November 2022
Voorstellingen in de Aula van Aqua Viva.
Aanvang:
15.30 uur
Einde:
16.30 uur
Datum
Dinsdag
1 november

Activiteit
Film
Entree:
€ 2,50

Titel
Het nieuw Europa 7 Journey’s End. In zeven afleveringen van Michael
Palin’s New Europe geeft Palin met evenveel inzicht als humor een
optimistisch beeld van het nieuwe, herenigde Europa.

Dinsdag
8 november

Lezing
Entree:
€ 2,50

Otto Landhorst, oud–bibliothecaris en conservator van het Erfgoedcentrum
In 1988 benadrukte Ad Manning, hoogleraar nieuwste geschiedenis, de grote
schat aan documenten in de kloosterarchieven. Zijn oproep kwam op tijd. Er
waren voldoende religieuzen met historisch besef die samen met het Katholiek
Documentatie Centrum het initiatief namen tot oprichting in 1990 van het
Dienstencentrum Kloosterarchieven Nederland, en vervolgens in 2003 van het
Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterarchieven, gevestigd in het
Kruisherenklooster te Sint Agatha. Thans zijn daar de archieven, boeken en
voorwerpen van ruim 100 orden en congregaties ondergebracht.

Dinsdag
15 november

Film
Entree:
€ 2,50

Still Alice.

Zondag
20 november

Lezing
Entree:
€ 2,50

Madelon Teunissen is mandala docente en geeft al jaren cursussen.
Mandala betekent letterlijk 'heilige cirkel'` en verbeeldt de menselijke
psyche.
Het gaat om de zoektocht naar verbinding van uiterlijke en innerlijke
menselijk beleven.

Dinsdag
22 november

Lezing
Entree:
€ 2,50

Adventsmuziek van Bach
Verreweg het grootste deel van Bach’s oeuvre bestaat uit vocale muziek
voornamelijk cantates die het hoofdbestanddeel vormden van de
Lutheraanse zondagsdienst. Voor de advent zijn slechts een paar
cantates van Bach overgeleverd. Wij zullen ons concentreren op cantate
61 Nun komm, der heiden Heiland, omdat het een schoolvoorbeeld
vormt van wat een cantate in wezen is: een muzikale preek. Dat zal in
deze lezing ook duidelijk hoorbaar worden in verschillende
luistervoorbeelden.

Donderdag
24 november

Muziek
Entree:
€ 5,00

Het repertoire van De Kleppers bestaat uit smartlappen en andere
bekende Nederlandstalige liedjes, van vroeger er van nu. Omdat het
een echt ‘Nimweegs’ koor is, staan er ook typische Nijmeegse liedjes op
het programma. Van ‘Al mot ik krupe’ tot ‘Hezelstraat’.
Onder leiding van dirigent Ton Janssen zingen De Kleppers de sterren
van de hemel. Geen wonder dat dit smartlappenkoor al 14 jaar bestaat!

Dinsdag
29 november

Film
Entree:
€ 2,50

Bride flight, deel 1. Nederlandstalig
In 1953 wint een KLM-vliegtuig The Last Great Air Race Londen Christchurch (Nieuw-Zeeland). Omdat tientallen jonge vrouwen
meevliegen die emigreren en op weg zijn naar hun verloofde om met
hen te trouwen in Nieuw-Zeeland, wordt deze vlucht omgedoopt in
de 'Bruidsvlucht'.

De film gaat over Alice, die haar leven goed voor elkaar heeft. Maar
langzamerhand raakt Alice de grip op haar geordende leven kwijt. Al
snel blijkt dat Alice alzheimer heeft, ook al is ze pas vijftig. De wereld die
ze kende wordt steeds kleiner. Alice moet haar leven en haar relaties
opnieuw leren vorm geven. Het draait niet meer om de toekomst, maar
om het moment. En om jezelf blijven, terwijl alles om je heen verandert.

