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OVER CULTURE CONNECTION 

Inleiding 
Stichting Culture Connection brengt artiesten en publiek van verschillende culturen en leefwerelden 
samen en organiseert activiteiten gericht op artistieke samenwerking, ontmoeting en dialoog. 
De activiteiten van de stichting begeven zich op het snijvlak van kunst, cultuur en samenleving en 
vinden inspiratie in de culturele dynamiek van de grootstedelijke omgeving en in actuele 
maatschappelijke thema’s. Culture Connection is gevestigd in Utrecht en heeft sinds haar oprichting 
in 2007 programma’s ontwikkeld als Festival Culturele Karavaan, Festival Sacred Songs, vocaal project 
Sacred Songs, multidisciplinaire productie Women’s Voices en de internationale 
samenwerkingsprogramma’s Arabic Poetry meets Kytopia en Arabic Crossroads - Music & Poetry. 
Festival Culturele Karavaan en de vocale productie Sacred Songs tonen de muzikale dimensie van de 
religieuze diversiteit die de hedendaagse Nederlandse samenleving kenmerkt. De projecten creëren 
verbindingen die niet vanzelfsprekend tot stand komen.  
Vanuit de vocale productie Sacred Songs in Den Haag is in 2016 Festival Sacred Songs ontwikkeld. 
Arabic Poetry meets Kytopia en Arabic Crossroads - Music & Poetry zijn internationale 
samenwerkingsprogramma’s met jonge grensverleggende podiumkunstenaars uit Noord-Afrika en 
het Midden-Oosten. Culture Connection opereert een als projectorganisatie en realiseert haar 
activiteiten met een team van freelancers, vrijwilligers en stagiaires. 

 

Missie en visie  
• Culture Connection wil podiumkunsten presenteren die de superdiversiteit in de samenleving 

weerspiegelen. 

• Culture Connection wil bijdragen aan de constructie van een samenleving waarin alle culturen en 
sociale groepen zich gerepresenteerd voelen en zich kunnen ontwikkelen.  

• Culture Connection wil in de huidige tijdgeest van polarisatie en verharding een tegenwicht 
bieden met activiteiten die een gevoel van onderlinge verbondenheid creëren.  

• Culture Connection fungeert als een platform en netwerk voor kunstenaars die bruggen slaan 
tussen culturen, religies, genres en lifestyles en neemt een regierol op in het initiëren van 
artistieke ontmoetingen.   

• Culture Connection sluit met haar activiteiten aan bij actuele bewegingen en artistieke trends in 
Nederland. De superdiversiteit die de huidige grootstedelijke samenleving kleurt, vormt een 
onuitputtelijke inspiratiebron voor de culturele activiteiten van Culture Connection. 

• Laten zien van artistieke rijkdom uit verschillende culturen en religies 
 

Middelen  
Stichting Culture Connection financiert haar projecten en activiteiten vanuit publieksinkomsten en 
met bijdragen van projectpartners, overheden, fondsen, sponsors. De projecten vinden alleen 
doorgang bij toekenning van de benodigde financiële middelen.  
 

Organisatie 
De stichting functioneert met een Raad van Toezicht en een directeur/bestuurder die zorg draagt 
voor de dagelijkse leiding en de continuïteit van de stichtingsactiviteiten. De programma’s komen tot 
stand met projectteams die speciaal voor een gegeven project worden samengesteld met 
freelancers, vrijwilligers en zo mogelijk stagiaires.  
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Unieke expertise 
Met de tot nu toe gerealiseerde programma’s beschikt 
Culture Connection over een schat aan kennis en 
werkervaring op het gebied van diversiteit en 
verbinding, talentontwikkeling, interreligieuze 
artistieke dialoog, spirituele cultuuruitingen  muziek 
en internationale culturele samenwerking. 
 

