
  
  

 

 

 

 

Vooruitwerken  
 

 

 

 
 

De zomertijd is ingegaan, de temperatuur gaat zachtjes aan 

omhoog en het eind van seizoen 2018/2019 komt langzaam in 

zicht. Maar weest gerust: net zoals vorig jaar blijft Cultuur Overdag 

ook in de zomermaanden films vertonen. 

De vrijwilligers zijn inmiddels druk bezig met de programmering 

van het nieuwe seizoen. In dat kader worden de plannen voor Het 

Klooster nauwlettend gevolgd. De verbouwing zou immers kunnen 

zorgen voor een aangepast programma van Cultuur Overdag. 

Zodra hierover meer nieuws bekend is, zal dit in deze nieuwsbrief 

en op de website worden vermeld.  
 

 

 

 

Dinsdag 9 april: film 'Django' 
 

 

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 (geen 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 film vertelt het verhaal van de in België geboren Franse Sinti-

gitarist Django Reinhardt. 

In 1943 bevindt Django zich in het bezette Frankrijk en hoewel de 

nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog de zigeuners vervolgen 

laten ze hem met rust en vragen ze hem zelfs om te komen 

optreden in Berlijn. In plaats van op het aanbod in te gaan, besluit 

hij te vluchten naar Zwitserland. Daar brengt hij zijn tijd door in de 

Savoie, Haut-Savoie en Thonon-les-Bains. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 5 mei: De Lindespelers - 'Het Atelier' 
 

 

 

 

 
 

Praktische gegevens 

Aanvang: 14.30 uur (zaal open vanaf 14.15 uur) 

Foyer open vanaf 14.00 uur 

Prijs: € 11,00  

Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen) 

Vrij plaatskeuze 

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via: 

- de ticketwebshop 

- op 5 mei aan de balie van Het Klooster   (indien niet uitverkocht) 

 

Deze voorstelling wordt ook ’s avonds gespeeld op 3 mei (20.15 

uur in Nederwetten, De Koppelaar) en 4, 10 en 11 mei (20.15 uur 

in Nuenen, Het Klooster). Kijk op de website van de Lindespelers 

(www.lindespelers.nl) voor meer informatie over de 

avondvoorstellingen. 

 

Inhoud toneelstuk 

Na de tweede wereldoorlog pakken gewone mensen hun leven in 

Parijs weer op. In het atelier komen de verhalen samen. Wie 

keerde er terug en wie niet? En hoe gaan mensen om met de rol 

die zij en anderen hebben gespeeld in de afgelopen jaren? 

We zien een groep arbeiders worstelen met dit thema, dat 

eigentijdser is dan ooit.  
 

 

 

Donderdag 9 mei: film 'Perfetti Sconosciuti' 
 

 

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 12.10 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 

Zeven goede vrienden (drie koppels en een vrijgezel) komen 

samen voor een etentje. Ze besluiten als spelletje om hun mobiele 

telefoons op tafel te leggen en elk tekstberichtje dat ze ontvangen 

onmiddellijk te delen met hun tafelgenoten om te bewijzen dat ze 

niks voor elkaar verborgen houden. Hoe verder de avond vordert, 

worden er meer geheimen aan elkaar onthuld waardoor ze tot de 

ontdekking komen dat ze minder van elkaar wisten dan gedacht.  
 

 

 
   

 

 

 

 

 



 

Even terugblikken 
 

 

 

 
 

Concert Guus Westdorp - 'Ramses' 

Guus Westdorp, pianist, zanger, componist en tekstschrijver, gaf 

op uitnodiging van Cultuur Overdag op 21 maart, de eerste 

lentedag, een prachtig concert in het sfeervolle Van Goghkerkje. 

Met zijn warme stem begeleidde hij zichzelf op de piano. 

Bezoekers en muzikant genoten zichtbaar. Ook een oude tante 

van Guus kwam luisteren naar haar muzikale neef. Na afloop 

werd er nog gezellig een glaasje gedronken en nagepraat.  
 

