Nog meer Bach
In 2018 is het 333 jaar geleden dat Johann Sebastian Bach werd geboren. Voor Cultuur Overdag
aanleiding om een aantal activiteiten rondom deze beroemde componist te organiseren. Eerder werd
al een lezing georganiseerd. Na dit accordeonconcert volgt in december nóg een concert: ‘Bach op
Zondag’ door Vocaal Ensemble Marcando.

Donderdag 15 november: film 'Victoria & Abdul'
Praktische gegevens
Aanvang film: 10.30 uur (zaal open vanaf 10.15 uur)
Einde film: ongeveer 12.30 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

Cultuur Overdag en Jan Linders
Op woensdag 31 oktober werd de verbouwde winkel van Jan
Linders in Nuenen heropend. Cultuur Overdag mocht erbij zijn met
een Rad van Fortuin. Veel klanten wilden wel een bijdrage leveren
en aan het rad draaien; er waren dan ook leuke prijsjes te winnen.
Ook de seizoensfolder van Cultuur Overdag vond gretig aftrek.
Het was een erg drukke, maar vooral geslaagde dag.
De opbrengst van de actie wordt gebruikt om culturele activiteiten
te kunnen blijven organiseren.
Iedereen die ons heeft gesteund: heel hartelijk dank. Dat geldt
zeker ook voor het Jan Linders Fonds en het personeel van Jan
Linders Nuenen (in het bijzonder supermarktmanager Tim
Haentjes).
Mocht u nog geen kijkje hebben genomen bij de vernieuwde Jan
Linders (Van Goghstraat, Nuenen): het is een prachtige winkel
geworden en een bezoek meer dan waard.

Inhoud film
‘Victoria & Abdul’ vertelt het waargebeurde verhaal van de
buitengewone vriendschap tussen Koningin Victoria (Judi Dench)
en Abdul Karim (Ali Fazal), een jonge klerk uit India.
Als Abdul Karim vanuit India afreist om mee te werken aan de
vieringen rond het Gouden Jubileum van de koningin, blijkt er een
klik te zijn tussen hen beide. Terwijl Koningin Victoria steeds meer
moeite heeft met de strenge regels die haar positie als vorstin met
zich meebrengt, wordt de band tussen de twee hechter.

Zondag 11 november: Vincent van Amsterdam speelt Bach

Donderdag 22 november: ‘Carmen’ door Lizet van Beek & Doré van Deijck

Praktische gegevens
Aanvang: 14.30 uur
Kerkje open vanaf 14.00 uur
Eindtijd: ongeveer 15.30 uur
Prijs: € 12,50 (incl. consumptie na afloop)
Locatie: Van Goghkerkje (Nuenen)
Vrije plaatskeuze

Praktische gegevens
Aanvang: 14.30 uur
Kerkje open vanaf 14.00 uur
Eindtijd: ongeveer 16.15 uur
Prijs: € 12,50 (incl. pauzeconsumptie)
Locatie: Van Goghkerkje (Nuenen)
Vrije plaatskeuze

Toegangskaarten zijn te koop via de ticketwebshop van Cultuur
Overdag (betalen met iDeal) óf op werkdagen tijdens
kantooruren aan de balie van Het Klooster (Park 1, 5671 GA
Nuenen). Voorafgaand aan het concert zijn bij het Van
Goghkerkje op 11 november, indien nog beschikbaar, ook kaarten
te koop.

Toegangskaarten zijn te koop via de ticketwebshop van Cultuur
Overdag (betalen met iDeal) óf op werkdagen tijdens
kantooruren aan de balie van Het Klooster (Park 1, 5671 GA
Nuenen).

Over de voorstelling
Vincent van Amsterdam (1989), winnaar van de Dutch Classical
Talent Award 2016, is een groot promotor van klassieke
accordeonmuziek. Op verzoek van Cultuur Overdag heeft hij een
programma samengesteld waarin Bach centraal staat.

Over het concert
Zangeres Lizet van Beek en pianiste Doré van Deijck brengen op
een bijzondere manier de opera Carmen van Bizet tot leven. De
opera wordt met spitsvondigheid en humor gecomprimeerd tot
een vertelopera, alle teksten zijn in het Nederlands.
Voorafgaand aan de opera wordt een introductie gegeven over de
opera en de componist.

Dankzij de opbrengst van de
acties van Cultuur Overdag voor
het Jan Linders Fonds geldt
voor dit concert een verlaagde
entreeprijs.

