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1.  INLEIDING  

 

Stichting Culture Connection organiseert culturele programma’s waarin ontmoeting en dialoog 

tussen artiesten en publiek uit verschillende culturen en leefwerelden centraal staan. De 

programma’s van de stichting begeven zich op het snijvlak van kunst, cultuur en samenleving en 

vinden hun inspiratie in actuele maatschappelijke thema’s en de culturele dynamiek van de 

grootstedelijke omgeving. Programma’s als Festival Culturele Karavaan en het project Sacred Songs 

tonen de muzikale dimensie van de religieuze diversiteit die de hedendaagse Nederlandse 

samenleving kenmerkt en zetten veelbelovende opkomende artiesten in de schijnwerpers.  

Arabic Poetry meets Kytopia en Arabic Crossroads - Music & Poetry zijn internationaal 

samenwerkingsprogramma’s met jonge grensverleggende podiumkunstenaars uit Noord-Afrika en 

het Midden-Oosten. Culture Connection opereert als een projectorganisatie en realiseert haar 

activiteiten met een team van freelancers.   

 

2.  DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN CONFORM STATUTEN  

 

De doelstellingen van Culture Connection zoals vastgelegd in de statuten van de stichting luiden:  

- Het ondersteunen, stimuleren en initiëren van al het geen verband heeft met internationale 

culturele uitwisseling en interculturele samenwerking in het algemeen en gericht op de landen 

rond de Middellandse Zee in het bijzonder;  

- Het streven naar duurzaamheid en brede inbedding van haar programma’s in de kunstensector 

in het bijzonder en in de samenleving in het algemeen.  

 

De activiteiten conform de statuten zijn:  

- Ontwikkelen en uitvoeren van interculturele samenwerkingsprojecten binnen Nederland of 

grensoverschrijdend; 

- Ontwikkelen en uitvoeren van projecten en programma’s met als vertrekpunt de culturele 

pluriformiteit en superdiverse context waarbinnen we in Nederland opereren;  

- Ontwikkelen en uitvoeren van multidisciplinaire culturele programma’s die omlijst worden met 

verdiepende informatieve activiteiten;  

- Ontwikkelen en uitvoeren van internationale cultuuruitwisselingsprogramma’s met artiesten en 

culturele partners uit het Noord-Afrika en het Midden-Oosten; 

- Ontwikkelen van programma’s in nauwe samenwerking met artiesten (collectieven), relevante 

maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en onderwijs.  

 

3.  MIDDELEN  

 

Stichting Culture Connection financiert haar projecten en activiteiten met publieksinkomsten en 

bijdragen van projectpartners, overheden, fondsen en sponsors. De projecten vinden alleen 

doorgang vinden bij toekenning van voldoende bijdragen.  

 

4.  KORTE SAMENVATTING 2018 

 

Culture Connection rondde in 2018 het meerjarige project Sacred Songs af met een succesvolle editie 

gewijd aan ‘Vrouwenstemmen en Mystiek’. De uitvoeringen van de vocale productie vonden plaats in 

Amsterdam en Den Haag met in beide steden een uitgebreid omlijstend programma.  
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Arabic Crossroads kreeg een vervolg met een schitterend optreden van Walid Ben Selim en Jaber 

Fayad op het zomerfestival Wonderfeel in ’s Gravenlande. Artiesten van Sacred Songs Rotterdam 

traden op diverse podia op waaronder festival Le Guess Who? in Utrecht. Het team van Culture 

Connection breidde uit met enthousiaste freelancers en vrijwilligers. Er was gedurende het gehele 

jaar veel vraag naar de projecten en de artiesten van Culture Connection.  

 

5. REALISATIE VOORGENOMEN ACTIVITEITEN 2018  

 

1. Sacred Songs - Women’s Voices in Amsterdam 

2. Uitvoering Sacred Songs – Women’s Voices in Den Haag 

3. Vervolg op Sacred Songs Rotterdam 

4. Oriëntatie op vervolg Sacred Songs 

5. Vervolg op Arabic Crossroads – Music & Poetry met optreden bij festival Wonderfeel 

6. Uitbreiding website 

 

5.1. Sacred Songs – Women’s Voices Amsterdam 

Sacred Songs is een vocale productie waarin religieus geïnspireerd repertoire uit diverse culturen 

samenkomt in één muzikale voorstelling. De productie gaat vergezeld gaat van een programma 

gericht op verdieping, beleving en ontmoeting. Sacred Songs was tot 2013 onderdeel van festival 

Culturele Karavaan en is vanaf 2016 voortgezet als zelfstandig project met edities in Den Haag (2016)  

en Rotterdam (2017). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karima el Fillali 28 september in De Duif Amsterdam 

  

De Amsterdamse Sacred Songs droeg als thema Women’s Voices en de line up bestond uit de 

Amsterdamse zangeressen Noam Vazana, Karima el Fillali en Miriam Abouseif en het Vlaamse  

Psallentes Trio. Zij kozen teksten en muziek van vrouwelijke vrijdenkers en dichteressen die artistiek 

leider Monica Akihary samenvoegde in één totaalpresentatie.  

Hoofdpartner in Amsterdam was stichting Stadsherstel die monumentale panden in de hoofdstad en 

beheert en zich de laatste jaren inzet voor meer wereldmuziek op deze podia.  
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Op vrijdag 28 september stond de première in de Duif aan de Prinsengracht in Amsterdam en op 

zaterdag op 17 november een tweede uitvoering in de Nieuwe Kerk Den Haag als opening van 

Festival Sacred Songs. In Den Haag werd de cast uitgebreid met het Haagse koor Zangam en zangeres 

Samhita Mundkur. Het omlijstende programma kwam tot stand kwam in nauwe samenwerking met 

lokale partners.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrouwenstemmen in de Duif Amsterdam  

 

Thema en programma 

Sacred Songs 2018 richtte de schijnwerpers op repertoire van markante vrouwen uit de geschiedenis 

die vanwege hun moed, wijsheid en vrije geest een grote inspiratiebron zijn. Zo bevatte Sacred Songs 

muziek en poëzie van vrouwelijke mystici uit de islam en het christendom. De baanbrekende werken 

van deze onafhankelijke denksters staan tegenwoordig weer volop in de belangstelling en worden 

veelvuldig door artiesten ter hand genomen en bewerkt. Psallentes Trio bracht meditatieve liederen 

van de middeleeuwse mystica Hildegard von Bingen. Karima el Fillali zong teksten van onder andere 

de achtste eeuwse soefiheilige Rabia al-Basra, begeleid door drie musici van het Amsterdams 

Andalusisch Orkest. Hiernaast klonken liederen uit de Koptische kerk en het rijke joods-Sefardische 

erfgoed. Miriam Abouseif bracht begeleid op qanun en percussie Koptische Marialiederen en Noam 

Vazana zong met gitaarbegeleiding spirituele sefardische songs die generaties lang van moeder op 

dochter zijn overgeleverd.   

