
 

 

 

 

 

Helpt u ons én anderen? 
 

 

Inmiddels organiseert Cultuur Overdag, dankzij 

de inzet van 12 vrijwilligers, in de gemeente 

Nuenen al bijna 3 jaar culturele activiteiten voor 

mensen met tijd overdag. Om dit te kunnen doen 

wordt continu gezocht naar extra financiën. Dat is 

nodig, want helaas zijn de opbrengsten van 

sommige activiteiten, na afdracht van btw, 

onvoldoende om de kosten te dekken. Op zich 

niet erg: dit hoort bij cultureel ondernemerschap. 

Het is de uitdaging om ieder jaar een mooi 

cultureel programma te maken én financieel 

gezond te zijn én blijven. Daarom wordt ook 

energie gestopt in het organiseren van extra 

acties. Zo was Cultuur Overdag vorig jaar het 

goede doel van het Jan Linders Fonds, zijn er 

sponsoren voor filmposters en wordt meegedaan 

aan de Rabo Clubkas Campagne.  
 

 

 

 

Dit jaar doet Cultuur Overdag voor het eerst mee met de digitale collecte van het Oranjefonds (zie 

ook www.oranjefondscollecteonline.nl/ ). Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal 

gebied. Het bijzondere van deze collecte is dat de deelnemende organisatie 50% van de opbrengst 

mag besteden aan eigen doelstellingen. Met de andere helft steunt het Oranje Fonds sociale projecten 

in de provincie van de collecterende organisatie. Zo wordt alles 100% lokaal besteed.  Met uw donatie 

helpt u dus Cultuur Overdag én andere mooie goede doelen!  
 

 

Referenties gezocht! 
Om onze acties en activiteiten succesvol te 
organiseren kan het helpen als we gebruik 
kunnen maken van positieve referenties van ons 
publiek. Ondersteun ons door ons te laten weten 
waarom u Cultuur Overdag belangrijk vindt. Het 
spreekt voor zich dat we uw naam nooit 
gebruiken zonder uw toestemming! 
Ook als er zaken zijn die u minder bevallen horen 
we dat graag. Uw opmerkingen gebruiken we om 
onze organisatie te verbeteren. U kunt mailen 
naar info@cultuuroverdag.nl. Alvast hartelijk 
dank voor de genomen moeite!  

 

 

Maar natuurlijk draait het niet alleen om financiën. U kunt ons ook enorm helpen door iedereen die u 
kent te vertellen over de activiteiten van Cultuur Overdag. Als velen komen genieten van onze 
activiteiten hebben we geen fonds of donatie meer nodig!   

 

 

 

 

 

Dinsdag 4 juni: film 'Loveless' 
 

 

 

 
 

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 (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 

Boris en Zhenya zijn bezig te scheiden. Over het hoofd van hun 

enige zoon maken ze onafgebroken ruzie en proberen zo snel 

mogelijk van elkaar en hun appartement af te komen. Volledig 

opgeslokt door hun eigen bestaan lijkt geen van beide nog oog te 

hebben voor Alyosha, hun 12-jarige zoon. Totdat hij verdwijnt.  
 

 

 

Maandag 17 juni: concertregistratie André Rieu 'Under the Stars' 
 

 

Praktische gegevens 
Aanvang film: 14.30 uur (zaal open vanaf 14.15 uur) 

Foyer open voor koffie/thee: vanaf 14.00 uur 

Einde film: ongeveer 16.20 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 

- via de ticketwebshop van Cultuur Overdag 
 
Inhoud film 

‘Under The Stars’ is de registratie van de spectaculaire concerten 

die André Rieu en zijn Johann Strauss Orchestra in juli 2011 voor 

het vijfde achtereenvolgende jaar op het Maastrichtse Vrijthof 

gaven. 

Muzikale gasten: Kimmy Skota uit Kaapstad, de Australische 

Mirusia, The Platin Tenors, het Soweto Gospel Choir uit 

Johannesburg en het New Yorkse Harlem Gospel Choir.  
 

 

 
 

Deze filmvertoning is mogelijk 

dankzij de samenwerking met 

Woonzorgcentrum Savant van 

Lenthof Nuenen.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Donderdag 11 juli: film 'Retour en Bourgougne' 
 

 

 

 
 

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 

Een liefdevol portret van twee broers en hun zus die met passie 

de wijngaard van de familie beheren, maar ondertussen ook hun 

eigen weg moeten vinden. Het is een film over familie en wortels 

met prachtige beelden van het Franse landschap. 
 

 

 

Dinsdag 13 augustus: film 'A Casa Tutti Bene' 
 

 

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 12.20 uur (zonder pauze) 

Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee) 

Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen) 

Kaartverkoop: vanaf 4 juni op werkdagen tijdens kantooruren aan 

de balie van Het Klooster 

 
Inhoud film 

Albo en Pietro vieren met hun talrijke familie hun vijftigjarig 

huwelijk op het zon overgoten eiland Ischia, waar ze wonen. Als 

de boot vanwege sterke wind niet meer afvaart, moet de grote 

familie noodgedwongen twee dagen en nachten met elkaar 

doorbrengen. Er blijken allerhande geheimen de kop op te steken 

wat leidt tot grote spanningen. 

'A Casa Tutti Bene' is een heerlijke film waarin al die Italiaanse 

eigenaardigheden onder de zon samenkomen. Het is een verhaal 

dat aantoont hoe moeilijk het is om oprecht te zijn.   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van derden 
 

 

 

 
 

Presentatie poëziebundel van Catharina Boer  

De 10e poëziebundel – Voltooid landschap – van Catharina Boer 

is een feit! Een unieke prestatie en bekroond met prachtige 

recensies o.a. in het literaire magazine MEANDER. 

 

Praktische gegevens 

Datum: zaterdag 15 juni 2019 

Locatie: Bibliotheek Dommeldal, vestiging Nuenen 

Aanvang: 15.00 uur 

Eindtijd: ongeveer 17.00 uur 

Gratis toegang 

 

Over Voltooid Landschap 

‘Voltooid landschap’ bestaat uit vier titelloze reeksen gedichten die 

worden ingeleid met treffende citaten uit het werk van andere 

dichters; de relatie van poëzie met visuele kunst wordt 

onderstreept door drie gedichten die door schilderijen werden 

geïnspireerd. 
 

 

 

Kamerorkest VASILIEV OSTROV 

Op vrijdagavond 12 juli speelt het kamerorkest VASILIEV 

OSTROV uit Sint-Petersburg voor het 7e jaar in De 

Regenboogkerk in Nuenen. Er worden werken uitgevoerd uit 

concerten van Bach, Mozart, Gounod, Elgar, Tsjaikovsky, Haydn, 

Grieg, Balleron, Verdi en Strauss jr.  

Ofschoon de leeftijd van de musici opvallend jong is bereikt het 

orkest uiterst gedisciplineerd telkens een zeer hoog niveau in 

techniek en virtuositeit dankzij het werk van de inspirerende 

artistiek leider en dirigent professor Sergei Efaev. 

Kijk op www.vasilievostrovorchestra.com voor meer informatie 

over het concert. 

 

 

 
 

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin juli.  
 

  

 

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. 
  
 

Copyright © 2019 Cultuur Overdag * Alle rechten voorbehouden * 
    

 


