
  

  

 

 

 

 

Lente bij Cultuur Overdag: we bruisen van de ideeën!  

 

Het einde van het theaterseizoen 2017/2018 nadert langzaam. Maar er 
staan nog een paar mooie activiteiten op het programma! In deze 
nieuwsbrief leest u er alles over. 
 
We zijn inmiddels druk bezig met activiteiten voor het komende 
theaterseizoen. Zo gaan we een reeks concerten organiseren in het 
Van Goghkerkje. Klassiek, lichte muziek, opera: het komt allemaal 
aan bod!  
Maandelijks blijven we trouwens doorgaan met het vertonen van een 
filmhuisfilm. In de zomermaanden kunt u dus in uw eigen gemeente 
met vrienden en bekenden gezellig naar Het Klooster blijven komen! 
 
Onze eerste actie bij Jan Linders (op 10 maart jl.) was een groot 
succes. Iedereen die ons die dag heeft gesteund: hartelijk dank! De 
volgende actie vindt plaats in week 18: gedurende die week (30 april 
t/m 6 mei) is een klein gedeelte van de opbrengst van de verkoop van 
asperges voor Cultuur Overdag. Ook uw emballagebon kunt u die 
week doneren! 
 
Dit jaar doet Cultuur Overdag weer mee met de Rabobank Clubkas 
Campagne. Van 5 t/m 30 april kunnen leden van de Rabobank 
Dommeldal hun stem uitbrengen op vijf verenigingen/stichtingen die 
zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe 
meer stemmen uitgebracht worden, des te meer geld een organisatie 
ontvangt. Bent u lid van de Rabobank én wilt u dat Cultuur Overdag 
mooie culturele activiteiten in Nuenen blijft organiseren? Stem dan op 
ons!  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 6 april: Kamerconcert ensemble Duo Ambiguity 
 Praktische gegevens 

Aanvang: 15.00 uur (zaal open vanaf 14.45 uur) 
Eindtijd: ongeveer 16.00 uur  
Prijs: € 7,50 (incl. koffie/thee achteraf) 
Vrjje plaatskeuze 
Locatie: Raadzaal Het Klooster (Park 1, Nuenen) 
Kaartverkoop:  
* via de ticketsite van Cultuur Overdag óf 
* op werkdagen tijdens kantooruren aan de balie van Het Klooster.  

Over het concert 
Het ensemble Duo Ambiguity brengt een gevarieerd klassiek concert. 
Het programma ziet er als volgt uit: 

 

 

Over Duo Ambiguity 
Het ensemble Duo Ambiguity, ontstaan in 2015, bestaat uit Anna Britala (viool) en Aris Georgakopoulos (piano). 
Als duo richten Anna en Aris zich op communicatie en plezier: zij doen niets liever dan klassieke muziek 
toegankelijk maken voor een breed publiek. 
 
De concerten worden georganiseerd in samenwerking met Stichting Muziek in Huis. Deze stichting wil via 
concerten met klassieke muziek de kwaliteit van leven van ouderen en zieken verhogen. Jaarlijks organiseert zij 
meer dan 600 kamerconcerten uitgevoerd door professionele ensembles. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dinsdag 10 april: film 'Lion' 

 

Praktische gegevens 
Aanvang film: 10.30 uur (foyer open vanaf 10.00 uur) 
Einde film: ongeveer 12.40 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 
De 5-jarige Saroo komt per ongeluk terecht op een trein die hem 
duizenden kilometers door India voert, ver weg van zijn thuis en 
familie. Hij heeft geen idee waar hij is of waar hij vandaan komt. Na 
wekenlang in zijn eentje te overleven in de ruige straten van Calcutta 
wordt de jongen opgenomen in een weeshuis en uiteindelijk 
geadopteerd door een Australisch echtpaar. Door een samenloop van 
omstandigheden gaat Saroo op zijn 30ste op zoek naar de plek waar hij 
jaren geleden zijn familie kwijtraakte. 

