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Voorjaar 2023

Maandag 27 februari 
Zout 
Lust Liefde Leeftijd: de talkshow

Maandag 27 maart 
Schuldhulpmaatje over armoede

Maandag 24 april 
Marieke Rijpkema:
Titus Brandsma - 
Een heilige verzetsman?

Maandag 22 mei 
John Post
Restaurateur van schilderijen

Zondag 11 juni 
Laetitia Hage en Bert Haan
Concert Bredaas Saxofoon duo



Marieke Rijpkema (1965) studeerde theologie aan de Katholieke  
Theologische Universiteit in Amsterdam, werkte als pastoraal  

werkster en is sinds 2010 zuster Karmeliet. Sinds een aantal jaren  
is zij beheerder van het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen.

In het afgelopen jaar is  
Titus Brandsma (1881-1942) 
door paus Franciscus heilig 
verklaard. In deze lezing door 
Marieke Rijpkema maken we 
nader kennis met deze veelzij-
dige professor, pater Karmeliet, 
Fries, journalist, bestuurder 
en man van verzet tegen het 
nazisme, die stierf in concen-
tratiekamp Dachau.  
Met behulp van een Power-
Pointpresentatie wordt een 
indruk gegeven van zijn levens-
loop. En aan de hand van een 
aantal teksten van zijn hand  
en getuigenissen over hem, 
proberen we zicht te krijgen 
op wat deze bijzondere mens 
bewoog en wat hij ons vandaag 
de dag te zeggen heeft.

27/3
19.30 - 21.30 uur 

24/4
19.30 - 21.30 uur 

Marieke Rijpkema:
Titus Brandsma - 
Een heilige  
verzetsman?

Waar denk jij aan bij de woor
den lust en liefde? Deze vraag 
stelt theatermaker Letizia 
Rompelberg aan mensen van 
boven de 65 jaar. De antwoor
den lopen erg uiteen en vormen 
een veelkleurig beeld van hoe 
intimiteit wordt verlangd, 
gezocht, gevonden en ervaren 
op oudere leeftijd. Ook enkele 
bewoners van Park Zuiderhout 
zijn geïnterviewd.

Tijdens Lust Liefde Leeftijd: de 
talkshow zijn ‘the best off’ van 
deze openhartige, soms hilari
sche en altijd eerlijke gesprek
ken live bij te wonen. Daarnaast 
neemt Letizia ons mee in haar 
inspirerende werkwijze: hoe 
vormen deze verhalen de basis 
van een theatervoorstelling? 
En hoe kan het toch dat een 
verhaal dat zo anders lijkt, toch 
altijd dichtbij blijkt te staan…

Zout maakt theater over maat
schappelijke onderwerpen met 
spelers die daar middenin staan. 

27/2
19.30 - 21.30 uur 

Zout
Lust Liefde Leef-
tijd: de talkshow 

Armoede 
Voor veel van ons is het een 
verontrustend bericht in de 
media. Voor veel anderen is 
het een verstikkende dage
lijkse realiteit. Armoede. Daar 
willen we deze avond bij stil 
staan: wanneer heb je het over 
armoede, waar liggen concrete 
oorzaken van armoede, maar 
ook wat doet armoede met 
mensen en hoe kun je onder
steuning bieden?

We hebben twee mensen uit
genodigd die in hun dagelijkse 
praktijk direct geconfronteerd 
worden met armoede. Iemand 
van het project SchuldHulp
maatjes vertelt over hoe 
mensen binnen dit project 
ondersteuning krijgen om  
concrete stappen te zetten die 
hun situatie kunnen verbeteren. 
Daarnaast ontvangen we 
iemand die de concrete situatie 
van de armoedeproblematiek in 
Breda toelicht.



John Post (1948) studeerde in 1971 af aan de Koninklijke 
Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch.  
Hij specialiseerde zich daar ook in de academische schilder
technieken, die toen juist grotendeels verlaten werden.  
Hierna volgde hij een zevenjarige opleiding als leerling 
restaurator in een groot restauratieatelier in Den Haag, in 
de toen nog ambachtelijke traditie. John Post is al 35 jaren 
werkzaam als zelfstandig restaurator voor musea, kerken, 
gemeenten, de kunsthandel en particuliere eigenaars. 

Het Bredaas Saxofoon Duo (BSD)  
bestaat uit Bert Haan en Laetitia 
Hage. Zij spelen geen jazz of pop maar 
hedendaagse gecomponeerde muziek 
vanuit de klassieke traditie. 

Het repertoire bestaat uit speciaal 
voor saxofoon geschreven duetten 
van onder andere Erland von Koch 
(twee altsaxofoons) en Walter  
S. Hartley (sopraansaxofoon en 
bariton saxofoon). Soms spelen zij  
ook bewerkingen van bijvoorbeeld 
Milonga Del Angel van Astor Piazolla 
(twee altsaxofoons) of werk van 
Nikolai Kapustin (altsaxofoon en 
baritonsaxofoon). Wat het duo tijdens 
Levenskunst Zuiderhout voor ons  
gaat spelen, is een verrassing!

22/5
19.30 - 21.30 uur 

John Post 11/6
14.30 - 16.30 uur 

Concert
Bredaas Saxofoon Duo

Een bijzonder beroep: 
Wat doet een restaurator? 
De restauratie van schilderijen en muurschilderingen heeft 
zich in de 20e eeuw, vooral na de Tweede Wereldoorlog, 
stormachtig ontwikkeld. Een ambachtelijk beroep werd 
een wetenschappelijk beroep, vooral door de inzet van de 
computer, scanmethoden en de laser. Momenteel wordt 
dit beroep op universitair niveau onderwezen in Amsterdam 
en Maastricht, waarbij studenten een diploma halen dat 
wereldwijd wordt erkend.
John Post zal ons deze avond enig inzicht geven in de 
ontwikkeling van dit bijzondere beroep. Daarna zal hij 
uitvoerig de restauratie van een imposant schilderij uit zijn 
eigen praktijk behandelen en zo een beeld schetsen van 
de planning en het verloop van een restauratieproces.
 
 



Levenskunst Zuiderhout zet zich in voor culturele 
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 hoofdgerecht en een voor of nagerecht,  
afgestemd op het thema van de avond. Voorafgaand aan de voorstelling serveren we koffie. 
De kosten zijn € 19,95 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
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www.parkzuiderhout.nl 


