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Verslag Sacred Songs-Haagse Stemmen 
 

Sacred Songs is een vocale productie met lokale koren en zangers in de hoofdrol en Monica Akihary 

als artistiek leider. Sacred Songs komt voor uit festival Culturele Karavaan dat vanaf 2008 door 

Nederland trok en is nu een zelfstandig project, waarbij zang en recitatie uit verschillende religies en 

culturen samenkomen in één nieuwe grensverleggende compositie.  

In 2016 startte Culture Connection met een nieuwe reeks Sacred Songs producties. Vanaf februari tot 

half december vond het project onder de titel ‘Sacred Songs-Haagse Stemmen’ plaats in Den Haag. 

Hoofdpartners waren stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag (DMC) die programmeert in het 

Zuiderstrandtheater en de Nieuwe Kerk en Theater De Vaillant in de Schilderswijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het project omvatte naast de vocale productie met lokale koren onder leiding van Monica Akihary 

een uitgebreid omlijstend programma met lezingen, workshops en dialoogbijeenkomsten. De 

uitvoeringen vonden op 24 september en 10 december plaats in de Nieuwe Kerk; de omlijstende 

programma’s op meerdere data in de wijktheaters, op festival Peace in de Park en op de Haagse 

Hogeschool. 

 

Scouting en werkbezoeken in Den Haag 

De superdiversiteit van de stad Den Haag vormde het uitgangspunt voor Sacred Songs. Vanaf 

februari trok het team van Culture Connection de stad in op zoek naar geschikte zangers en koren 

voor de vocale productie. Zij legden ruim vijftig bezoeken af aan (inter)religieuze organisaties, 

kerken, moskeeën en andere geloofsgemeenschappen, meditatiecentra, koren en wijkorganisaties en 

spraken daar met zangers, dirigenten, vertegenwoordigers van religieuze groepen, wijkorganisaties. 

Ze ontdekten een schat aan sterke en bezielde zangstemmen. 

 



Verslag Sacred Songs Den Haag 2016 

 
Werkbezoek voor Sacred Songs aan repetitie African Youth Choir  

 

Uiteindelijk maakte artistiek leider Monica Akihary een keuze voor vijf koren en drie solisten. 

De deelnemers waren vertegenwoordigers van verschillende religieuze gemeenschappen en/of  

thousiaste vertolkers van spirituele zangstijlen. Sommigen van hen hadden nog nooit buiten de eigen 

kring gezongen. 
 

Omar el Ouamari    Nelly Todorova & Belle Voci 

Deelnemende koren waren Samuel O. Adjei & African Youth Choir (Latter Rain Church), Mercy 

Agbevanu (New Life International Church), Jos Laus & Cantemus Domino (Jacobus de Meerdere 

kerk), familie Shasha (Liberaal Joodse Gemeente), Nedyalka Todorova & Belle Voci, Omar el 

Ouamari (El Islam Moskee) en Samhita Mundkur & Zangam. Zij kozen repertoire rond het thema 

Licht en Vrede’ en werkten in verschillende bijeenkomsten en repetities samen met Monica Akihary 

om hiermee één totaalpresentatie te creëren. 

  

 

 

 

 

 

 



Verslag Sacred Songs Den Haag 2016 

Concerten 24 september en 10 december in Nieuwe Kerk   

De uitvoeringen van de vocale productie vonden plaats in de Nieuwe Kerk Den Haag: op zaterdag 

24 september tijdens Festival Just Peace en op zaterdag 10 december 2016 tijdens Festival Sacred 

Songs. Tijdens deze concerten zongen de zestig deelnemende vocalisten de sterren van de hemel. 

Vanuit alle hoeken van de kerk klonken hun stemmen. Artistiek leider Monica Akihary bracht de 

rijke diversiteit aan stemmen en stijlen samen in één wereldcompositie met contrastrijke overgangen 

en verbindende zangimprovisaties. Het publiek kreeg bij de ingang een programmatoelichting met 

informatie over de koren en hun repertoire. Aan het slot ondersteunden alle koren de 

indrukwekkende solozang van Samhita Mundkur en nodigde Monica Akihary het publiek uit om 

zachtjes de grondtoon mee te neuriën. Een magisch moment! 