 

 Het programma bestond uit de volgende onderdelen: 

− Een ontmoetings- en verdiepingsprogramma gericht op nadere kennismaking met de thematiek, 

de optredende artiesten, het repertoire en de spirituele tradities;  

− De vocale productie onder leiding van Monica Akihary voorafgegaan door repetities, een Meet & 

Greet en een apart talentontwikkelingstraject met Miriam Abouseif.  
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Verdiepingsprogramma op vrijdag 28 september 

Theologe Heleen Ransijn vertelde over de 12e eeuwse Duitse mystica Hildegard von Bingen, over 

haar levensloop, haar rebelse geest en vooruitstrevendheid. Ze ging in op de veelzijdigheid van de 

kloosterlinge en haar nalatenschap die vele wetenschappelijke geschriften en bijzondere koorwerken 

omvat. Arabiste en musicologe Anne van Oostrum gaf een lezing ter introductie van de Koptische 

liederen van Miriam Abouseif en de soefipoëzie en Arabische muziek uit Karima’s repertoire.  

Een publiek van 130 personen luisterde vol aandacht naar de heldere betogen van beide sprekers. 

Heleen Ransijn vertelt over Hildegard von Bingen  Psallentes Trio zingt Hildegard von Bingen 

 

Uitvoering vocale productie op vrijdag 28 september  

Zo’n 330 bezoekers genoten in de prachtige setting van De Duif van de muziek van Sacred Songs – 

Women’s Voices. Door de onconventionele catwalkopstelling zonder centraal podium en een staging 

van artiesten verspreid door de ruimte werd het publiek steeds verrast wanneer een nieuwe vocalist 

inzette. Het concert startte met een rustige improvisatie van Monica Akihary en liep over in de 

hemelse gezangen van Hildegard von Bingen door Psallentes Trio. Het trio kwam vanuit drie 

verschillende hoeken tot het middenpad en vormde een kleine groep in het centrum van de kerk. 

Veel publiek sloot de ogen om zich mee te laten voeren in deze meditatieve muziek. Aansluitend 

zong Karima el Fillali begeleid door drie musici van het Amsterdams Andalusisch Orkest een intens 

lied van de soefi-heilige Rabia al-Basra.  

Dieter van Westen (gitaar) en Noam Vazana   Louries Soliman (qanun)  en Miriam Abouseif 

 

Noam Vazana bracht met een opgewekt sefardisch lied vaart in de uitvoering; zij zong a-capella en 

bracht flamenco-elementen en jazzy improvisaties in haar song. De jonge zangeres Miriam Abouseif 

bracht met diepe devotie Marialiederen en werd daarbij begeleid op qanun door Louries Soliman. 
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Hierna volgden meer liederen van de zangeressen vanuit diverse hoeken van de Duif. Het concert 

eindigde met een lied door Psallentes Trio waarbij alle artiesten samen een grondtoon neurieden. 

Monica Akihary nodigde ook het publiek uit om hieraan mee te doen en sloot het concert af met een 

fenomenale zangimprovisatie over de zoemende zang die van alle kanten kwam. Een zinderende 

finale waarover Mounir Samuel in de Groene Amsterdammer schreef: “Het slot, waarin Monica 

Akihary dwars tegen zangeressen en aanwezig publiek in zingt, levert zo’n woordelijk crescendo op 

dat men inderdaad even één is met die goddelijke liefde, die wel van een vrouw moet zijn.” 

 

Voorbereidende activiteiten 

In juni, augustus en september vonden 

artistieke besprekingen en zangrepetities 

van Monica Akihary met de zangeressen 

plaats. Monica Akihary gaf Miriam 

Abouseif vocal coaching en begeleidde 

repetities van Miriam met haar 

qanunspeelster Louries Soliman en 

diaken Adil Nassif op ritme-

instrumenten. In het totaal waren er drie 

bijeenkomsten in de ruimtes van het 

cultureel centrum van de Koptische Kerk 

Amsterdam. Op vrijdagmiddag 28 

september was de generale repetitie en 

doorloop/soundcheck met alle artiesten 

in De Duif.    

        Repetitie in De Duif 

 

Verdiepende programma’s, presentaties en previews  

 

Koptische kerk Amsterdam 

Op zondag 17 augustus zong Miriam Abouseif in een overvolle Koptische Kerk Amsterdam in het 

kader van de Vasten van Maria. Op zaterdag 14 september gaf producent Guénaëlle de Graaf in deze 

kerk een presentatie over Sacred Songs. Jongeren van de kerk waren als vrijwilliger betrokken bij de 

uitvoering van het concert op 28 september.  

Vrijwilligers Koptische Kerk en Miriam Abouseif 
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Groot Midden-Oosten platform bij PAX   

Op vrijdag 21 september vond een landelijke bijeenkomst van het Groot Midden-Oosten Platform, 

een landelijke organisatie gelieerd aan de Anna Lindh Foundation. De meeting vond plaats bij PAX in 

de Sint Jacobsstraat 12 te Utrecht.Jeanneke den Boer vertelde er over Women’s Voices. Er was veel 

belangstelling voor het project, ook om het in andere steden te organiseren. Een tiental personen 

bezocht het programma op 28 september.  

