hebben steun aan elkaar en
vinden zo samen hun waardigheid terug.

NIEUWS VAN DERDEN
3 september t/m 8 oktober 2017
EXPOSITIE ‘Het Scheppingsverhaal volgens de bijbel’
7 scheppingsdagen in woord en beeld; 7 Nuenense dichters
schreven 7 nieuwe gedichten bij 7 nieuwe schilderijen van
Marianne Schellekens.
Poëzie:
1. Catharina Boer
2. Klaas de Graaff (dichterscollectief Nuenen)
3. Helma Michielsen (dichterscollectief Nuenen)
4. Fred Lambert (dichterscollectief Nuenen)
5. Pauline Jansen (dichterscollectief Nuenen)
6. Annemieke Soethout (dichterscollectief Nuenen)
7. Luuk den Hartog
Adres: H. Clemenskerk, Park 53 te Nuenen.
Openingstijden: op zondagen na de mis, op werkdagen van 9.00
tot 12.00 uur en tijdens 'KunsT met een grote T' op zaterdag 23 en
zondag 24 september.

Het programma staat in het teken van de volgende drie componisten:

•
•
•

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

De volgende Nieuwsbrief verschijnt medio oktober.

Pjotr Iljitsj Tchaikovski (1840-1893): ‘Januari’, ‘Februari’, ‘Mei’, ‘Juni’, ‘November’
Astor Piazzola (1921-1992): ‘winter’, ‘lente’, ‘Adios Nonino’, ‘Le grand tango’
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