Uitvoering Sacred Songs-Haagse Stemmen: Monica Akihary 

 

Na afloop kwamen er vele enthousiaste reacties van het publiek: 

 

“Bijzonder en indrukwekkend concert: dat muziek verbindt, wordt hier helemaal waargemaakt” 

“Een voorbeeld van overtuigende internationale oecumene vertaald naar de plaatselijke context van Vredesstad Den 

Haag” 

“Ik had het gevoel dat ik op een wereldreis was met al die verschillende stemmen en zangstijlen”. 
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Omlijstend programma 

Het omlijstend programma bestond uit presentaties, films, workshops, dialoogactiviteiten en 

previews. De activiteiten kwamen tot stand in samenwerking met de Haagse partners, vonden 

verspreid door de stad plaats en waren erop gericht in het voortraject zoveel mogelijk personen actief 

bij het project te betrekken. Het programma bereikte 2100 bezoekers en leverde sterke dialoog- en 

uitwisselingsmomenten op. De interreligieuze meetings met vertegenwoordigers van de bij het 

project betrokken communities (Liberaal Joodse Gemeente, El Islam Moskee, Katholieke Kerk, 

hindoetempels, etc.) waren zeer inspirerend en leverden uitnodigingen voor toekomstige 

samenwerking op. 

 

Activiteitenoverzicht met aantallen bezoekers/deelnemers 

Datum Activiteit Plaats Bezoekers 

18 december 

2015  

Projectpresentatie en interreligieuze dialoog 

bij Lichtviering van st. Winwide  

Eurythmie Academie 50  

24 mei 2016 Bijeenkomst ’Students in Dialogue’ Theater De Vaillant 25 

7 juni  

 

Gastcollege ‘Superdiversity & Community 

Arts: casestudy Sacred Songs’ 

De Haagse 

Hogeschool 

24 

7 juni  

 

Rondleiding in Schilderwijk en presentatie 

over Sacred Songs 

Schilderwijk en 

theater De Vaillant 

30 

24 sept Interreligieuze meeting   Nieuwe Kerk 12 

24 sept Première vocale productie Sacred Songs-Haagse 

Stemmen 

Nieuwe Kerk 280 

25 september Presentaties Sacred Songs in festival Peace in 

the Park 

Paleistuin 1700 

1 november Televisie opnames voor VPRO Vrije 

Geluiden 

Bimhuis Amsterdam   25 

26 november  Preview Sacred Songs tijdens festival Seven 

Seas: film en presentatie Jeanneke den Boer 

Theater Nieuwe 

Regentes 

80 

26 november  Preview Sacred Songs tijdens festival Seven 

Seas door familie Shasha 

Theater Nieuwe 

Regentes 

120 

29 november 

 

College ‘Sacred Songs; diversity as an 

inspiration’ en anasheed workshop 

De Haagse 

Hogeschool 

30 

10 december Interreligieuze meeting Nieuwe Kerk 12 

10 december Tweede presentatie vocale productie Nieuwe Kerk 350 

 

Behaalde doelstellingen 

 2 uitverkochte uitvoeringen met 630 bezoekers; 11 rand activiteiten voor 2100 bezoekers; 

 2 programmaboekjes met achtergrondinformatie over de deelnemers, hun gemeenschap, 

religieuze of zangtradities, teksten en zang; 

 Visuele rapportages van het proces en de presentaties; 

 Een productie van hoge artistieke kwaliteit waaraan 60 vocalisten met diverse geloofs- en 

culturele achtergronden samenwerkten; een grensverleggende compositie waarin contrasten in 

repertoire, stijl en presentatiewijze tot een nieuw geheel leidden; 
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 Tevredenheid en trots bij deelnemende koren en solisten over hun bijdragen en het eindproduct; 

volgens de koordirigenten werkte de deelname aan het project sterk motiverend en stimulerend 

om het zangniveau en de creativiteit te verhogen; 

 Een productie met koren en zangers die elkaar anders niet vanzelfsprekend ontmoeten en 

waarvan sommigen nog nooit aan artistieke producties hebben deelgenomen. Voor deelnemers 

was het leren kennen van de andere koren een mooie ervaring en was het beleven van zangstijl en 

meer leren over hun religie verrijkend; 

 Omlijstende activiteiten waarbij inspirerende uitwisseling en ontmoeting op persoonlijk niveau 

plaatsvonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interreligieuze meeting 24 september 

 

Proces 

In het voorbereidingsproces waren de Meet&Greet en de repetities belangrijke momenten waar de 

koren vertrouwd raakten met elkaars repertoire en ook persoonlijk met elkaar kennismaakten.  

Bij de vocal coaching repeteerde 

Monica Akihary steeds met één 

koor. De concentratie was altijd 

heel hoog, maar de sfeer was 

tegelijkertijd heel ontspannen. 

