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Beste allemaal,
Lezing Matthäus-Passion 24 maart
In deze tijd van het jaar beluisteren veel mensen de muziek uit de Matthäus-Passion van Johann
Sebastian Bach. Er worden uitvoeringen bezocht in kerken of theaters, en ook op radio en televisie wordt
veel aandacht aan dit werk geschonken. Een ieder beleeft de “Matthäus” op z’n eigen manier en heeft
een heel eigen gevoel bij de klanken ervan.
Als Stichting Kunstkring Zin in Kunst willen we aandacht hebben voor kunst en cultuur in de breedste zin.
Daarom leek het ons een goed idee om middels een lezing de achtergronden van dit grootse muziekwerk
eens te laten belichten.
Wat was bijvoorbeeld de ontstaansgeschiedenis ervan en wat was de betekenis van het werk in Bachs
eigen tijd? Welke bedoeling had hij zélf bij het componeren van al die bijzondere aria’s?
Op 24 maart aanstaande zal de heer Ben Coelman ons “meenemen” in een lezing over bovenstaande
wetenswaardigheden. Zijn presentatie is rijkelijk voorzien van beeld- en geluidsfragmenten.
Ben is hoofd van de afdeling educatie van de Nederlandse Reisopera en programmeur Kamermuziek van
het Muziekcentrum In Enschede.
Aanmelding: Dit kan nog via het aanmeldingsformulier op deze website
Locatie:
Waterstaatskerk
Deldenerstraat 20
7551 AG Hengelo
Aanvang: 19:30 uur. De lezing duurt 2 keer 50 minuten met daartussenin een korte pauze. In de pauze is
een kop koffie of thee voor uw eigen rekening. (Let op: er kan alleen met contant geld worden
afgerekend)
Hartelijke groet,
Anne-Marie Biemans
Marianne Tegelaers
Elly Zwienenberg
Excursie
Over de excursie naar het Singermuseum in Laren op 20 april a.s. krijgt u zo spoedig mogelijk bericht,
zodat u zich hiervoor kunt aanmelden. Tentoonstelling: “Sluijters en de modernen”. Collectie Nardinc.
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Zero-beweging - Armando - Die Leiter
Impressionisme - Pierre-Auguste Renoir - Le dejeurner des Canotiers
Neoclassisisme - Jacob Otten Husly - Gemeentehuis Groningen
Informele Kunst - Jean Dubuffet- Site inhabited by objects
Naïeve schilderkunst - Henri Rousseau - De maaltijd van de leeuw
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Kubisme – Pablo Picasso- Two characters
Urban Art – Banksy- Maid
Nieuwe Wilden - Helmut Middendorf - Der Sänger
Surrealisme – Salvador Dali - The persistence of memory
Traditionalisme - Ad van der Steur- Museum Boijmans van Beuningen