 

 

Zondag 22 april: lezing over J.S. Bach door Olga Franssen 

 

In 2018 is het 333 jaar geleden dat J.S. Bach werd geboren. Voor Cultuur Overdag aanleiding om een aantal 
activiteiten rondom deze beroemde componist te organiseren.  

 Praktische gegevens  
Aanvang lezing: 14.00 uur (toegang vanaf 13.30 uur) 
Eindtijd: ongeveer 15.30 uur 
Prijs: € 10,00 (inclusief consumptie na afloop) 
Vrije plaatskeuze 
Locatie: Van Goghkerkje (Papenvoort 2b, Nuenen) 
Kaartverkoop: 
* via de ticketsite van Cultuur Overdag, 
* op werkdagen tijdens kantooruren aan de balie van Het Klooster, 
* voor aanvang van de lezing op 22 april (zolang er nog kaarten 
beschikbaar zijn). 
 
Olga Franssen verzorgt een lezing over de beroemde componist 
Johann Sebastiaan Bach.  
Als musicus was Olga medeoprichter van het Amsterdams 
Gitaartrio waarmee ze een Edison won met de bewerking van de 
vier jaargetijden van Vivaldi. In 2007 rondde zij de studie 
muziekwetenschap cum laude af aan de Universiteit van Utrecht. 
Momenteel geeft ze lezingen en luistercursussen over diverse 
‘muzikale’ onderwerpen. Tijdens de lezing zijn er 
luisterfragmenten én speelt ze zelf gitaar. 
   

 

 

 

 

 

Zaterdag 5 en zondag 6 mei: optreden Gerard van Maasakkers: '40 jaar Liedjes' 
 Praktische gegevens zaterdagAVOND 5 mei 2018 

Aanvang: 20.00 uur (foyer open vanaf 19.00 uur) 
Zaal open vanaf 19.45 uur 
Prijs: € 25,00 (inclusief pauzeconsumptie) 
Vrije plaatskeuze 
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen) 
Kaartverkoop: op werkdagen tijdens kantooruren aan de balie van Het 
Klooster. 
 
Praktische gegevens zondagMIDDAG 6 mei 2018 
Aanvang: 14.30 uur (foyer open vanaf 14.00 uur) 
Zaal open vanaf 14.15 uur 
Prijs: € 25,00 (inclusief pauzeconsumptie) 
Vrije plaatskeuze 
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen) 
Kaartverkoop: op werkdagen tijdens kantooruren aan de balie van Het 
Klooster. 

 

Over de voorstelling  
Met deze twee voorstellingen in Nuenen sluit Van Maasakkers zijn tournee ’40 Jaar Liedjes’ af. Hij zingt 
een selectie van liedjes, gekozen uit de dertien platen die hij tot dusverre opnam. Het wordt een 
dwarsdoorsnee van zijn oeuvre samen met bandgenoten Mike Roelofs en de Vlaamse theatermaker, 
zanger en muzikant Frank Cools, tevens zijn levenspartner.  
 

 

Donderdag 17 mei: film 'The Salesman' 

 

Praktische gegevens 
Aanvang film: 10.30 uur (foyer open vanaf 10.00 uur) 
Einde film: ongeveer 12.35 uur (zonder pauze) 
Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee) 
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen) 
Kaartverkoop: vanaf 10 april 2018 op werkdagen tijdens 
kantooruren aan de balie van Het Klooster  
 
Inhoud film 
Het acteurskoppel Emad en Rani ziet zich genoodzaakt te verhuizen 
wanneer hun appartementencomplex dreigt in te storten. Een kennis 
weet hen gelukkig snel aan een nieuw appartement in het centrum 
van Teheran te helpen. Een incident verbonden met de vorige 
bewoonster zal het leven van dit jonge stel dramatisch doen 
veranderen. 
 

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt medio mei 2018  
   


