Maandag 26 september
19.30 - 21.30 uur
Jef Abbeel
Oekraïne en Rusland
De Bieënkorf
Maandag 31 oktober
19.30 - 21.30 uur
Ruud Bartlema
Chagall, kleuren van de ziel
De Bieënkorf
Zondag 13 november
14.30 - 16.30 uur
Concert door het Duo Appassionata,
Marie Louise Schwab - van Doornum,
piano en Tomáš Nývlt, cello
Kapel
Maandag 28 november
19.30 - 21.30 uur
Ad de Keyzer,
De spiritualiteit van het
Weihnachtsoratorium
De Bieënkorf
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26/9

31/10

Oekraïne

Chagall,
kleuren van de ziel

Jef Abbeel

Hoewel Rusland ontstaan is in Kiev en dus
bij Oekraïne hoort, menen Poetin en zijn
aanhangers dat hun buurland geen bestaans
recht heeft en dat zij het mogen veroveren en
vernietigen. En dit terwijl ze het bestaan van
Oekraïne ervan erkend hebben in 1991, 1994
en 1997. In deze lezing overloopt Jef Abbeel
de geschiedenis van beide Slavische broeder
volkeren vanaf de 9de eeuw tot nu, met de
nadruk op de 20ste en 21ste eeuw. We bespre
ken ook de politiek, economie, Belgische en
Nederlandse bedrijven in Oekraïne, bevolking,
godsdienst, de oorlog (oorzaken en gevolgen),
sancties en tegensancties, houding van China,
India, Turkije en slachtoffers. Er zal geen vraag
onbeantwoord blijven.

Jef Abbeel is spreker, recensent en oud-leraar
geschiedenis en Latijn. Hij geeft al lange tijd
voordrachten over China, het Midden-Oosten,
Rusland. Hij zat aan tafel met Vlaamse politici
zoals Alexander De Croo, Bart De Wever, maar
ook met Europese politici zoals Donald Tusk,
Herman Van Rompuy en Guy Verhofstadt.

Ruud Bartlema

Ruud Bartlema geeft voor Levenskunst een
tweede lezing over de schilderkunst van
Marc Chagall. Marc Chagall is een feno
meen geweest.
Ook in deze lezing maken we aan de hand
van afbeeldingen van Chagalls schilderijen
een tocht door het werk en leven van deze
kunstenaar. Chagall werd bijna 98 jaar oud
en werkte tot op de dag van zijn dood in
1985 in Saint Paul de Vence in de Franse
Provence. Deze tweede lezing is ook uit
stekend te volgen voor wie de eerste lezing
niet meemaakte

Ruud Bartlema (1944) studeerde theologie aan
de Universiteit van Amsterdam, met speciale
belangstelling voor mystieke stromingen uit
het Jodendom. Daarnaast bekwaamde hij
zich als beeldend kunstenaar aan een Vrije
Akademie in dezelfde stad en volgde daar
lessen in beeldhouwen en schilderen van
Maarten Krabbé. Al bijna een halve eeuw is hij
gefascineerd door het werk van Marc Chagall.
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Duo Appassionata
Cellist Tomáš Nývlt uit Oud Gastel en de Oosterhoutse pianiste Marie Louise Schwab-van
Doornum – beide professionele musici - vormen samen het Duo Appassionata. Sinds 1998
werken zij samen en geven zij regelmatig concerten. Appassionata betekent hartstochtelijk.
Zij hebben voor deze naam gekozen omdat zij muziek maken met hun hart, met passie.
Dit zult u zeker ervaren tijdens dit bijzondere concert in de kapel van Park Zuiderhout.

28/11
Ad de Keyzer

De spiritualiteit van het Weihnachtsoratorium
Bach componeerde zijn Weihnachtsoratorium voor de Lutherse liturgievieringen in Leipzig
rond de jaarwisseling van 1734-35. Het werk bestaat uit zes delen die wij als één geheel
kunnen beschouwen. Wat hun vorm betreft lijken ze erg veel op Bachs Matthäus- en de
JohannesPassion: de tekst uit het evangelie wordt overwogen in recitatieven, aria’s en koralen.
In de wijze waarop Bach met deze teksten uit de Schrift omgaat, laat hij horen en zien,
hoe het Woord van God ook aan hem geschiedt. In teksten en muziek opent Bach voor ons
de deur naar een geestelijke ruimte waar woorden van profeten en evangelisten tot klinken
komen. De bewogenheid van Bach kan ook ons vandaag de dag tot een bron van inspiratie zijn!

Onder leiding van Ad de Keyzer zullen we fragmenten uit het Weihnachtsoratorium
beluisteren en overwegen. Ad de Keyzer was wetenschappelijk medewerker van het
Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Zijn expertise ligt op het gebied van liturgische
spiritualiteit en hij is auteur van het boek Bachs grote passie.

Levenskunst Zuiderhout zet zich in voor spirituele
ontwikkeling en bewustwording. Iedereen die hierin
geïnteresseerd is, of u nu in Park Zuiderhout woont of
daarbuiten, kan zo’n negen keer per jaar een bijeenkomst
op maandagavond bijwonen.

U bent van harte welkom!
Kosten
Om uit de kosten te komen, vragen we een bijdrage van € 5,- van iedere bezoeker.

Daghap
Voorafgaand aan de lezingen op maandag kunt u vanaf 18.00 uur een hapje eten in
het Grand Café van Park Zuiderhout. Zo maakt u van uw avond Levenskunst een
compleet avondje uit. De daghap bestaat uit een amuse gevolgd door een hoofdgerecht,
afgestemd op het thema van de avond. Voorafgaand aan de voorstelling serveren we koffie.
De kosten zijn € 16,- inclusief drankje.
U kunt tot uiterlijk donderdag voorafgaand aan de lezing reserveren voor de daghap
bij het serviceteam: serviceteam@parkzuiderhout.nl of 076 578 40 00. Als u komt eten,
heeft u de mogelijkheid om alvast uw plaats in de zaal te reserveren.

Meer informatie
We houden u graag op de hoogte met de speciale nieuwsbrief van Levenskunst Zuiderhout.
U kunt zich hiervoor aanmelden op onze website. Uiteraard kunt u ook navraag doen bij
het serviceteam of een mail sturen naar levenskunst@parkzuiderhout.nl.

Graag tot ziens bij Levenskunst Zuiderhout!
Park Zuiderhout
Arnold Janssenlaan 46
4847 DK Teteringen
T 076 578 40 00
E levenskunst@parkzuiderhout.nl
www.parkzuiderhout.nl

