MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN ’T ALGEMEEN
opgericht in 1784, departement Olst-Deventer 1882
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Start filmhuisseizoen met ‘het Filmdiner’
Rondleiding Stadhuiskwartier Deventer
Filmhuis: jeugd- en volwassenenfilm
Tuinen-dag: Piet Oudolf, aangelegd door Romke van de Kaa
Filmhuis: jeugd- en volwassenenfilm
Filmhuis EXTRA: middagvoorstelling ‘Human’
Poëzie en proza met o.a. Jos Paardekoper
Genoeglijke middag I met Gouwe Ouden
Filmhuis: jeugd- en volwassenenfilm
Filmhuis: jeugd- en volwassenenfilm
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Rondleiding KYK-expo familie Halfwerk
Lezing Sophie van Steenderen: Rodin ‘Genius at Work’
Filmhuis: jeugd- en volwassenenfilm
Excursie Groninger Museum: Rodin
Filmhuis: jeugd- en volwassenenfilm
Lezing Frederike Upmeijer: ‘Meesters v.d. Ital. Renaissance’
Cultureel Café
Snoeien met Leo: theorie, 25 maart 1 en 8 april praktijk
Excursie RMT Enschede: ‘In het hart v.d. Renaissance’
Genoeglijke middag II met Özcan Akyol
Filmhuis: jeugd- en volwassenenfilm
NUT reis
Jaarvergadering NUT Olst-Deventer
Filmhuis: jeugd- en volwassenenfilm
Filmhuis: jeugd- en volwassenenfilm
Excursie kunst ‘IJsselbiënnale’

Deze activiteiten zijn onder voorbehoud, kijk voor meer op
www.nutolstdeventer.nl en facebook: NUT Olst-Deventer en filmhuisolst.

Er waait een frisse wind bij het Nut

Vorig jaar heeft het bestuur van het Nut-departement
Olst-Deventer al initiatieven op sociaal en cultureel gebied
ondersteund. Dit resulteerde in het ‘Cultureel Café’, de
‘Haringparty’ en de ‘Prinsen en prinsessenmiddag’. We
hebben de smaak te pakken en pakken door. We zetten
daarbij onze organisatie en leden in om de bedenkers van
deze nieuwe activiteiten een kans te geven het te realiseren.
Ook komend jaar staan we open voor nieuwe ideeën. Heb je
een idee voor een activiteit meld het ons!
Nut Olst-Deventer

Cultureel Café

Het Cultureel Café is een zeer afwisselend programma op
de zondagmiddag, met korte optredens van verschillende
ensembles en artiesten. Muziek, dans, toneel en
cabaret vormen de hoofdmoot. De optredens worden
afgewisseld met interviews en informatie over andere
culturele activiteiten. Het podium biedt plaats aan zowel
amateurkunstenaars als professionele kunstenaars, waarbij
extra aandacht wordt besteed aan regionaal talent. De
optredens vinden te midden van het publiek plaats in een
informele sfeer en met pauzes voor een drankje.

Kunstprogramma:

I Lezing ‘Meesters v.d. Italiaanse Renaissance’
Frederike Upmeijer | 2 maart

Frederike neemt ons op haar bezielende
wijze mee in de wereld van onder andere
Rafaël, Titiaan en Bellini.

II Excursie ‘In het hart v.d. Renaissance’
Rijksmuseum Twenthe | 19 maart

De belangrijkste werken van de Italiaanse
Renaissance komen in 2017 naar het Rijksmuseum
Twenthe. Niet eerder waren in Nederland zoveel meesters
van de Italiaanse schilderkunst uit de Renaissance te zien.

I Lezing ‘Rodin’
Sophie van Steenderen | 26 januari

August Rodin 1840-1917 is de grootste
en invloedrijkste beeldhouwer van de
moderne tijd. In zijn werk gaat het niet
alleen om de vormen van het menselijk
lichaam maar ook om het tonen van het
maakproces. De lezing is tevens inleiding
op de tentoonstelling

II Excursie ‘Rodin-Genius at work’
Groninger Museum | 12 februari

‘Genius at work’ toont gipsen en bronzen beelden waaronder: ‘de Denker’, ‘Balzac’, marmeren figuren, keramiek
en nooit eerder vertoonde foto’s. De tentoonstelling is
samengesteld door Musée Rodin in Parijs en Museum of
Fine Arts in Montreal.

IJsselbiënnale

Cultureel Café met ‘Loodzwaar’

Kunstenaars laten ons de regio en het landschap rond de
IJssel op een andere manier zien. Meer dan 30 tijdelijke
kunstwerken zullen in de zomer van 2017 tussen Doesburg
en Kampen langs de rivier worden geplaatst. In Olst-Wijhe is
dit interessante project in ontwikkeling….

Houd uw mailbox/brievenbus in de gaten voor
extra informatie en neem een kijkje op onze site!

