Persbericht, 15 oktober 2018

Sacred Songs – Women’s Voices in Nieuwe Kerk Den Haag
Openingsconcert Festival Sacred Songs
Zaterdag 17 november 2018, 20.30 uur

Na de succesvolle première in Amsterdam staat Sacred Songs - Women's Voices op
zaterdag 17 november in de Nieuwe Kerk Den Haag als openingsconcert van Festival
Sacred Songs. Sacred Songs - Women's Voices is een vocale productie waarin mystiek en
spirituele zang uit verschillende culturen en religies samenkomt. Centraal staat muziek en
poëzie van markante vrouwen die vanwege hun vrije geest, moed en wijsheid een
onuitputtelijke inspiratiebron zijn.
Mystiek en vrouwenstemmen in concert Nieuwe Kerk
Vrouwen vertolken de hoofdrol op deze muzikale reis langs mystieke tradities en zangstijlen uit
verschillende culturen. Uitvoerende artiesten zijn Samhita Mundkur en het Haagse koor Zangam zich bij
de de prachtige vrouwenstemmen van Psallentes Trio, Noam Vazana, Miriam Abouseif en Karima el
Fillali begeleid door het Amsterdams Andalusisch Orkest. Centraal staat muziek en poëzie van markante
vrouwen die vanwege hun vrije geest, moed en wijsheid een onuitputtelijke inspiratiebron zijn.
Zo klinken meditatieve gezangen van Hildegard von Bingen, hartstochtelijke liefdesgedichten van Mira
Bai, intense soefiliederen van o.a. Rabia al Basra uit de Arabische wereld, sfeervolle koptische
Marialiederen en sefardische songs in de spaans-Hebreeuwse Ladino taal. Artistiek leider Monica
Akihary brengt de rijkdom aan klanken en sferen samen in één zinderende muziekvoorstelling.
Meer informatie: www.culture-connection.org
Zaterdag 17 november 2018, 20.30 uur, € 20,- | Koop uw kaartje hier
Nieuwe Kerk, Spui 175, 2511 BM Den Haag
Verdiepend programma over muziek en poëzie van Sacred Songs - Women’s Voices in De Vaillant
Twee lezingen, dans en een film geven een inkijkje in de mystieke wereld van de Duitse Hildegard von
Bingen, de Indiase Mira Bai en soefiheilige Rabia al-Basra en de rijke muziektraditie van het soefisme en
de Koptische kerk. Met aansluitend een festivaldiner in de sfeer van het openingsconcert.
Zaterdag 17 november, 15.00 – 19.30 uur, € 10 lezingen/film | € 12 diner Tickets via de festivalwebsite
Theater de Vaillant, Hobbemastraat 120, 3562 JS Den Haag
Festival Sacred Songs in Den Haag belicht de kracht en schoonheid van bezielde muziek uit verschillende
culturen. Het festival biedt een maand lang concerten in de Nieuwe Kerk in combinatie met een
inspirerend stadsprogramma op diverse locaties in Den Haag. Vocalisten en musici uit binnen- en
buitenland laten eeuwenoude heilige teksten, mystieke poëzie en spirituele muziek herleven in
eigentijdse en eigenzinnige vertolkingen. Prikkelende voorstellingen bieden een boeiende artistieke
dialoog tussen religies, culturen en genres. Het stadsprogramma met films, lezingen, workshops biedt
een nadere kennismaking met de festivalartiesten en hun muziek. www.festivalsacredsongs.com
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