In de aanloop naar de uitvoeringen 

onderhield projectmedewerker 

Guénaëlle de Graaf intensief 

contact met deelnemers en partners 

om praktische en inhoudelijke 

zaken te stroomlijnen, problemen 

of onzekerheden aan te pakken en 

iedereen betrokken gehouden.  
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In november organiseerde zij voor deelnemers en organisatoren samen met theater De Vaillant een 

Eat&Meet. Aan tafeltjes van vier personen raakte iedereen aan de hand van een paar open 

kennismakingsvragen en verdiepende vragen over het thema van Haagse Stemmen al snel aan de 

praat. Het enthousiasme was groot; men raakte niet snel uitgepraat en de tijd vloog voorbij. 

Dergelijke verbindingen zijn precies wat met dit project wordt beoogd: meer nabijheid tot elkaar. 

Verbindingen die de potentie hebben om ook na afloop van het project te blijven bestaan.  

 

Overzicht voorbereidende activiteiten 

Datum Activiteiten Locatie Deelnemers 

Februari, 

maart 

Research in Den Haag: werkbezoeken aan 

religieuze, culturele en sociale organisaties 

  

April Selectie, nadere afspraken met koren en 

opnames repertoire 

  

13 mei Meet&Greet deelnemers vocale productie 

met artistiek leider en organisatieteam 

Zuiderstrandtheater 35 

18 juni Eerste repetitie Sacred Songs  Nieuwe Kerk 35 

Juli en aug  Vocal coaching door Monica Akihary Diverse locaties 35 

Juli en 

augustus  

Verzamelen informatie en teksten; 

interviews voor programmatoelichting 

  

Juli en aug  Maken definitieve compositie     

September Schrijven programmatoelichting   

10 september Tweede repetitie Sacred Songs Nieuwe Kerk 35 

23 september  Generale repetitie Sacred Songs Nieuwe Kerk 55 

24 september Première Sacred Songs-Haagse Stemmen Nieuwe Kerk 60 

16 november  Eat&Meet met deelnemers en organisatie Theater De Vaillant 26 

10 december Repetitie/doorloop Sacred songs Nieuwe Kerk 60 

10 december Tweede presentatie vocale productie Nieuwe Kerk 60 

 

Projectorganisatie en partners 

Het Culture Connection team bestond uit: Jeanneke den Boer (projectleiding), Monica Akihary 

(artistieke leiding), stagiaire Anne van Dijk (scouting, projectassistentie), Hilde Swart (scouting, social 

media, projectassistentie), Guénaëlle de Graaf (artistieke productie), Chanella Hodge (uitvoerende 

productie 24 september), Davidson Rodrigues (uitvoerende productie 10 december), Marjolein van 

Ruiten (perspromotie), Nevel Karaali (ontwerp poster en flyer). Vanuit DMC waren Henk Scholten 

(directeur), Corné Ran (programmeur), Timo van Harselaar (communicatie), Melissa Tepper 

(productie) en Dennis van Geest (techniek) betrokken. 

Partners waren: Cultuurankers De Vaillant en De Nieuwe Regentes, de Hogeschool Den Haag, 

Institute for Social Studies, Initiatives of Change, festival Just Peace, festival Peace in the Park, 

stichting Winwide, de Kloosterkerk, Council African Churches, El Islam moskee, Latter Rain 

Church, Jabobus de Meerdere kerk, Liberaal Joodse Gemeente en diverse religieuze, culturele en 

maatschappelijke organisaties. 

 

Projectfinanciën 

Het project was mede mogelijk dankzij het Prins Bernhard Cultuur Fonds, Kerk en Wereld, 

Cultuurschakel, Haëlla Stichting en Fonds 1818 en eigen bijdragen van de projectpartners.  
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Communicatie 

De volgende communicatiemiddelen zijn ingezet: 

 A5 flyer voor 24 september en 10 december met aankondiging concert en omlijstende 

programma’s; 

 A3 poster voor 24 september en 10 december; 

 A5 flyer voor 10 december met aankondiging concert 

en festivalcontext; 

 Vermelding van concerten in de seizoenbrochures van 

het Zuiderstrandtheater en de Nieuwe Kerk; 

 Vermelding op websites Culture Connection, 

Zuiderstrandtheater, Nieuwe Kerk, theater De Vaillant 

en van alle koren, deelnemers en partners; 

 Nieuwsbrieven met updates en resultaten via Culture 

Connection, Zuiderstrandtheater en via deelnemende 

koren; 

 5 persberichten verspreid over de periode juli tot en 

met november 2016; 

 Social media; berichten op Facebookpagina’s 

Zuiderstrandtheater, Culture Connection, etc.; 

 Actief promoten via partners als Just Peace, Peace in 

the Park, theater De Vaillant, Seven Seas festival, etc. 