 

 

 

 
 

Concert Meredi Ensemble 

De bezoekers weten het natuurlijk al lang: muziek in het Van 

Goghkerkje klinkt fantastisch. En dat geldt helemaal als het 

magnifieke Meredí Ensemble er een concert geeft. Op uitnodiging 

van Cultuur Overdag kwamen ze op 24 maart naar Nuenen, na 

eerder dat weekend in Bonn en Keulen te hebben opgetreden. 

De expressieve sopraan Ronja Wehenmeyer was een genot om 

naar te luisteren én om naar te kijken. De piano werd subliem 

bespeeld door Ani Ter-Martirosyan en de dwarsfluit werd virtuoos 

bespeeld door Andrea Salvi. Het was duidelijk zichtbaar dat de 

musici zelf ook erg genoten tijdens hun optreden. 
 

 

 
 

 
 

Finale Verhalenwedstrijd 

Een druk bezochte zondagmiddag 24 maart op de Weverkeshof 

tijdens de start van de Boekenweek 2019 met als thema 'De 

moeder de vrouw' in Nuenen. Cultuur Overdag organiseerde in 

samenwerking met Bibliotheek Dommeldal een verhalenwedstrijd. 

 

Maar liefst 31 verhalen werden ingestuurd! Bijna alle 

verhalenschrijvers waren aanwezig bij de feestelijke finale waar 

bekend werd gemaakt welke vijf verhalen waren genomineerd. 

Het waren de verhalen van Ton Geers, Patricia van Laerhoven, 

Gonny Smeulders, Annemieke Soethout en Louise Vettenburg. 

De uiteindelijke winnaar was Patricia van Laerhoven. Zij schreef 

een prachtig en verrassend verhaal. 

 

Ook acht cursisten van Taalkabaal schreven een verhaal. Hier 

was de winnaar was Mashid Alavi met een gevoelig verhaal over 

een ongeboren kind. 

 

Cultuur Overdag feliciteert beide winnaars en genomineerden. Alle 

verhalenschrijvers: heel veel dank voor het meedoen! 

 

Meer lezen over de verhalenwedstrijd? Kijk op onze website 

(www.cultuuroverdag.nl) voor een uitgebreide terugblik, het 

juryrapport en een link naar alle ingezonden verhalen.  
 

 

 

 
 

Concert Deshima Trio 

Inmiddels weten velen de vrijdagmiddagconcerten kamermuziek in 

Het Klooster, georganiseerd door Cultuur Overdag in 

samenwerking met stichting Muziek in Huis, te vinden. Op 

vrijdagmiddag 29 maart werd genoten van het Deshima Trio. 

Bezoekers genoten van een zeer gevarieerd programma. Cultuur 

Overdag hoopt ook in seizoen 2019/2020 de concertreeks te 

kunnen continueren. 
 

 

 

Nieuws van derden 
 

 

Concert Axone Saxofoon Kwartet 

 

Zaterdagmiddag 20 april 2019 speelt het Franse Axone 

saxofoonkwartet in Nuenen een klassiek programma. 

 

Locatie: Van Goghkerkje (Papenvoort 2A, Nuenen) 

Tijdstip: 17.00 uur 

Prijs per zitplaats: € 15,00 (incl. drankje) 

Programma: werken van Maurice Ravel, Ida Gotkovsky en 

Eugene Bozza.  
 

 

 

 

 

Paas-Art 2019  

Schilderscollectief Atelier Nuenen viert dit jaar zijn tienjarig 

bestaan met een grote expositie: 

Paas-Art 2019 op 21 en 22 april 2019 (1e en 2e Paasdag) 

 

Locatie: Vrouwkensakker 17 (aan de parkeerplaats halverwege de 

Laan van Nuenhem), Nuenen 

Tijdstip: van 11:00 uur tot 17:00 uur 

Toegang is gratis  
 

 

 

 
   

 

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin mei.  
 

  

 

Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Cultuur Overdag. 
Onder deze naam organiseert een vrijwilligersgroep in Nuenen culturele activiteiten voor iedereen met tijd overdag. 

De activiteiten van Cultuur Overdag zijn ondergebracht bij Stichting Cultuur en Kunst Nuenen. 
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