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Culture Connection presenteert unieke voorstelling Sacred Songs Dordrecht in Antoniuskerk
Ter gelegenheid van 800 jaar Dordrecht
Sacred Songs Dordrecht presenteert zang, muziek, poëzie en dans uit diverse culturen en religies in één
spectaculaire voorsteling. Optredende artiesten komen uit Dordrecht en omstreken. Zij brengen
repertoire rond het thema ‘Licht’ als symbool voor levenskracht, liefde, vrede, vrijheid en verbondenheid,
waarmee artistiek leider Monica Akihary een gloednieuwe compositie creëert. Op zaterdag 9 oktober
2021 voeren zij die gezamenlijk uit in de sfeervolle Antoniuskerk in Dordrecht. In de spotlights staan: Cici
Isenia & De Zangschool, Eric Koevoets & vrouwenkoor La Confiance, Hannah Verhulst, Prewien &
Abhilasa, Schola Cantorum St. Gregorius, Vocal Harmony Academy en Derwish Sufi Café met Osman
Çatik, Sinan Arat & Fralalai. De kaartverkoop is gestart.
Sacred Songs strijkt neer in Dordrecht
Sacred Songs brengt cultuuruitingen uit verschillende spirituele tradities samen in één concertuitvoering.
Sacred Songs is een initiatief van Culture Connection, die sinds 2009 met het project door Nederland toert
en Sacred Songs in iedere stad vormgeeft in samenwerking met lokale zangers, koren en partners. Ter
gelegenheid van de viering van 800 jaar Dordrecht strijkt Culture Connection neer in Dordrecht. Het project
toont de muzikale dimensie van de religieuze en spirituele diversiteit die de hedendaagse Dordtse
samenleving kenmerkt en focust op artistieke verbindingen en gedeelde waarden.
Thema ‘Licht’
Curator Jeanneke den Boer, zelf geboren in Dordrecht: “Aan de Dordtse havens kun je uren mijmeren en
genieten van het fascinerende lichtspel op het water. Het licht van de zon, maan, sterren en prachtige
luchten weerkaatst schitterend op het water dat overal door de stad stroomt. Dat bijzondere licht heeft veel
kunstenaars geïnspireerd en ook ons voor Sacred Songs Dordrecht. Licht heeft zoveel mooie betekenissen
die raken aan ons project. Licht als symbool voor levenskracht, liefde, vrede, vrijheid en medemenselijkheid.
Licht staat ook voor hoop en nieuwe perspectieven na duistere, moeilijke tijden. Iedere deelnemer aan
Sacred Songs heeft eigen associaties met 'Licht' en brengt die naar voren in de keuze van liederen, muziek
en gedichten.”
Fantastische deelnemers en een rijk palet aan stijlen
De deelnemers aan Sacred Songs Dordrecht presenteren een grote variëteit aan stijlen en cultuuruitingen.
Cici Isenia & De Zangschool Doet brengen swingende Caribische worship songs; vrouwenkoor La Confiance
& Eric Koevoets wonderschone liederen van Hildegard von Bingen en hedendaagse componisten. Hannah
Verhulst vertolkt joodse zang; Prewien & Abhilasa Indiase meditatieve poëzie en muziek. Schola Cantorum
zingt devote gregoriaans en Vocal Harmony Academy intense gospel blues. Derwish Osman, Sinan Arat &
Fralalai presenteren een intrigerende sufi-performance.
Artistiek leider Monica Akihary
Monica Akihary is een veelzijdige zangeres, thuis is in muziekstijlen van over de hele wereld. Samen met
gitarist/componist Niels Brouwer vormt zij het duo Boi Akih en maakt ze muziek die niet in één hokje te
stoppen valt en haar klank ontleent aan jazz, improvisatie, hedendaagse muziek en traditionele genres uit
Azië en Afrika. In 2020 verscheen hun nieuwe album Storyteller dat wereldwijd lovende recensies ontvangt.
Praktische gegevens
Locatie: ANTONIUSKERK, Burgemeester de Raadtsingel 45, 3311 JG Dordrecht
Datum/tijd: Zaterdag 9 oktober 2021, 16.30 uur | Entreeprijs: € 16, Kaartverkoop: www.culture-connection.org
Meer info: www.culture-connection.org en www.facebook.com/organizationcultureconnection
(Wij volgen de laatste coronarichtlijnen van het RIVM inzake concertbezoek)

Organisatie: Culture Connection i.s.m. Bijzondere Concerten Dordrecht, 800 jaar Dordrecht, Heilige Theresa
van Avila Parochie, Derwish Sufi Café, stichting Abhilasa Global Serve.
Subsidienten: Gemeente Dordrecht, Prins Bernhard Cultuurfonds, 800 jaar Dordrecht
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