De Nutreis
Utrecht | 9 april

Departement Olst-Deventer

Dit keer wordt het Utrecht onder de bezielende leiding van
Marcia Mulder. Mogelijke projecten welke we bezoeken
zijn: de universiteitsbibliotheek van Wiel Arets, koffie bij de
basketbalbar, 4 huizen van Rietveld aan de Erasmuslaan, het
Boekenpaleis van Grosfeld van der Velde, het afgelopen jaar
verbouwde centraalmuseum en sluiten af met het hergebruik
project de Cereolfabriek van Boei.

Maandelijks worden in het Holstohus
2 films vertoond op de vrijdagavond:
om 18.30 uur voor de jeugd en om
20.30 uur voor volwassenen.
De werkgroep maakt altijd een keus
uit actuele films waarbij kwaliteit
voorop staat. Wij vertonen ook
dit seizoen onze films altijd op
vrijdagavond en zoveel mogelijk op
de laatste vrijdag van de maand.
Voor de precieze gegevens alsmede
de filmkeuze verwijzen wij naar de
info in o.a. de huis-aan-huis-bladen
en facebook. Ook dit jaar starten we
voor de 8e keer het filmseizoen met
een onvergetelijke avond:
Het filmdiner met de film:
‘A Bigger Splash’

Genoeglijke Middag II
Özcan Akyol [Deventer, 1984] | 26 maart

Deze 2e Genoeglijke Middag aan
de IJssel wordt georganiseerd i.s.m.
Bibliotheek Olst en Boekhandel Korten.
Özcan Akyol is een Nederlandse
schrijver en columnist. Hij volgde een
Mavo-opleiding in Deventer en studeerde
later Journalistiek en Nederlands. Naast
zijn literaire werk is hij vaste columnist
voor landelijke bladen en de Stentor. Eind 2012 verscheen
zijn debuut ‘Eus’ deze werd direct een bestseller en de
filmrechten zijn verkocht. Özcan Akyol mocht sindsdien
regelmatig aanschuiven bij diverse televisieprogramma’s
voor zijn visie op de actualiteit. Zijn tweede roman ‘Turis’
verscheen begin 2016 en werd ook meteen een bestseller.

Leeskring: lees jij met ons mee?

De leeskring is een gezamenlijk initiatief van het Nut en
de NBvP Vrouwen van Nu, afdeling Olst. Data zijn altijd
in overleg met Dorien Tersteeg. De avonden worden
gehouden in oktober/november en januari/februari.
Meer info: het-nut@hetnet.nl

	
  

Kijk voor het volledige
filmprogramma en informatie op
www.nutolstdeventer.nl
filmhuisolst

Het baken van Olst

Winni den Ouden bezorgd ons een Genoeglijke Middag
aan de IJssel m.b.v. muziek. De liedjes komen uit de jaren
‘40 en ‘50 via de ‘Roaring Sixties’ t/m de hedendaagse
populaire swingende muziek van artiesten als Stromae,
Armin van Buuren, Caro Emerald en Marco Borsato. Het
wordt een middag van luisteren, zingen en herkenning.

of wil je je NUT-tig maken in één van onze werkgroepen
meld je nu aan bij penningmeester.hetnut@gmail.com

het-nut@hetnet.nl

www.nutolstdeventer.nl

Genoeglijke Middag I
Gouwe Ouden | 2 oktober

Lid worden van het NUT?

Secretariaat Departement Olst-Deventer

‘Het Nut’ ofwel ‘Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen’
werd opgericht in 1784. Doelstellingen waren toen onder
andere het streven naar algemeen volksonderwijs en
opvoeding in een geest van verdraagzaamheid en respect.
Het NUT nam initiatieven daar waar de staat toentertijd
tekort schoot. Op een aantal plaatsen in Nederland zijn
de Nutsdepartementen blijven voortleven als algemene
verenigingen die sociale en culturele activiteiten organiseren.
Het Nutsdepartement OlstDeventer is een actieve
vereniging met een historie
van 130 jaar. De organisatie
van alles wat het Nut OlstDeventer onderneemt, is in
handen van een bestuur en
een aantal werkgroepen. Ons
departement heeft momenteel
280 leden. Heeft u vrienden of
kennissen, waarvan u denkt
dat ze belangstelling hebben
voor onze Nut-activiteiten,
neem ze dan eens mee of laat
het ons weten.
We begroeten ook dit seizoen weer graag nieuwe leden.
De contributie per adres, ongeacht het aantal gezinsleden,
bedraagt €15,00 bij automatische incasso en €19,00 bij
factuur. Rabobank NL27RABO0139205918.

NUT-Bestuur Olst/Deventer:
Jack Nuissl Voorzitter/Kunst
Dorien Tersteeg Secretaris
Jan Jansen Penningmeester

Steef Geenen Algemeen
Joke Mulder Film
Petra Heebink Activiteiten

