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Zaterdag 10 dec. ’11
20.15 uur
Remonstrantse Kerk
Prins Hendrikstraat 1
Haarlem
Zondag 11 dec. ’11
20.15 uur
Waalse Kerk
Walenpleintje 159
Amsterdam

Deze concerten zijn
mogelijk dankzij de
financiële ondersteuning
van het Amsterdams
Fonds voor de Kunst
en het Prins Bernard

Taal van hart en eeuwigheid
Een muzikale ontmoeting tussen Shakespeare en Goethe
In dit bijzondere en afwisselende project staan twee
grootheden uit de dichtkunst centraal: William Shakespeare
en Johann Wolfgang von Goethe. Net als de teksten
zelf is de muziek getoonzet op Shakespeare’s werk vaak
bruisend en levendig van karakter. Zo schreven Tavener,
Mäntyjärvi, Andriessen en Argento prachtige, indrukwekkende koorwerken op sonnetten, monologen en gedichten
van Shakespeare. De muziek op teksten van Goethe straalt
meer rust en wijsheid uit. Deze dichter wordt vertegenwoordigd door de serene muziek van Diepenbrock, de
muzikale schilderingen van Pepping en het romantische
idioom van Brahms.
Ontmoet Shakespeare, Goethe en hun gedichten. Niet
als ondoordringbare literaire kost, maar in levenden lijve!
Acteurs Hans van Hechten en Vastert van Aardenne laten
de dichters weer tot leven komen. Ze kruipen in de huid
van de dichters en ontmoeten ook elkáár die avond. Ze
communiceren met elkaar, dwars door tijd en ruimte heen,
en geven elkaar bevlogen adviezen... En leiden zo de koorwerken in, die letterlijk stem geven aan voorbije tijden van
twee onvergetelijke grootheden.

Cultuurfonds
Entree € 15,00 of € 7,50 voor jongeren tot
26 jaar en houders van de Amsterdamse
Stadspas. € 1,50 korting op het volle tarief

www.vocoza.nl/shakespeareengoethe/
bij reservering en vooruitbetaling vóór 3 dec.
op giro 5057219. Zaal open half uur voor
aanvang. Voorverkoop: vocoza.nl
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