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Festival Sacred Songs presenteert concerten met topvocalisten uit buitenland met o.a. 
Divna Ljubojevic & Melódi Choir uit Belgrado en Salah Eddine Mesbah uit Marokko  

Festival Sacred Songs presenteert in de Nieuwe Kerk Den Haag twee concerten met 
topvocalisten die speciaal voor het festival overkomen vanuit het buitenland. Deze musici 
brengen eeuwenoude heilige teksten en spirituele muziek tot leven in geheel eigen 
persoonlijke vertolkingen. Zaterdag 1 december geven sterzangeres Divna & het Melódi 
Choir uit Belgrado een exclusief concert met schitterende Byzantijnse muziek. Zondag 2 
december presenteert de jonge zanger Salah Eddine Mesbah uit Tanger met het 
Amsterdams Andalusisch Orkest soefiliederen uit Marokko en het Midden-Oosten in het 
programma Sufi Spirit. Voorafgaand is er o.a. theater De Vaillant een verdiepend 
programma met lezingen, zangworkshops en een festivaldiner.  

Concerten in de Nieuwe Kerk Den Haag 
 
Exclusief concert sterzangeres Divna Ljubojevic & Melodi Choir uit Belgrado 
De Servische zangeres Divna Ljubojevic behoort tot de absolute top van de oosters-orthodoxe en 
byzantijnse muziek. Overal in de wereld waar ze optreedt maakt ze diepe indruk met haar sublieme 
zangstem en intense vertolkingen van de schitterende byzantijnse gezangen.  
Nieuwe Kerk, zaterdag 1 december, 20.30 uur concert| 19.30 uur lezing door Goran Kavacevic 
Muziekvoorbeeld: Partene   
 
Sufi Spirit: dubbelconcert met soefimuziek uit Pakistan en Marokko 
De Haagse zanger Shahzad Ali Khan vertolkt Pakistaanse qawwali muziek die wordt gekenmerkt door 
expressieve zang en opzwepende ritmes. Hij wordt begeleid op tabla door Remy Mangel. Qawwali-kenner 
Shahid Suddle leidt zijn concert in. Na de pauze presenteert de jonge Marokkaanse zanger Salah Eddine 
Mesbah uit Tanger soefiliederen uit de Maghreb en het Midden-Oosten. Hij wordt daarbij begeleid door 
het Amsterdams Andalusisch Orkest                                                                                                                 
Nieuwe Kerk, zondag 2 december, 15.30 uur 

Verdiepend stadsprogramma voorafgaand aan de concerten 
Lezingen, muziekworkshops en festivaldiners in de sfeervolle omgeving van o.a. het bruisende Theater De 
Vaillant bieden een unieke gelegenheid om kennis te maken met de festivalartiesten en hun muziek en 
poëzie en in gesprek te gaan met elkaar. 

Stadsprogramma Sufi Spirit: festivaldiner en qawwali workshop 
Shazad Ali Khan geeft met zijn tablaspeler een muziekworkshop waarin hij deelnemers inwijdt in de 
filosofie, ritmes, teksten en melodieën van de Pakistaanse soefimuziekstijl qawwali. Na afloop kunnen de 
deelnemers een qawwali meezingen en klappen. Voor zangers/muzikanten en algemeen 
belangstellenden.  
Voorafgaand aan de workshop kan men genieten van een festivaldiner geïnspireerd door de Pakistaanse 
keuken. 
De Vaillant, vrijdag 30 november, 17.30 – 21.00 uur 

https://www.youtube.com/watch?v=AE1FzSC8DBs


 
 
Stadsprogramma: workshop oosters-orthodoxe zang 
Zanger en koordirigent Aleksan Chobanov geeft in een sfeervol Iconenatelier een workshop waarbij 
deelnemers de magie en het meditatieve aspect van van de oosters-orthodoxe zang kunnen beleven. 
Toegankelijk voor zangers van alle niveaus en algemeen belangstellenden. 
Iconenstudio MartinArt, zaterdag 1 december, 12.00 – 14.00 uur 
 
Voor kaartverkoop en meer informatie over de concerten en het stadsprogramma:  
https://festivalsacredsongs.com 

Festival Sacred Songs is een productie van Zuiderstrandtheater/Nieuwe Kerk en Culture Connection in 
samenwerking met theaters De Vaillant, De Nieuwe Regentes, Haagse Hogeschool, Institute of Social 
Studies en vele andere Haagse partners. Het festival is mede mogelijk dankzij gemeente Den Haag, Fonds 
1818, BankGiroLoterijfonds, Gravin van Bylandtstichting, Van den Berch van Heemstede Stichting en Kerk 
en Wereld. 
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Noot voor redactie: Voor interviews en meer informatie, neem contact op met Marjolein van Ruiten, M 
+31 (0)6 200 62 844 PR@marjoleinvanruiten.com. Bijgevoegde persfoto’s zijn rechtenvrij; Voor meer 
persfoto’s van Divna , Salah Eddine Mesbah of Shahzad Ali Khan zie ook flickraccount: 
https://www.flickr.com/photos/culturelekaravaanfotos/albums/72157670880713158 
 
 

https://festivalsacredsongs.com/
mailto:PR@marjoleinvanruiten.com
https://www.flickr.com/photos/culturelekaravaanfotos/albums/72157670880713158