 

ZINspiration festival van NEWConnective 

NEWConnective is een Amsterdams interlevensbeschouwelijk studentenplatform voor zingeving. Het 

platform stelt zich ten doel studenten van verschillende achtergronden met elkaar in contact te 

brengen en organiseert informatieve en ontmoetingsactiviteiten. Op zondag 23 september was dat 

het ZINspiration festival in Uylenstede Amsterdam waarbij een programma onderdeel gewijd was 

aan soefisme en muziek van Karima el Fillali. Islamologe en programmamaker Nora Asrami vertelde 

over de de kern van soefisme en over de soefipoëzie van Rabia al-Basra die Karima later zong.  

 

Colleges bij vakgroep musicologie Universiteit van Amsterdam 

Op 17 en 24 sepember wijdde docent Anne van Oostrum haar colleges musicologie aan de 

soefimuziek en Koptische muziek. Jeanneke den Boer gaf een gastcollege, waarbij een Syrische 

studente Koptische muziek van Miriam Abouseif op ud speelde.  

 

Publiek 

Het publiek in De Duif was divers samengesteld en bestond uit cultuurminnaars, zangliefhebbers, 

professionals vanuit het Amsterdamse culturele veld, mensen werkend in het religieuze / spirituele 

veld en in religie/filosofie/levensbeschouwing geïnteresseerden. Er waren ook veel personen die een 

preview hadden bezocht: studenten die ZINspiritual hadden bezocht, studenten culturele 

musicologie en gasten via Koptische Kerk. Publiek kwam uit Nederland en ook uit België. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Publiek 28 september in De Duif 
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Proces 

Na het bezoeken van verschillende kerken voor Sacred Songs kozen we uiteindelijk in goed overleg 

met onze partner Stadsherstel Amsterdam voor De Duif aan de Prinsengracht, een locatie met een 

perfecte sfeer, uitstraling en akoestiek.  

In april werd duidelijk dat het geselecteerde Hildegard von Bingen koor vanwege een aantal zieke 

zangeressen niet mee kon doen. Dit bleek een fikse uitdaging om op zo korte termijn vervanging te 

vinden. Een grondige zoektocht in Nederland leverde niets op en zo kwamen we uiteindelijk in België 

bij het Psallentes Trio terecht. Dit bleek een gouden greep; hun zang was van hoog niveau en ze 

brachten een mooie doorleefde vertolking van de von Bingen-liederen.   

 

Team en partners Amsterdam 

In Amsterdam voerde Culture Connection de gehele productie in eigen beheer uit; van marketing en 

kaartverkoop tot inhuur personeel/techniek/faciliteiten/locatie. Het Culture Connection team 

bestond uit Jeanneke den Boer (projectleiding), Monica Akihary (artistieke leiding), Guénaëlle de 

Graaf (productie, backoffice, kaartverkoop), Soetkin Jacobs (uitvoerende productie), Marjolein van 

Ruiten (perspromotie), Nevel Karaali (ontwerp logo en flyer), Wineke van Muiswinkel en Erik 

Kampherbeek (fotografie), Marc Schots en Merel Vosseberg (techniek), Abdelhak Chahid en Minem 

Sezgin (ticketing, publieksontvangst en begeleiding), Jacqueline en Miriam (artiestenbegeleiding). 

Partners waren Stadsherstel Amsterdam, NEWConnective, Vrije Universiteit, Koptische Kerk 

Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, vakgroep Culturele Musicologie en Sufi Movement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een deel van het Culture Connection team Amsterdam 
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Overzicht activiteiten en bezoekers/deelnemers Amsterdam 

Datum Activiteit locatie Bezoekers/ 
deelnemers 

27 juni Eerste meeting/repetitie met artiesten en 
artistiek leider, fotoshoot, nabespreking  

De Duif  14 

17 augustus Optreden Miriam Abouseif in de Koptische 
Kerk Amsterdam in het kader van de 
Vasten van Maria 

Koptische Kerk 
Amsterdam Noord 

90 

20 augustus Repetitie / Vocal Coaching Noam Vazana 
en Monica Akihary 

De Duif 2 

6 september Meet & Greet Brasserie Nel  8 

14 september Presentatie in Koptische Kerk. 
Kortingsactie voor leden kerk. 

Koptische Kerk 
Amsterdam Noord 

15 

10, 17, 24 
september 

Repetities / vocal coaching Miriam, Louries 
met Monica Akihary 

Koptische Kerk 
Amsterdam Noord 

15 

21 september Presentatie tijdens meeting Groot-Midden-
Oosten Platform 

PAX Utrecht 50 

23 september ZINspiration festival, preview met Karima 
el Fillali. Kortingsactie voor studenten. 

Uylenstede 
Amsterdam 

35 

17 en 24 
sepember  

Presentaties over soefimuziek en Koptische 
muziek tijdens colleges Muziekwetenschap 
UvA. Kortingsactie voor studenten. 

Universiteit van 
Amsterdam 

2 x 25 

28 september Repetitie De Duif 20 

28 september Lezing Heleen Ransijn over leven, werken 
en muziek van Hildegrad von Bingen 

De Duif 130 

28 september Lezing Anne van Oostrum over Koptische 
en Arabische soefipoëzie en muziek 

De Duif 130 

28 september Concertuitvoering De Duif 330 

 

Financiën 

Het project werd in Amsterdam ondersteund door het Amsterdam Fonds voor de Kunst, Prins 

Bernhard Cultuurfonds en Kerk en Wereld.  
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5.2. Sacred Songs – Women’s Voices in Den Haag 

Culture Connection organiseerde een uitvoering van Sacred Songs – Women’s Voices op zaterdag 17 

november in de Nieuwe Kerk Den Haag als openingsconcert van Festival Sacred Songs en daaraan 

voorafgaand een omlijstend verdiepings- en ontmoetingsprogramma op diverse Haagse locaties.  

 

Uitvoering vocale productie op zaterdag 17 november  

In een uitverkochte Nieuwe Kerk vond een prachtige uitvoering van Sacred Songs – Women’s Voices 

plaats. De verbinding met het Haagse kreeg vorm door de toevoeging van het Haagse koor Zang o.l.v.  

Samhita Mundkur. Zij vertolkten liederen van Indiase mystieke dichteressen waaronder de zeer 

geliefde Mira Bai.     