 

Samenstelling publiek 

Het publiek was zeer divers van samenstelling, vooral bij de omlijstende activiteiten.  

Bij de concerten bestond het publiek uit achterban van de betrokken partners, liefhebbers van zang, 

vertegenwoordigers van verschillende geloofsgroepen, professionals van Haagse culturele 

instellingen, interreligieuze en vredesinitiatieven, cultuur minnend publiek en in religie/filosofie/ 

levensbeschouwing geïnteresseerden. 
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Media-aandacht 

Het project trok landelijke en lokale media-aandacht met interviews en optredens van koren bij 

VPRO Vrije Geluiden, Den Haag Centraal, BNN/VARA-radio, etc.  

 

 

Samhita Mundkur en Familie Shasha bij VPRO Vrije Geluiden 

 

Televisie 

 VPRO Vrije Geluiden, zondag 6 nov 2016 (11.30 uur) Jeanneke den Boer, Familie Shasha en 

Samhita Mundkur, Vanaf 37.22’: http://www.vpro.nl/vrije-geluiden/media~VPWON_1250176~ivan-

en-nora-fischer-ben-van-gelder-sacred-songs-vpro-vrije-geluiden~.html 

 RTV Discus, 26 november 2016 interview met Jacques Duivenvoorden (Cantemus Domino) 

http://www.rtvdiscus.nl/video/herhaling.htm 

Radio 

 Den Haag FM, Interview zo 18 september 2016 (11 uur): Jeanneke den Boer (Culture 

Connection) en Aartie Kedar (Zangam) 

http://denhaagfm.nl/luisteren/?src=920&t[year]=2016&t[month]=9&t[day]=18&t[hour]=11 

 Aankondiging Den Haag FM: 

http://denhaagfm.nl/2016/09/15/haagse-dronefotos-en-haagse-stemmen-in-kunstlicht-op-den-haag-fm/ 

http://denhaagfm.nl/2016/06/19/afrikaanse-gospel-hindoeliederen-joods-repertoire-en-koranrecitatie-

in-een-voorstelling/ 

Krant/ Magazine 

 Kerk in Den Haag juli/augustus 2016  

http://www.kerkindenhaag.nl/reportage/multireligieus-koor-sacred-songs-op-tournee-in-den-haag/ 

 Den Haag Centraal, Festival vol Sacred Songs dec 2016 artikel Herman Rosenberg 

 Aankondiging in AD, 23 september 2016 

Online verslag 

 Verslag Sacred Songs Haagse Stemmen (10 december) door Jeanneke den Boer 

http://www.nieuwwij.nl/opinie/verslag-sacred-songs-haagse-stemmen-muziek-verbindt/ 

 Verslag Sacred Songs Haagse Stemmen (24 september) door Patricia Alves 

https://itisgood4me.wordpress.com/2016/09/25/religions-come-together-with-enchanting-songs/ 

 Verslag van festival Peace in the Park met beelden van Sacred Songs activiteiten 

https://www.youtube.com/watch?v=fpM05fw3O-A 

http://www.vpro.nl/vrije-geluiden/media~VPWON_1250176~ivan-en-nora-fischer-ben-van-gelder-sacred-
http://www.vpro.nl/vrije-geluiden/media~VPWON_1250176~ivan-en-nora-fischer-ben-van-gelder-sacred-
http://www.rtvdiscus.nl/video/herhaling.htm
http://denhaagfm.nl/luisteren/?src=920&t%5byear%5d=2016&t%5bmonth%5d=9&t%5bday%5d=18&t%5bhour
http://denhaagfm.nl/2016/09/15/haagse-dronefotos-en-haagse-stemmen-in-kunstlicht-op-
http://denhaagfm.nl/2016/06/19/afrikaanse-gospel-hindoeliederen-joods-repertoire-en-koranrecitatie-in-een-voorstelling/
http://denhaagfm.nl/2016/06/19/afrikaanse-gospel-hindoeliederen-joods-repertoire-en-koranrecitatie-in-een-voorstelling/
http://www.kerkindenhaag.nl/reportage/multireligieus-koor-sacred-songs-op-tournee-in-den-haag/
http://www.nieuwwij.nl/opinie/verslag-sacred-songs-haagse-stemmen-muziek-verbindt/
https://itisgood4me.wordpress.com/2016/09/25/religions-come-together-with-enchanting-songs/
https://www.youtube.com/watch?v=fpM05fw3O-A