Zondag 9 december: 'Bach op Zondag' door Vocaal Ensemble Marcando

Donderdag 20 december: chansons door Rose-île

Praktische gegevens
Aanvang: 15.00 uur
Zaal open vanaf 14.45 uur
Eindtijd: ongeveer 16.30 uur
Prijs: € 12,50 (incl. consumptie na afloop)
Locatie: Kerkelijk centrum De Regenboog (Sportlaan 5, Nuenen)
Vrije plaatskeuze

Praktische gegevens
Aanvang: 14.30 uur
Kerkje open vanaf 14.00 uur
Eindtijd: ongeveer 15.45 uur
Prijs: € 12,50 (incl. pauzeconsumptie)
Locatie: Van Goghkerkje (Nuenen)
Vrije plaatskeuze

Toegangskaarten zijn te koop via de ticketwebshop van Cultuur
Overdag (betalen met iDeal) óf op werkdagen tijdens
kantooruren aan de balie van Het Klooster (Park 1, 5671 GA
Nuenen).

Toegangskaarten zijn te koop via de ticketwebshop van Cultuur
Overdag (betalen met iDeal) óf op werkdagen tijdens
kantooruren aan de balie van Het Klooster (Park 1, 5671 GA
Nuenen).

Over het concert
In 2018 is het 333 jaar geleden dat Johann Sebastian Bach werd
geboren. Voor Cultuur Overdag aanleiding om drie activiteiten
rondom deze beroemde componist te organiseren. Deze derde en
laatste activiteit wordt een prachtige finale.
Vocaal Ensemble Marcando brengt samen met diverse
instrumentale solisten ter ere van Bach een klinkend programma:
cantates, dubbelkorige motetten en koralen. Het koor wordt
begeleid door orgel, fluit, hobo en cello. De leiding van het concert
ligt in handen van dirigent Paul Gieles.
Na afloop van het concert zijn bezoekers uitgenodigd om samen
met koorleden en musici onder het genot van een drankje nog
even na te praten.

Dinsdag 11 december: film 'Howards End'
Praktische gegevens
Aanvang film: 10.30 uur (zaal open vanaf 10.15 uur)
Foyer open voor koffie/thee: vanaf 10.00 uur
Einde film: ongeveer 12.30 uur (zonder pauze)
Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee)
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen)
Kaartverkoop: vanaf 15 november 2018 op werkdagen tijdens
kantooruren aan de balie van Het Klooster
Inhoud film
Margaret Schlegel (Emma Thompson) is een vrouw uit de
middenklasse die trouwt met de in zijn gevoelsleven nogal
geremde weduwnaar Henry (Anthony Hopkins), een meer dan
bemiddelde zakenman. Henry is ouderwets, Margaret een
moderne vrouw die voor haar gevoelens uitkomt, ook al is haar
huwelijk een nogal bizar verstandsarrangement.

Dankzij de opbrengst van de
acties van Cultuur Overdag voor
het Jan Linders Fonds geldt
voor dit concert een verlaagde
entreeprijs.

Over het concert
Rose-île brengt een verrassend programma in verschillende talen,
stijlen en variatie. Zij brengen luisterliedjes zoals Franse
chansons, Spaanstalige liedjes uit Zuid Amerika, Duits- en
Jiddisch repertoire in tango’s, rumba, wals en andere ritmen.

Boekenweek 2019 - Verhalenwedstrijd
Het thema van de Boekenweek 2019 is ‘De moeder, de vrouw’ en
in het kader daarvan organiseert Cultuur Overdag i.s.m.
Bibliotheek Dommeldal Nuenen een verhalenwedstrijd over dit
thema.
Waarschijnlijk kent (of heeft gekend) iedereen wel een speciale
vrouw in zijn of haar leven, een, sterke, moedige, autonome vrouw
die iets speciaals voor je betekent of heeft betekend. Het maakt
niet uit of dit nou je moeder, je zus, je oma, je tante of welke vrouw dan ook is. Schrijf over deze vrouw
een mooi verhaal en stuur het in.
Het verhaal moet op één A4-tje passen. Een 5-koppige jury beoordeelt de verhalen en de vijf beste
inzendingen mogen op 24 maart 2019 hun eigen verhaal komen -of laten- voorlezen in dorpsboerderij
Weverkeshof, tijdens een feestelijke afsluiting.
In Nuenen is heel veel schrijverstalent, dus doe mee. De winnaar krijgt bovendien een mooie
prijs, eeuwige roem en publicatie in diverse media.
Stuur je verhaal voor 15 februari 2019 naar info@cultuuroverdag.nl of naar Bibliotheek Dommeldal,
vestiging Nuenen, t.a.v. Verhalenwedstijd, Jhr. Hugo van Berckellaan 18, 5671CH Nuenen.

Even terugblikken
Franse Barokmuziek
Bij het tweede matineeconcert van Cultuur Overdag op
donderdagmiddag 18 oktober speelden gambiste Nanneke
Schaap en teorbespeler David van Ooijen. Het concert stond in
het teken van Franse barokmuziek. Muziek die heel goed tot haar
recht kwam door de bijzondere instrumenten en de mooie
akoestiek in het sfeervolle van Goghkerkje.
De musici speelden gepassioneerd, afwisselend solo of in
samenspel. Ze vulden elkaar prachtig aan. Voorafgaand aan een
elk muziekstuk werd op luchtige wijze verteld over het ontstaan of
de betekenis van een compositie.
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