Noam Vazana    Samhita Mundkur & Zangam     

 

Wethouder Liesbeth van Tongeren opende de avond met een persoonlijk woord over religie, 

vrouwelijkheid, spiritualiteit en de kracht van zang. Het concert was adembenemend mooi; de 

zangeressen en koren zongen met veel overgave en een diepe concentratie. Aan het einde kwamen 

alle vrouwenstemmen samen in een spectaculair slotakkoord waarbij Monica Akihary ook het publiek 

uitnodigde om een grondtoon mee te zingen. Dit gaf een groot gevoel van verbondenheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slotakkoord met improvisatie Monica Akihary 
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Het publiek was afkomstig uit diverse geloofsrichtingen en culturen en van alle 

samenwerkingspartners. Na afloop was er een informeel geanimeerd samenzijn in de foyer van het 

Spuitheater, waarbij publiek in contact kon treden met de zangeressen en hun begeleidende musici. 

 

Verdiepende programma’s, presentaties en previews  

 

17 november Interfaith Conference 

Overdag was er in het Institute of Social Studies een Interfaith Conference met voorproefjes van het 

openingsconcert en workshops over het project Sacred Songs. Prewien Pandohi-Mishre zong bij de 

opening en de afsluiting repertoire van Mira Bai en vertelde over het leven en de grote betekenis van 

deze mystica. Anne van Dijk gaf twee workshops over het project Sacred Songs – Haagse Stemmen 

waaraan zij in 2016 als stagiaire gewerkt had en begeleidde een dialoog over verbinding via muziek.  

 

17 november Theater De Vaillant 

Het middagprogramma in De Vaillant bood achtergrondinformatie bij de zang, teksten en muziek van 

Sacred Songs – Women’s Voices. De film ‘Vision’ van Margaretha van Trotta verhaalde over Hildegard 

von Bingen, over haar leven, haar rebelse geest en vooruitstrevendheid. Jolanda Boejharat gaf een 

lezing annex dansworkshop geïnspireerd door de Indiase mystica Mira Bai. Arabiste en musicologe 

Anne van Oostrum gaf een lezing ter introductie van de Koptische liederen van Miriam Abouseif en 

de soefipoëzie en Arabische muziek van Karima al Filali. Na afloop was er een smaakvolle 

festivalmaaltijd waarbij bezoekers met elkaar in gesprek gingen, alvorens gezamenlijk naar het 

openingsconcert in de Nieuwe Kerk te vertrekken. 

Mira Bai workshop door Jolanda Boejharat 

 

Previews  

 

27 oktober bij concert Lakhsmi in Dakota theater 

Voor het concert van zangeres Lakshmi trad Prewien Pandohi-Mishre op als preview van Women’s 

Voices. Na een gezamenlijke maaltijd zong Prewien met vijf zangeressen en begeleid door een 

tabalspeler liederen van Mira Bai en gaf hij uitleg over het leven de werken van deze beroemde 

mystica. Een geïnteresseerd publiek ging na afloop in gesprek met Prewien. 
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7 november bij Congres Better Togeether in Haagse Hogeschool 

Woensdag 7 november was Sacred Songs - Women’s Voices een 

van de thema’s op het internationale congres ‘Better Together – 

Empowerment and Social Inclusion’ van de Haagse Hogeschool.  

Karima el Fillali gaf er begeleid door qanunspeler Jamil al Asadi 

een muzikaal voorproefje van Sacred Songs. Na hun optreden 

was er onder leiding van docente Siela Ardjosemito een 

vraaggesprek met Karima en Jamil over soefisme en Rabia al- 

Basra. 

 

Publiek 

Het programma in Den Haag trok een gemeleerd publiek, mede dankzij de samenwerking met de 

theaters in de wijken, de Haagse Hogeschool en Institute of Social Studies. Deze partners bedienen 

verschillende doelgroepen en die waren dan ook in grote aantallen aanwezig bij de programma’s die 

we bij hen organiseerden. De uitgebreide doelgroepgerichte promotiecampagne op en via deze 

locaties resulteerden ook in een divers publiek bij de voorstelling op 17 november in de Nieuwe Kerk. 

Dit concert trok publiek uit het hele land en ook uit België en Duitsland.  

 
Proces 

De uitvoering van Sacred Songs – Women’s Voices werd zorgvuldig voorbereid en aangepast aan de 

locatie in samenwerking met de producent en technici van de Nieuwe Kerk. Vijf dagen voor het 

concert bleek de Nieuwe Kerk echter onbespeelbaar te zijn wegens problemen met de verwarming 

en sanitair. Na de aangeboden alternatieve locatie te hebben onderzocht en uitgebreid beraad met 

onze Haagse partner konden we gelukkig toch terecht in de Nieuwe Kerk, dankzij allerlei 

noodvoorzieningen.  

 

Team en partners 

Het team voor Den Haag bestond uit Jeanneke den Boer (projectleiding), Monica Akihary (artistieke 

leiding), Ausra Listaviciute (uitvoerende productie stadsprogramma). Jolanda Boejharat (programma 

De Vaillant), Guénaëlle de Graaf (artistieke productie/ backoffice), Soetkin Jacobs (uitvoerende 

productie), Soedha Manna (productie-assistentie), Tessa Veldhorst (vormgeving), Marjolein van 

Ruiten (persbenadering). Erik Kampherbeek (fotografie).  

Hoofdpartner was Zuiderstrandtheater/Nieuwe Kerk en daarnaast werd er samengewerkt met 

theaters Dakota en De Vailant, de Haagse Hogeschool, en International Institute of Social Studies.   

