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Beste lezer, 
 
Hierbij ontvang je het overzicht van de NOLANO activiteiten in december. Er is weer veel te doen en 

het aanbod is gevarieerd. Aanmelden voor een activiteit kan telefonisch via 06 414 435 60 of, als je 

email hebt, via info@nolano.nl. NOLANO-activiteiten vind je ook op de tweewekelijkse pagina ’60 plus 

in actie’ in weekblad Contact. Op die pagina staan ook veel andere activiteiten die je wellicht 

aanspreken.  
 
ACTIVITEITEN december 2020 
 
Dinsdag 1 december – WITCHES 

Een hartverwarmend verhaal vol zwarte humor over een jonge weesjongen (Bruno) die bij zijn 

liefhebbende oma (Spencer) gaat wonen in het plattelandsstadje Demopolis 

in Alabama. Daar ontmoeten ze enkele charmante, maar duivelse heksen.  

Gebaseerd op Roald Dahls klassieke boek 'The Witches' uit 1983. 
 
De film draait in Cinemajestic, Dreef 8, Zutphen. Het programma: 

13.30u : ontvangst met koffie/thee 

14.00u : start film 

16.00u : einde 
 
De entreeprijs is €3,50 voor leden van NOLANO en €5,- voor niet-leden te 

betalen aan de kassa. Een kopje koffie of thee is inbegrepen. 

 

 

Donderdag 3 en Dinsdag 8 december – HERINNERINGEN AAN WO II 

De Tweede Wereldoorlog eindigde 75 jaar geleden. 

De meesten van ons hebben hun herinneringen aan 

die oorlog. Omdat ze het zelf meemaakten of uit 

overlevering. Kunstenaar Elisabeth Moritz maakte 

daarvoor de expositie Postmemory in Dat Bolwerck. 

Ze nodigt jou uit om je eigen familiegeschiedenis met 

haar en met anderen te delen. Neem je verhalen,  
foto’s, brieven of andere documenten mee.  Door er 

samen naar te kijken en ze te bespreken, krijgen we 

een breder perspectief op het verleden. We kunnen 

er iets van leren en doorgeven aan anderen. Er wordt 

vaak gezegd ‘’dit nooit meer”, maar tegelijkertijd lijkt 

het elke dag nog ergens te gebeuren. 
 
NOLANO organiseert deze ‘Postmemory’ gesprekken in Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112. Beide data van 

10.00 – 12.00 uur. Eerst bekijken we de tentoonstelling en daarna gaan we in gesprek met elkaar over 

onze persoonlijke herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Deelname is gratis. 

 

AUTOMAATJE 

Minder mobiel en vervoer nodig? Bel op werkdagen tussen 10.00 en 14.00 

uur met AutoMaatje op 0575 - 23 40 20. Liefst twee dagen van te voren. 

Onze chauffeurs rijden ook ’s avonds en ook in het weekend naar elke 

bestemming in Zutphen en omgeving. De kosten zijn 30 eurocent per 

kilometer. 
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Donderdag 10 december – THE SINGING CLUB 
 
Terwijl hun partners op missie zijn in Afghanistan vormt een groep vrouwen aan het thuisfront een 

koor. Al snel worden ze een mediasensatie, het middelpunt van belangstelling 

en wereldwijde beweging. The Singing Club is een komisch drama van 

regisseur Peter Cattaneo (The Full Monty) over vriendschap, familie en de 

kracht van muziek. Kristin Scott Thomas speelt de hoofdrol in dit op waarheid 

gebaseerde verhaal. De feelgood-film van het jaar! 
 
De film draait in Cinemajestic, Dreef 8, Zutphen. Het programma: 

13.30u : ontvangst met koffie/thee 

14.00u : start film 

16.00u : einde 

De entreeprijs is €3,50 voor leden van NOLANO en €5,- voor niet-leden te 

betalen aan de kassa. Een kopje koffie of thee is inbegrepen. 

 

Dinsdag 15 december - MANON LESCAUT (ROYAL OPERA HOUSE) 

Manon Lescaut is de derde opera van Pucini, nu in een filmuitvoering door 

het Royal Opera House. Op weg naar een nonnenklooster volgt Manon haar 

hartstocht en vlucht met de student Cavaliere des Grieux naar Parijs. Daar 

zwicht ze voor een leven van rijkdom en luxe maar komt tot inkeer. 

Jonathan Kent regiseerde deze prachtige productie van Manon Lescaut in 

2014. Het is het verhaal van een vrouw, die wordt verleid en misleid om 

tegen haar eigen belangen in te handelen en hier uiteindelijk een veel 

zwaardere vergelding voor krijgt dan ze verdient. 
 
De film draait in Cinemajestic, Dreef 8, 7202 AG Zutphen. Het programma: 

13.30u : ontvangst met koffie/thee 

14.00u : start film 

16.00u : einde 

De entreeprijs is €3,50 voor leden van NOLANO en €5,- voor niet-leden, inclusief koffie of thee. 

 

Woensdag 16 december – KERST BLOEMSCHIKKEN 

Maak naar eigen smaak een Kerstkrans op schaal. Er is keus uit diverse 

soorten groen en verschillende decoratie materialen. Een waxinelichtje 

of snoertje ledlampjes, spuitsneeuw of glitterspray maken het 

kerststuk af. Zo ga je met een mooi kerststuk de kerstdagen in.  

Er zijn twee workshops: van 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. 

Zoals inmiddels bekend door Jacqueline de la Rie van Atelier Luster, 

Marsweg 115-1, 7202 AT Zutphen, T 06 460 143 39. De kosten zijn €20,- 

(inclusief koffie/thee). Leden van NOLANO betalen €15,-. 
 
Woensdag 23 en 30 december – MAGIE VAN LICHT / MUSEA ZUTPHEN 

De tentoonstelling laat zien dat waterverfkunst springlevend is en grote diversiteit kent in technieken, 

verschijningsvormen en onderwerpkeuzes. Er is werk van 

leden van de Hollandse Aquarellistenkring en uit de 

museumcollectie (Kees Verwey, Otto de Kat, Jan Wiegers). 

Het bezoek is op 23 of 30 december, beide dagen van 11.00 

tot 12.30 uur, in museum Henriëtte Polak, ’s Gravenhof 4. 

Indien het dan is toegestaan, wordt na afloop samen 

koffie/thee gedronken. Er is plaats voor maximaal 10 

deelnemers per keer. De eigen bijdrage is €5,00 voor leden, te voldoen bij aankomst. Niet-leden 

betalen €7,50. Voor leden met een museumjaarkaart is het gratis. 


