Doe mee en maak je ‘NUT’-tig
MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN ’T ALGEMEEN
opgericht in 1784, departement Olst-Deventer 1882

JAARPROGRAMMA 2015-2016

Onder voorbehoud, zie www.nutolstdeventer.nl
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Start Filmhuisseizoen met het Filmdiner
Filmhuis: jeugdfilm
Lezing: Sophie van Steenderen ‘Turner’
Filmhuis: Turner
Lezing: Gerbrant van Vledder ‘Expeditie Oceanië’
Filmhuis: een jeugd- en volwassenenfilm
Expositie: Rijksmuseum Twenthe ‘Turner’
Genoeglijke middag I met Gery Groot Swaaftink
Filmhuis: een jeugd- en volwassenenfilm
Filmhuis: een jeugd- en volwassenenfilm
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Filmhuis: een jeugd- en volwassenenfilm
Workshop: Tapas
Lezing: Frederike Upmeijer ‘Jheronimus Bosch’
Filmhuis: een jeugd- en volwassenenfilm
Snoeien met Leo
Genoeglijke middag II met Thomas Verbogt
Excursie: Noordbrabants Museum
Filmhuis: een jeugd- en volwassenenfilm
NUT-reis: Bocholt en Anholt
Jaarvergadering NUT Olst-Deventer
Filmhuis: een jeugd- en volwassenenfilm
Excursie: Havenkwartier
Filmhuis: een jeugd- en volwassenenfilm

Fotografie Olst, samenstelling en lay-out: Petra Heebink

nieuwe stijl

NUT

Het bestuur van het Nutsdepartement wil
de komende tijd bestaande initiatieven op
sociaal en cultureel gebied ondersteunen.
We zetten onze organisatie en leden in om
de bedenkers van deze nieuwe activiteiten
een kans te geven het te realiseren. Heb je
een idee voor een activiteit meld het ons!

Kunstprogramma:

I Lezing: Sophie van Steenderen ‘Turner’

Op dinsdag 6 oktober vindt de lezing
plaats over William Turner. Hij werd
beroemd door zijn grote romantische
landschappen en zeegezichten waarin
vooral het licht een grote rol speelt. Wat
Rembrandt is voor de Nederlanders, is
Turner voor de Engelsen.

II Filmhuis ‘Turner’

Op vrijdag 16 oktober een extra film in het Holstohus:‘Turner’

III Excursie Rijksmuseum Twenthe ‘Turner’

Op zondag 1 november gaat de excursie naar het
Rijksmuseum Twenthe. Daar vind (samen met Museum de
Fundatie in Zwolle) de grootste tentoonstelling sinds 1947
rond de negentiende-eeuwse Britse schilder Turner plaats.

I Lezing Frederike Upmeijer ‘Jheronimus Bosch’

Op donderdag 25 februari vindt deze bijzondere lezing
plaats. Kenmerkend voor Bosch zijn de
beroemde monsters, duivelse figuren,
engelen en heiligen die zijn tekeningen
en panelen bevolken. Zijn karakteristieke werk, vol illusies en hallucinaties,
wonderlijke gedrochten en nachtmerries, verbeeldt onnavolgbaar de grote
thema’s van zijn tijd: verleiding, zonde
en rekenschap. Werkend in de periode rond 1500, de overgang tussen middeleeuwen en renaissance, weerspiegelen
Jheronimus’ schilderijen en tekeningen op raadselachtige
wijze de relatie tussen de mens, zijn omgeving en zijn
schepper. Jheronimus Bosch geldt als een geniale kunstenaar, die in zijn werk werelden toonde die zijn tijdgenoten
niet voor mogelijk hielden. Het is een kunstenaar die tot de
absolute wereldtop behoort, wiens werk navolging kreeg bij
generaties na hem en die tot op de dag van vandaag ook
nieuwe kunstenaars weet te inspireren.

II Excursie ‘s-Hertogenbosch ‘Jheronimus Bosch’

Op zondag 20 maart gaan we op excursie naar het NoordBrabants museum te ‘s-Hertogenbosch. Het is fantastisch
dat in 2016 het overgrote deel van zijn oeuvre in zijn geboortestad ’s-Hertogenbosch te zien zal zijn.
Jheronimus Bosch is namelijk de belangrijkste en meest
oorspronkelijke middeleeuwse kunstenaar die ons land
heeft voortgebracht.

Genoeglijke Middag II met Thomas Verbogt

De Nutreis 2016

De jaarlijkse Nutreis zal in het voorjaar
plaatsvinden op zondag 17 april. Plan
is een bezoek aan het Textielmuseum
in Bocholt en Museum Wasserburg
in Anholt. In 2015 ging de reis naar
R’dam waar we o.a. de Markthal,
plafond ontworpen door ‘onze eigen’
Arno Coenen, hebben bezocht.

Op zondag 13 maart zal wederom een Genoeglijke
Middag aan de IJssel worden georganiseerd. Deze keer
ontmoeten wij Thomas Verbogt. Hij debuteerde in 1981
met de verhalenbundel ‘De feestavond’. Sindsdien
schreef hij meer dan 25 romans, verhalenbundels
en toneelstukken. Zijn dagelijkse columns in De
Gelderlander zijn kleine pareltjes. Zojuist is zijn
nieuwe roman verschenen: ‘Als de winter voorbij is’.
De recensies zijn lovend. Dat wordt signeren...

Genoeglijke middag 2015 met Almar Otten of was het toch zijn broer?

Leeskring zoekt aanwas

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.
Ben je geïnteresseerd, informatie kan worden verkregen
bij Dorien Tersteeg (tevens secretariaat NUT).

www.nutolstdeventer.nl

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

	
  

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

?

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 actuele gegevens alsmede
de filmkeuze verwijzen wij naar de
agenda op www.nutolstdeventer.nl,
de info in de huis-aan-huis-bladen
en facebook. Ook dit jaar starten
we voor de 7e keer het filmseizoen
met een onvergetelijke avond:
Het filmdiner met de film:
‘The hundred-foot journey’.

Secretariaat Departement Olst-Deventer

het-nut@hetnet.nl

Departement Olst-Deventer

Ga’k of Ga’k nie van de Spacecowboys

Op zondag 22 november zal een Genoeglijke
Middag aan de IJssel worden georganiseerd
i.s.m. bibliotheek Olst en boekhandel Korten.
De troubadour Gery Groot Swaaftink zal
ons meenemen met zijn liedjes en verhalen.
“De mensen uit de buurt zullen herkenning
ervaren” aldus de verhalenverteller uit Vorden.

foto’s maken o.l.v. Arno Coenen

Genoeglijke Middag I met Gery Groot Swaaftink

‘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

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