 

Financiën 

Sacred Songs in Den Haag maakte deel uit van Festival Sacred Songs. De vocale productie en het 

omlijstende programma waren mogelijk dankzij subsidie van Kerk en Wereld en partnerbijdragen van 

Zuiderstrandtheater/Nieuwe Kerk en Festival Sacred Songs. 
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Overzicht activiteiten en bezoekers/deelnemers Sacred Songs -Women’s Voices Den Haag 
 

 Datum activiteit locatie Bezoekers/ 
deelnemers 

Ma 10 sep 2018 Repetitie Zangam en vocal coaching door 
Monica Akihary 

Korzo  24 

Vr 12 okt 2018 Presentatie programma en Meet & Greet 
met Haagse partners 

Theater De Vaillant 32 

Za 27 okt 2018 
19.00-20.15 uur 

Preview Sacred Songs – Women’s Voices met 
Prewien en koor voor concert Lakshmi 

Theater Dakotra 80 

Wo 7 nov 2018 
11.00-12.00 uur 

Preview Sacred Songs – Women’s Voices met 
Karima el Fillali en qanunspeler Jamil al 
Asadi bij conferentie ‘Better Together’ 

Haagse Hogeschool 90 

Za 17 nov 2018 
10.30 uur 

Preview  Sacred Songs – Women’s Voices 
met Prewien en tabalspeler als opening 
Interfaith Conference 

International 
Institute of Social 
Studies 

160 

Za 17 nov 2018 
14.00 uur 

Preview  Sacred Songs – Women’s Voices 
met Anne van Dijk en workshop over Sacred 
Songs – Haagse Stemmen tijdens Human 
Library in Interfaith Conference 

International 
Institute of Social 
Studies 

18 

Za 17 nov 2018 
15.00 uur 

Preview  Sacred Songs – Women’s Voices 
met Anne van Dijk en workshop over Sacred 
Songs – Haagse Stemmen tijdens Human 
Library in Interfaith Conference 

International 
Institute of Social 
Studies 

16 

Za 17 nov 2018 
16.00 uur 

Preview Sacred Songs – Women’s Voices met 
Prewien, cellist en tabalspeler als afsluiting 
Interfaith Conference 

International 
Institute of Social 
Studies 

100 

Za 17 nov 2018 
15.00 uur 

Sacred Songs – Women’s Voices 
Film Hildegard von Bingen 

Theater De Vaillant 49 

Za 17 nov 2018 
15.30 uur 

Sacred Songs – Women’s Voices 
Mira Bai presentative/workshop 

Theater De Vaillant 6 

Za 17 nov 2018 
17.00 uur 

Sacred Songs – Women’s Voices 
Lezing Koptische en soefimuziek 

Theater De Vaillant 49 

Za 17 nov 2018 
15.00 uur 

Sacred Songs – Women’s Voices 
festival dinner 

Theater De Vaillant 40 

Za 17 nov 2018 
20.30 uur 

Concert Sacred Songs – Women’s Voices Nieuwe Kerk 320 

Za 17 nov 2018 
22-23.30 uur 

Sacred Songs – Women’s Voices 
Festivalborrel 

Spuitheater foyer 100 

 

Promotie Sacred Songs – Women’s Voices 

De volgende communicatiemiddelen werden ingezet: 

− De website van Culture Connection www.culture-connection.org 

− A3 poster in Amsterdam; A5 flyers in Amsterdam en Den Haag  

− Distributie via Flyerman in Amsterdam en via partners en artiesten 

− Vermelding concerten in reguliere promotie uitingen Stadsherstel en Festival Sacred Songs 

− Vermelding van programma in reguliere promotie uitingen van lokale partners  

− Vermelding op websites Culture Connection, Stadsherstel, Festival Sacred Songs, partners 

− Nieuwsbrieven met updates via Culture Connection, lokale partners en artiesten  

− Zes persberichten en actief nabellen redacties 

http://www.culture-connection.org/
http://www.culture-connection.org/
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− Social media: via Facebookpagina’s Culture Connection, Stadsherstel, Festival Sacred Songs, 

artiesten, partners 

− Voorverkoop met kortingsprijzen bij previews (ZINspiration Festival, Koptische Kerk, Universiteit, 

De Vaillant, Dakotatheater, Haagse Hogeschool, Institute Social Studies). 

− Posters/flyers acties door ondernemers in Utrechtse straat in de omgeving van De Duif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting resultaten Sacred Songs – Women’s Voices 

 Gepland Gerealiseerd 

Een grensverleggende muziekproductie in de vorm van 

één doorlopende voorstelling op basis van het eigen 

repertoire van de deelnemende zangers en koren  

2 concerten;  

600 bezoekers 

2 concerten;  

650 bezoekers 

Omlijstende activiteiten met participatiemogelijkheden, 

ontmoeting met en verdiepende informatie over de 

deelnemende musici, zangstijlen en culturen 

15 activiteiten; 700 

deelnemers 

19 activiteiten; 

1093 bezoekers 

Uitgebreide programmatoelichtingen per activiteit 1 boekje 2 boekjes 

Visuele verslaglegging van presentatie vocale productie  28 sep en 17 nov1 

Media-aandacht Lokaal en landelijk Lokaal en landelijk 

 

  

                                                 
1 https://www.flickr.com/photos/culturelekaravaanfotos/albums/72157700684431831 
https://www.flickr.com/photos/culturelekaravaanfotos/albums/72157675866745938 
https://www.flickr.com/photos/culturelekaravaanfotos/albums/72157667260262337 
 

https://www.flickr.com/photos/culturelekaravaanfotos/albums/72157700684431831
https://www.flickr.com/photos/culturelekaravaanfotos/albums/72157700684431831
https://www.flickr.com/photos/culturelekaravaanfotos/albums/72157675866745938
https://www.flickr.com/photos/culturelekaravaanfotos/albums/72157675866745938
https://www.flickr.com/photos/culturelekaravaanfotos/albums/72157667260262337
https://www.flickr.com/photos/culturelekaravaanfotos/albums/72157667260262337
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5.3. Follow up Sacred Songs Rotterdam  

Na de uitvoering van Sacred Songs Rotterdam begin december 2017 kwamen er veel positieve 

reacties, verzoeken om een reprise, voor optredens van afzonderlijke artiesten en koren en voor 

samenwerking op de langere termijn. In Rotterdam toonde het Pilgrim Harbour Festival voor het 

weekend van 15 en 16 juni belangstelling voor Sacred Songs. Helaas was het onmogelijk om 

voldoende koren voor het weekend van dit festival te mobiliseren.  

Eveneens in Rotterdam was er belangstelling vanuit de Pauluskerk voor een presentatie van Sacred 

Songs op 20 juni tijdens een evenement in het kader van Wereldvluchtelingendag op en rond het 

Schouwburgplein. Leo Davelaar en Gospelproject hebben dit op zich genomen. 

