MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN ’T ALGEMEEN
opgericht in 1784,
departement Olst-Deventer 1882

JAARPROGRAMMA
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Start filmhuisseizoen | het Filmdiner
Filmhuis: jeugd- en volwassenenfilm
Genoeglijke middag: Henk v. Baalen | De Schoonheid v. Salland
Lezing: Frederike Upmeijer | Willink en nieuwe realistische kunst
Filmhuis: jeugdfilm [13.30 uur]
Filmhuis: volwassenfilm [19.00 uur]
Excursie: MORE Kasteel Ruurlo | Expo Carel Willink
Cultureel Café
Kookworkshop: Indonesisch
Filmhuis: jeugd- en volwassenenfilm
Filmhuis: jeugd- en volwassenenfilm

2018

do 16 jan Lezing: Ina Hasscher | ‘De geschiedenis v.d. knoop’
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jan Filmhuis: jeugd- en volwassenenfilm
feb Filmhuis: jeugd- en volwassenenfilm
feb. Lezing: F. Upmeijer | ‘Hollandse Meesters v.d. Gouden Eeuw’
mrt. Genoeglijke middag: Nico Dijkshoorn
mrt Snoeien met Leo: [theorie] 24 maart [praktijk] 7 en 14 april
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zo 18 mrt Excursie: expo ‘Hollanders v.d. Gouden Eeuw’ I Hermitage
Filmhuis: jeugd- en volwassenenfilm
Rondleiding: Stadhuiskwartier Deventer
NUT reis: ‘Euregio’
Jaarvergadering | NUT Olst-Deventer
Cultureel Café
Filmhuis: jeugd- en volwassenenfilm
Filmhuis: jeugd- en volwassenenfilm
Excursie: Havenkwartier Deventer
Bezoek tuinen: van Piet Oudolf & Het Holt Leuvenheim

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

www. NUT Olst-Deventer.nl

Jouw activiteit vinden en aanmelden is nu nog makkelijker!
Ook komend jaar staan we open voor nieuwe ideeën.
Heb je zelf een leuk idee voor een activiteit meld het ons!
We zetten daarbij onze organisatie en leden in om de
bedenkers van deze nieuwe activiteiten een kans te geven
het te realiseren!

Cultureel Café

Het Cultureel Café is een zeer
afwisselend programma op
de zondagmiddag, met korte
optredens van verschillende
ensembles en artiesten. Ook
wordt er aandacht besteed
aan de Indonesische maand
[Deventer] 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:

L ezing ‘Schilderkunst over Hollanders in de Gouden Eeuw’
Frederike Upmeijer | 22 februari

Voorafgaand een excursie naar de unieke
tentoonstelling ‘Hollanders in de Gouden
Eeuw’ in de Hermitage in Amsterdam
geeft kunsthistorica Frederike Upmeijer
een lezing over de Hollandse meesters
van de schilderkunst uit deze periode.
De unieke tentoonstelling met als subtitel
‘Onder Ons’ bestaat uit een dertigtal
reusachtige groepsportretten uit de
collecties van het Amsterdam Museum en het Rijksmuseum.
Deze indrukwekkende collectie Hollandse schilderkunst
illustreert tegelijkertijd een tijdsbeeld dat gaat over geslaagde
burgers, status, macht en invloed en ‘ons kent ons’.
De lezing en de excursie [zo 18 maart] kunnen ook
afzonderlijk worden bezocht.

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

Secretariaat Departement Olst-Deventer

het-nut@hetnet.nl

www.nutolstdeventer.nl

Genoeglijke Middag I
Henk van Baalen | 1 oktober

De schoonheid van Salland:
Henk publiceert al vele jaren over
de geschiedenis en de cultuur van
Salland. Ruim vijfentwintig publicaties
verschenen van zijn hand zoals diverse
verhalenbundels en fotoboeken over
Oud Deventer, publicaties over de
geschiedenis van de joodse gemeente,
de Deventer schilders, de geschiedenis
van de Rabobank in Salland en over de bijzondere plekjes
in Deventer.

De Nutreis
Euregio | 8 april

Departement Olst-Deventer

Euregio: daarbij moet je oa denken aan een busreis naar
Winterswijk met het Mondriaanmuseum en Bocholt met het
Textielmuseum.

En verder ... kijk t.z.t. op www.nutolstdeventer.nl
• Indonesische november maand met een kookworkshop
en batikworkshop.
• In het voorjaar een rondleiding Buitenplaats Spijkerbosch

Genoeglijke Middag II
Nico Dijkshoorn | 11 maart

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. Ook dit seizoen worden onze
films altijd op vrijdagavond en zoveel
mogelijk op de laatste vrijdag van de
maand vertoond.
Net als vorig jaar doet het Filmhuis Olst
weer mee met het jaarlijkse Overijssels
Filmfestival dit keer met de zeer
originele ‘Toni Erdmann’ op 27 oktober,
Deze film zal kort ingeleid worden door
Volkskrant recensent Kevin Toma. Let
op aangepaste aanvangstijd i.v.m.
filmlengte.

Deze 2e Genoeglijke Middag aan
de IJssel wordt georganiseerd i.s.m.
Bibliotheek Olst en Boekhandel
Korten. Deze vindt plaats tijdens
de boekenweek. Onze gast is Nico
Dijkshoorn. Nico Dijkshoorn is bekend
van DWDD. Hij publiceerde dit jaar zijn
nieuwe bundel ‘Alles & niets’
- met stukken uit ‘de Volkskrant’,
‘Het Nieuwsblad’, ‘ARTIS’ en ‘Nieuwe Feiten [van de ‘BRT’]
- is een vervolg op de succesvolle bundels ‘Dijkshoorn’,
‘Kleine dingen’ en ‘Huilen & lachen’ en staat weer vol met
observaties die niemand anders dan Nico Dijkshoorn kan
maken, maar die toch iedereen herkent.

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,
de exacte tijden en informatie in de huis
aan huis bladen en:
www.nutolstdeventer.nl
filmhuisolst

Het Nut ofwel ‘Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen’
Olst-Deventer bestaat dit jaar 135 jaar. Doelstellingen van
het NUT waren in 1882 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.
Wij denken als bestuur van het NUT dat de lange
aanwezigheid van het NUT in Olst-Deventer een positieve
invloed moet hebben gehad, en nog steeds heeft, op
het sociaal culturele leven in deze gemeente. Uiteraard
continueren we het succes van ons programma met ons
eigen filmhuis, voorstellingen en activiteiten op het gebied
van kunst en educatie. Nieuwe initiatieven op dit gebied
[met name voor een nieuwe doelgroep] juichen we van
harte toe en willen we graag met onze adresleden [ruim 300]
verder vorm geven. Onze leden maken het mogelijk dat wij
als NUT onze rol in betrokkenheid en vernieuwing kunnen
blijven spelen. Zij krijgen korting op de deelname bijdrage
van activiteiten die door het NUT worden georganiseerd.
De contributie per adres, ongeacht het aantal gezinsleden,
bedraagt €15,00 bij automatische incasso en €19,00 bij
factuur. Rabobank NL27RABO0139205918.
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.

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

Steef Geenen Algemeen
Joke Mulder Film
Petra Heebink Activiteiten

