Zondag 21 juli: concert 'Jazzy Vibes in Brasil'
Praktische gegevens
Locatie: Gasterij Jo van Dijkhof (Nuenen)
Aanvang concert: 14:30 uur
Gasterij open vanaf 14:00 uur
Eindtijd: ongeveer 15:30 uur
Toegangsprijs in voorverkoop: € 6,50 (incl. koffie/thee)
Toegangsprijs aan de deur: € 7,50 (incl. koffie/thee)
Vrije plaatskeuze
Kaartverkoop: via de ticketwebshop van Cultuur Overdag of op 21
juli bij de Gasterij (vanaf een half uur voor aanvang van het
concert)

Zomerconcerten in Gasterij Jo van Dijkhof
De zomerhitte van de afgelopen weken is voor Cultuur Overdag
een bron van inspiratie geweest: in juli en augustus gaan we in de
Gasterij Jo van Dijkhof een tweetal zomerconcerten organiseren!
Een nieuw initiatief op een nieuwe locatie.
De films worden traditiegetrouw gewoon vertoond in Het Klooster.
In deze nieuwsbrief meer informatie over de concerten en films.
We hopen u ook in de zomermaanden (weer) te zien bij één of
meerdere van onze activiteiten.

De locatie in 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.
Het Klooster is gesloten van 13 juli tot en met 11 augustus.
Vanaf 12 augustus zijn op werkdagen tijdens kantooruren weer kaarten
te koop voor activiteiten van Cultuur Overdag.
Nieuwsgierig naar de activiteiten van Cultuur Overdag in het volgende seizoen?
Kijk dan op de website voor een volledig overzicht.

Over het concert
Tijdens het concert ‘Jazzy Vibes in Brasil’ kan men wegdromen
naar het zwoele Brazilië van Jobim & Gilberto en meeswingen op
de vrolijke sfeer van Samba en Musica Popular Brasileira.
De goed op elkaar ingespeelde muzikanten laten je met plezier
genieten van deze prachtige Braziliaanse muziek. Pure muziek,
waarbij ruimte is voor interactie en improvisatie. Sluit de ogen en
hoor de zee, voel de warme wind of ervaar een tropische
regenbui.

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 12.15 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
Inhoud film
Albo en Pietro vieren met hun talrijke familie hun vijftigjarig
huwelijk op het zonovergoten 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.

Zondag 25 augustus: concert 'Juweeltjes' - Willem van der Heijden
Praktische gegevens
Locatie: Gasterij Jo van Dijkhof (Nuenen)
Aanvang concert: 14:30 uur (onder voorbehoud)
Toegangsprijs in voorverkoop: € 6,50 (incl. koffie/thee)
Toegangsprijs aan de deur: € 7,50 (incl. koffie/thee)
Vrije plaatskeuze
Meer informatie over het concert volgt in de volgende nieuwsbrief.
Binnenkort komt ook informatie over het concert op de website te
staan.

Nieuws van derden
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.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin augustus.
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 *