In Utrecht had Festival Le Guess Who belangstelling voor Sacred Songs artiesten. Zo traden op 9 

november Shwan Sulaiman en Sinan Arat met een soefiprogramma op in de sfeervolle Antoniuskerk. 

Later in november gaf hetzelfde duo een concert in het Utrechtse BAK (Basis voor Actuele Kunst). 

Heel positief was de mooie follow up die Sacred Songs kreeg bij onze Rotterdamse coproducent 

Grounds. Dit grensverleggende podium bood Sacred Songs koren waaronder het gospelkoor van Leo 

Davelaar en hindoestaanse zanger Prewien Pandohi-Mishre een vaste plek in de programmering en 

werkte in 2018 regelmatig met anasheedgroep Al Wahda en het Kaapverdiaanse koor Nazareno. 

 

5.4. Oriëntatie op vervolg Sacred Songs  

In 2018 vonden oriënterende gesprekken met on gesprekken met belangstellenden voor Sacred 

Songs plaats. Hiertoe behoorden organisaties als ‘Leiden Compassionate City’, Sint-Maarten Parade 

Utrecht en Handvest voor Compassie Nederland. In 2019 worden de plannen nader uitgewerkt. 

 

5.5. Vervolg Arabic Crossroads – Music & Poetry 

In juli kwam Walid Ben Selim naar Nederland voor een optreden met Jaber Fayad op het klassieke 

muziekfestival Wonderfeel in de bossen bij `s Gravelande. Het was een zeer geslaagd optreden voor  

350 bezoekers. Het publiek was laaiend enthousiast. Freelancer Minem Sezgin was projectleider.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walid Ben Selim & Jaber Fayad bij Festival Wonderfeel 
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5.6.  Uitbreiden website 

De website is geactualiseerd met de nodige aanpassingen in verband met de Privacy Wetgeving 

gestoken. Er is een privacyverklaring gemaakt en aan de website toegevoegd. Hierover is een mailing 

uitgegaan naar alle nieuwsbrief-abonnees. In de planning stond om een tool te laten ontwikkelen 

voor kaartverkoop in eigen beheer. Dit bleek een kostbare aangelegenheid en op dit moment niet 

rendabel te zijn. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een geschikt online ticketing bedrijf. Na 

uitgebreide research is dat het bedrijf Stager geworden, dat uitstekende service biedt. 

 

6. INTERNE ORGANISATIE 

 

Raad van Toezicht en team 

Culture Connection is een flexibele, hands-on organisatie toegesneden op het werken in een 

superdiverse en internationale omgeving. Bestuurder van de stichting is Jeanneke den Boer van DB 

Consult. De Raad van Toezicht bestaat uit professionals met bestuurlijke, management en juridische 

expertise. Voor de uitvoering en promotie van de activiteiten van 2018 werkten op projectbasis 

freelancers, medewerkers via payroll servicebureaus en stagiaires. 

 

Inspiratiebijeenkomsten 

Vanaf de eerste projecten in 2008 zijn diverse freelancers betrokken bij de activiteiten van Culture 

Connection. Een aantal van hen hebben meerdere keren voor projecten gewerkt. Het zijn 

professionals die werkzaam zijn in het culturele veld, op verschillende terreinen: van productieleiding 

tot programmering en van Europese fondsenwerving tot promotie. De onderlinge samenwerking is 

altijd bijzonder plezierig en stimulerend. In september 2013 startte Culture Connection met het 

organiseren van inspiratiebijeenkomsten voor de pool trouwe freelancers. Tijdens deze 

bijeenkomsten geven de aanwezigen een update over hun werkzaamheden en worden expertise en 

ideeën uitgewisseld. Culture Connection legt eigen nieuwe projecten voor, waarop iedereen 

feedback geeft. De bijeenkomsten zijn zeer geanimeerd en leveren steevast nuttige adviezen, 

contacten en nieuwe ideeën op. In 2018 vonden vier bijeenkomsten plaats. 

 

7. INTERNATIONALISERING 

 

Culture Connection maakte in 2018 promotie voor haar activiteiten via internationale muziekbeurzen 

als Womex in Gran Canaria.  

Specifiek voor Sacred Songs participeert Culture Connection in een netwerk dat verbonden is met de 

in Chicago residerende International Parliament of World Religions.  

Er is contact gelegd met de Vlaamse organisatie Moussem die jaarlijks het Sufi Night Festival in 

Brussel organiseert. Festivaldirecteur Mustafa Ikoubaan heeft de première van Sacred Songs – 

Women’s Voices in Amsterdam bezocht en het plan is om in de toekomst samen te werken.  

Specifiek voor Arabic Crossroads heeft Walid Ben Selim Culture Connection aangemeld voor een 

Zuid-Europees netwerk van verwante culturele organisaties.  
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8. FINANCIËN 

 

Stichting Culture Connection heeft geen doorlopende subsidierelatie met een overheid. De 

inkomsten van de stichting bestaan uit de partner- en subsidiebijdragen voor de projecten. Naast de 

projectkosten zijn er doorlopende uitgaven voor het onderhoud van de stichting zoals 

bestuurskosten; het voorbereidende werk voor projecten waaronder research en projectplannen 

schrijven; fondsenwerving; relatiebeheer; overall promotie voor de stichting; de website. Deze 

‘onderhouds’- en ontwikkelwerkzaamheden zijn een eigen investering. 

Fondsenwerving is een arbeidsintensieve aangelegenheid en projecten kunnen pas aangevraagd 

worden, als er al veel voorwerk en research is verricht. Culture Connection voert die research-, 

ontwikkel- en voorbereidingskosten op in een projectbegroting en laat in het dekkingsplan zien, dat 

dit een eigen investering is.  

