Donderdag 21 februari: concert Fatima Zohra

Mooie afsluiting actiejaar bij Jan Linders
Januari zit er alweer op. Cultuur Overdag is het jaar goed
begonnen met de maandelijkse film, een concert in de reeks van
de Matineeconcerten in het Van Goghkerkje en een klassiek
concert in Het Klooster. In deze nieuwsbrief een terugblik op deze
concerten. En natuurlijk alles over de activiteiten in februari en
maart.
Vorig jaar is Cultuur Overdag het goede doel geweest van het Jan
Linders Fonds. Bij Jan Linders Nuenen zijn vijf actiedagen
georganiseerd, werd meegedeeld in twee actieweken en was ook
de opbrengst van de kledinginzameling het afgelopen jaar voor
Cultuur Overdag. Dit alles bij elkaar heeft tot een mooi resultaat
geleid. Op vrijdag 11 januari j.l. overhandigde de bedrijfsleider van
Jan Linders Nuenen aan twee van onze vrijwilligers een cheque
met een bedrag van € 1.746,00. We zijn hier erg blij mee en
danken zowel de klanten en het personeel van Jan Linders
Nuenen als het Jan Linders Fonds heel hartelijk voor hun steun en
bijdrage! De opbrengst wordt gebruikt om ook in 2019 voor een
redelijke prijs weer mooie activiteiten te organiseren.

Dinsdag 5 februari: film 'Three Billboards outside Ebbing, Missouri'
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 12.15 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.

Praktische gegevens
Aanvang: 14.30 uur
Kerkje open vanaf 14.00 uur
Eindtijd: ongeveer 16.30 uur
Prijs: € 12,50 (incl. consumptie)
Locatie: Van Goghkerkje (Nuenen)
Vrije plaatskeuze
Toegangskaarten zijn te koop via:
* de ticketwebshop van Cultuur Overdag (betalen met iDeal),
* op werkdagen tijdens kantooruren aan de balie van Het Klooster
(Park 1, 5671 GA Nuenen) of
* op 21 februari aan de deur bij het Van Goghkerkje (vanaf een
half uur voor aanvang van het concert).
Over het concert
Fatima Zohra zorgt voor warme klanken in het Van Goghkerkje
met voornamelijk zelfgeschreven nummers in het Spaans en
Nederlands. Haar programma wordt gecompleteerd met een
aantal covers. Tijdens het concert wordt ze begeleid door Palko
l’Ami (percussionist) en Philip de Goey (multi-instrumentalist).

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

Donderdag 14 maart: film 'Demain tout commence'
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 12.25 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
Samuel heeft het goed voor elkaar. Hij zit nergens aan vast en
woont dicht bij de mensen van wie hij houdt. Totdat een van zijn
vroegere veroveringen Kristin uit Engeland voor de deur staat met
de drie maanden oude Gloria, zijn dochter. Samuel blijft achter
met baby nadat Kristin terugkeert naar Engeland. Hij reist haar
achterna naar Londen, maar vindt haar niet.
Samuel besluit zijn leven om te gooien en in Engeland te blijven.
Jarenlang zorgt hij succesvol voor zijn dochter. Acht jaar later
komt Kristin haar kind terughalen.

Vrijdag 29 maart: concert Deshima Trio (kamermuziek)

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 5koppige jury beoordeelt de verhalen en de vijf
beste inzendingen mogen op 24 maart 2019
(aanvang 14.00 uur. toegang is gratis) hun eigen
verhaal komen -of latenvoorlezen 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.
Verhalen kunnen tot 15 februari 2019 worden
gestuurd naar:
* info@cultuuroverdag.nl of
* Bibliotheek Dommeldal, vestiging Nuenen, t.a.v.
Verhalenwedstijd, Jhr. Hugo van Berckellaan 18,
5671CH Nuenen.

Praktische informatie
Aanvang: 15.00 uur
Zaal open vanaf 14.45 uur
Eindtijd: ongeveer 16.00 uur
Prijs: € 7,50 (incl. koffie/thee na afloop)
Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen)
Vrije plaatskeuze
Toegangskaarten zijn te koop via:
* de ticketwebshop van Cultuur Overdag (betalen met iDeal),
* op werkdagen tijdens kantooruren aan de balie van Het Klooster
(Park 1, 5671 GA Nuenen)

Martinus Nijhoff
De moeder de vrouw
Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.
Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij 't roer,
en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.

Dit concert wordt georganiseerd
in samenwerking met
Stichting Muziek in Huis

Over het concert
Het Deshima trio komt elke keer weer met verassende
programma’s om uw concert tot een onvergetelijk moment te
maken.
Enkele weken voor het concert wordt het exacte programma
bekend gemaakt.

Noteer alvast in uw agenda
Concert 'Ramses Shaffy' door Guus Westendorp
Donderdag 21 maart
Aanvang: 14.30 uur
Prijs: € 12,50 (incl. consumptie)
Locatie: Van Goghkerkje (Nuenen)
Vrije plaatskeuze

Concert Meredi Ensemble (kamermuziek)
Zondag 24 maart
Aanvang: 14.30 uur
Prijs: € 12,50 (incl. consumptie)
Locatie: Van Goghkerkje (Nuenen)
Vrije plaatskeuze
Meer informatie in de volgende nieuwsbrief.

Even terugblikken
Concert Carolien Devilee
Op donderdagmiddag 24 januari bracht Carolien Devilee
'Magische Filmmuziek' in het Van Goghkerkje. Muziek uit films
speelde zij op piano en fluit en zij zong er ook bij. Nummers zoals
'Starry, starry night' uit de film 'Loving Vincent'. En nog veel meer
mooie specifieke filmmuziek voor piano, aria’s en songs die in
films zijn gebruikt. Het publiek heeft genoten. Sommige nummers
werden, op verzoek van Carolien, zelfs mee geneuried.

Concert De Thuiskomst
Vrijdagmiddag 1 februari genoten bezoekers in een goed gevulde
Raadszaal van Het Klooster van prachtige kamermuziek in een
bijzondere bezetting: viool en accordeon. Het programma was
zeer gevarieerd: er werden bekende stukken gespeeld zoals van
Eric Satie (Gymnopédie) en Gabriel Fauré (Après un rêve), maar
ook minder bekend werk van bijvoorbeeld Pablo de Sarasate en
Joseph Achron.
De accordeon vormde samen met het minutieuze vioolspel een
streling voor de oren.
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