 

BIJLAGE 1. WERKZAAMHEDEN 2018 

 

Activiteit Projectlocatie  Data/tijden 

Fondsenwerving Sacred Songs - Women’s Voices  Januari – half april 

   

Voorbereidingen reprise Sacred Songs Rotterdam Delfshaven/R’dam Maart – half april 

Gesprekken over Sacred Songs Leiden Leiden Maart 

   

Programmering Sacred Songs - Women’s Voices: 
afspraken locatie, artiesten, omlijstend programma 

Amsterdam April, mei 

Productie Sacred Songs - Women’s Voices Amsterdam Mei – september 

Promotie Sacred Songs - Women’s Voices:  
persberichten, flyer/poster, distributie, soc. media 

Amsterdam  Eind mei, juni, juli 

Kaartverkoop Sacred Songs - Women’s Voices  Amsterdam Half juni - september 

Sacred Songs - Women’s Voices:  
Meet&Greet, repetities, generale repetitie  

Amsterdam Juni, aug, september 

Uitvoering Sacred Songs – Women’s Voices en 
omlijstend programma 

Amsterdam 28 september 
17, 23, 34 september 

   

Programmering Sacred Songs - Women’s Voices: 
afspraken locatie, artiesten, omlijstend programma 

Den Haag Juni - augustus 

Productie Sacred Songs - Women’s Voices Den Haag Okt - november 

Promotie Sacred Songs - Women’s Voices Den Haag Sep - november 

Uitvoering Sacred Songs - Women’s Voices en 
omlijstend programma 

Den Haag 17 november en diverse 
data november 

   

Aanpassingen website om te voldoen aan eisen 
Algemene Privacy Wetgeving 

 mei 

   

Voorbereidingen Arabic Crossroads op Wonderfeel ‘s-Graveland Mei - juli 

Arabic Crossroads op Wonderfeel ‘s-Graveland 21 juli 2018 

   

   

Sacred Songs - Women’s Voices concert + omlijstend Nieuwe Kerk Den 
Haag 

Oktober, november 
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BIJLAGE 2. MEDIA-AANDACHT SACRED SONGS – WOMEN’S VOICES 

 

Radio 

− Amsterdam FM, interview, 27 september 2018: interview met Monica Akihary 

http://www.amsterdamfm.nl/sacred-songs-womens-voices-muziek-van-alle-tijden-en-culturen/ 

 

Krant/ Magazine        aankondiging in Elegance 

− Elegance, Editie 5, 2018, Agenda 

Muziek, aankondiging Sacred Songs 

− Elegance, Editie 6, 2018, Agenda 

Vrouwenstemmen: Festival Sacred 

Songs 

− Parool, zaterdag 22 september 2018,  

PS Parool, muziektip 

− Groene Amsterdammer – artikel 

Rabia uit Basra 29 oktober (zie foto 

volgende pagina) 

− Arts Talk Magazine, Women’s Voices 

at the Festival Sacred Songs The 

Hague 17th November, 

http://artstalkmagazine.nl/womens-

voices-at-the-festival-sacred-songs-

the-hague-on17th-november/ 

− Happinez, https://www.happinez.nl/favorites/leukste-events-van-september/ 

 

Online aankondigingen Culture Connection  

− http://www.culture-connection.org/artiesten-sacred-songs-womens-voices-in-amsterdam/ 

− https://www.facebook.com/events/390757614741553/ 

− https://www.flickr.com/photos/culturelekaravaanfotos/29275569728 

 

Online aankondiging via partners 

− Stadherstel: https://www.stadsherstel.nl/130/locatieverhuur/cultuuragenda/ 

− NieuwWij: https://www.nieuwwij.nl/agenda/premiere-sacred-songs-womens-voices/ 

− https://psallentes.com/2018/09/25/28•09•2018-amsterdam-nl-psallentes-trio-hildegard/ 

− https://www.devaillant.nl/bezoek/programma/amateur/sacred-songs/id-13998/pid-22298/ 

− https://werelddanswerkplaats.nl/2018/11/06/mooie-vrouwenstemmen-sacred-songs/ 

− https://psallentes.com/2018/11/16/17•11•2018-den-haag-nl-psallentes-trio-sacred-songs/ 

− https://monsoonfoundation.nl/2018/sacred-songs-womens-voices-2/ 

−  

Online aankondiging overig  

− https://www.worldmusicforum.nl/event/culture-connection-presenteert-sacred-songs-womens-

voices-in-amsterdam/ 

− https://www.kunstenisrael.nl/agenda-grid/?category=agenda&agenda_id=2908&style=grid 

− https://www.kunstenisrael.nl/calender-grid/?category=agenda&agenda_id=2908 

http://www.amsterdamfm.nl/sacred-songs-womens-voices-muziek-van-alle-tijden-en-culturen/
http://www.amsterdamfm.nl/sacred-songs-womens-voices-muziek-van-alle-tijden-en-culturen/
https://www.happinez.nl/favorites/leukste-events-van-september/
https://www.happinez.nl/favorites/leukste-events-van-september/
http://www.culture-connection.org/artiesten-sacred-songs-womens-voices-in-amsterdam/
http://www.culture-connection.org/artiesten-sacred-songs-womens-voices-in-amsterdam/
https://www.facebook.com/events/390757614741553/
https://www.facebook.com/events/390757614741553/
https://www.flickr.com/photos/culturelekaravaanfotos/29275569728
https://www.flickr.com/photos/culturelekaravaanfotos/29275569728
https://www.stadsherstel.nl/130/locatieverhuur/cultuuragenda/
https://www.stadsherstel.nl/130/locatieverhuur/cultuuragenda/
https://www.nieuwwij.nl/agenda/premiere-sacred-songs-womens-voices/
https://www.nieuwwij.nl/agenda/premiere-sacred-songs-womens-voices/
https://psallentes.com/2018/09/25/28•09•2018-amsterdam-nl-psallentes-trio-hildegard/
https://psallentes.com/2018/09/25/28•09•2018-amsterdam-nl-psallentes-trio-hildegard/
https://www.devaillant.nl/bezoek/programma/amateur/sacred-songs/id-13998/pid-22298/
https://www.devaillant.nl/bezoek/programma/amateur/sacred-songs/id-13998/pid-22298/
https://werelddanswerkplaats.nl/2018/11/06/mooie-vrouwenstemmen-sacred-songs/
https://werelddanswerkplaats.nl/2018/11/06/mooie-vrouwenstemmen-sacred-songs/
https://psallentes.com/2018/11/16/17•11•2018-den-haag-nl-psallentes-trio-sacred-songs/
https://psallentes.com/2018/11/16/17•11•2018-den-haag-nl-psallentes-trio-sacred-songs/
https://monsoonfoundation.nl/2018/sacred-songs-womens-voices-2/
https://monsoonfoundation.nl/2018/sacred-songs-womens-voices-2/
https://www.worldmusicforum.nl/event/culture-connection-presenteert-sacred-songs-womens-voices-in-amsterdam/
https://www.worldmusicforum.nl/event/culture-connection-presenteert-sacred-songs-womens-voices-in-amsterdam/
https://www.worldmusicforum.nl/event/culture-connection-presenteert-sacred-songs-womens-voices-in-amsterdam/
https://www.worldmusicforum.nl/event/culture-connection-presenteert-sacred-songs-womens-voices-in-amsterdam/
https://www.kunstenisrael.nl/agenda-grid/?category=agenda&agenda_id=2908&style=grid
https://www.kunstenisrael.nl/agenda-grid/?category=agenda&agenda_id=2908&style=grid
https://www.kunstenisrael.nl/calender-grid/?category=agenda&agenda_id=2908
https://www.kunstenisrael.nl/calender-grid/?category=agenda&agenda_id=2908
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− https://www.vvv.nl/nl/activiteitenkaart/detail/sacred-songs-womens-voices-in-de-duif-in-

amsterdam--f125e583-8c5a-4611-aa06-f7b4ea573665 

− https://www.iamsterdam.com/nl/uit/muziek/muziek-divers/sacred-songs--womens-voices-in-

de-duif-in-amsterdam 

− https://www.womeninc.nl/prikbord/Sacred_Songs_Womens_Voices_op_vrijdag_28_september

_in_De_Duif_in_Amsterdam/903/%27.GLB_URL.%27 

− https://www.oozo.nl/nieuws/amsterdam/859729/sacred-songs-womens-voices-muziek-van-alle-

tijden-en-culturen 

− https://www.bangsa.online/new-events/2018/9/28/monica-akihary-sacred-songs 

− https://drimble.nl/regio/noord-holland/amsterdam/54617693/sacred-songs-womens-voices-

muziek-van-alle-tijden-en-culturen.html 

− https://www.evensi.nl/sacred-songs-women-voices-sacredsongsstagernl/268383914 

− http://www.nieuwsgigant.nl/artikelen/sacred-songs-womens-voices-muziek-van-alle-tijden-en-

culturen 

 

Groene Amsterdammer, oktober 2018: artikel over Sacred Songs – Women’s Voices 

 

 

 

https://www.vvv.nl/nl/activiteitenkaart/detail/sacred-songs-womens-voices-in-de-duif-in-amsterdam--f125e583-8c5a-4611-aa06-f7b4ea573665
https://www.vvv.nl/nl/activiteitenkaart/detail/sacred-songs-womens-voices-in-de-duif-in-amsterdam--f125e583-8c5a-4611-aa06-f7b4ea573665
https://www.vvv.nl/nl/activiteitenkaart/detail/sacred-songs-womens-voices-in-de-duif-in-amsterdam--f125e583-8c5a-4611-aa06-f7b4ea573665
https://www.iamsterdam.com/nl/uit/muziek/muziek-divers/sacred-songs--womens-voices-in-de-duif-in-amsterdam
https://www.iamsterdam.com/nl/uit/muziek/muziek-divers/sacred-songs--womens-voices-in-de-duif-in-amsterdam
https://www.iamsterdam.com/nl/uit/muziek/muziek-divers/sacred-songs--womens-voices-in-de-duif-in-amsterdam
https://www.womeninc.nl/prikbord/Sacred_Songs_Womens_Voices_op_vrijdag_28_september_in_De_Duif_in_Amsterdam/903/%27.GLB_URL.%27
https://www.womeninc.nl/prikbord/Sacred_Songs_Womens_Voices_op_vrijdag_28_september_in_De_Duif_in_Amsterdam/903/%27.GLB_URL.%27
https://www.womeninc.nl/prikbord/Sacred_Songs_Womens_Voices_op_vrijdag_28_september_in_De_Duif_in_Amsterdam/903/%27.GLB_URL.%27
https://www.womeninc.nl/prikbord/Sacred_Songs_Womens_Voices_op_vrijdag_28_september_in_De_Duif_in_Amsterdam/903/%27.GLB_URL.%27
https://www.oozo.nl/nieuws/amsterdam/859729/sacred-songs-womens-voices-muziek-van-alle-tijden-en-culturen
https://www.oozo.nl/nieuws/amsterdam/859729/sacred-songs-womens-voices-muziek-van-alle-tijden-en-culturen
https://www.oozo.nl/nieuws/amsterdam/859729/sacred-songs-womens-voices-muziek-van-alle-tijden-en-culturen
https://www.oozo.nl/nieuws/amsterdam/859729/sacred-songs-womens-voices-muziek-van-alle-tijden-en-culturen
https://www.bangsa.online/new-events/2018/9/28/monica-akihary-sacred-songs
https://www.bangsa.online/new-events/2018/9/28/monica-akihary-sacred-songs
https://drimble.nl/regio/noord-holland/amsterdam/54617693/sacred-songs-womens-voices-muziek-van-alle-tijden-en-culturen.html
https://drimble.nl/regio/noord-holland/amsterdam/54617693/sacred-songs-womens-voices-muziek-van-alle-tijden-en-culturen.html
https://drimble.nl/regio/noord-holland/amsterdam/54617693/sacred-songs-womens-voices-muziek-van-alle-tijden-en-culturen.html
https://drimble.nl/regio/noord-holland/amsterdam/54617693/sacred-songs-womens-voices-muziek-van-alle-tijden-en-culturen.html
https://www.evensi.nl/sacred-songs-women-voices-sacredsongsstagernl/268383914
https://www.evensi.nl/sacred-songs-women-voices-sacredsongsstagernl/268383914
http://www.nieuwsgigant.nl/artikelen/sacred-songs-womens-voices-muziek-van-alle-tijden-en-culturen
http://www.nieuwsgigant.nl/artikelen/sacred-songs-womens-voices-muziek-van-alle-tijden-en-culturen
http://www.nieuwsgigant.nl/artikelen/sacred-songs-womens-voices-muziek-van-alle-tijden-en-culturen
http://www.nieuwsgigant.nl/artikelen/sacred-songs-womens-voices-muziek-van-alle-tijden-en-culturen