VERSLAG ACTIVITEITEN 2021 

Korte samenvatting 
Vanwege het voortduren van de coronacrisis was het ook in 2021 nog een zoektocht of programma’s 
konden doorgaan en zo ja wanneer en in welke vorm.  
De programma’s van Culture Connection zijn sterk gericht op ontmoeting en voor projecten als 
Sacred Songs zijn samenkomst van artiesten en partners, live-ontmoeting en uitwisseling cruciale 
succesfactoren. Tijdens de eerste helft van het jaar was er echter geen mogelijkheid om bij elkaar te 
komen in grotere groepen, om repetities of culturele activiteiten te organiseren. De enige 
mogelijkheid was online.  
Sacred Songs in Dordrecht dat al in 2020 gepland stond, kon pas na de zomer  goed van start gaan. 
Ondanks het compacte voortraject was de eindpresentatie op 9 oktober in de Antoniuskerk een 
daverend succes.   
Sacred Songs Rotterdam dat verschoven was van 2020 naar begin september, kon helaas ook in 2021 
niet doorgaan. Omdat er tijdens een groot deel van de zomer nog beperkingen voor culturele 
evenementen golden, kon er geen deugdelijk voorbereidingen voor het project plaatsvinden. 
Wederom moesten de gevraagde artiesten afgezegd worden. Sacred Songs Rotterdam is in goed 
overleg met partners en artiesten verplaatst naar 2022. 
In 2021 richten we onze tijd op online besprekingen met diverse goede culturele contacten van 
Culture Connection.  
Zo hadden we overleggen met het koor Wishful Singing over de voortzetting van de productie 
Women’s Voices die we in 2020 voor Festival Sacred Songs maakten.  
Tevens voerden we besprekingen met muzikant Majid Bekkas in Marokko voor een project rond 
spirituele muziek in. Voor Festival Sacred Songs voerde Jeanneke den Boer gesprekken met allerlei 
artiesten uit Nederland en buitenland en met hoofdpartner Amare in Den Haag.  
 

Voorgenomen activiteiten 
1. Projectontwikkeling onderzoek spirituele muziek in Marokko 
2. Planontwikkeling voortzetting productie Women’s Voices 
3. Sacred Songs Rotterdam uitgesteld 
4. Oriëntatie op Festival Sacred Songs 2022 met nieuwe productie Rituelen 
5. Sacred Songs Dordrecht  

 

Ad 1. Projectontwikkeling onderzoek spirituele muziek in Marokko 
In 2021 zijn de voorbereidingen gestart voor een project rond spirituele muziek in Marokko. Hiertoe 
werken we samen met de jazz- en gnaoua muzikant Majid Bekkas uit Sale in Marokko. Met hem 
hebben we plan ontwikkeld om goede partners voor het project te zoeken. Voor dit plan vroegen we 
subsidie aan bij Fonds Cultuurparticipatie. De aanvraag is goedgekeurd. Het onderzoek is momenteel 
gaande en zal medio 2022 afgerond zijn. 
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Ad 2. Planontwikkeling voortzetting productie Women’s Voices 
In 2020 ontwikkelde Culture Connection een nieuwe productie Women’s Voices met professionele 
podiumkunstenaars, met spoken word artist Siela Ardjosemito-Jethoe, dansgezelschap Kalpanarts, 
vrouwenkoor Wishful Singing en filosoof Stine Jensen. Deze opvallende vrouwelijke performers 
presenteerden spirituele verhalen en muziek in een sprankelende voorstelling met zang, dans, 
spoken word en filosofische beschouwing. Centraal stonden vrouwenstemmen uit het heden en 
verleden: poëzie, teksten en muziek van vrouwelijke vrijdenkers, vernieuwers en verbinders.  
De samenwerking was uitermate inspirerend en de productie werd zeer goed ontvangen op Festival 
Sacred Songs.  

Met Wishful Singing voerden we in 2021 besprekingen om op dit succes voort te bouwen en het 
programma op meerdere Nederlandse podia te presenteren. Ook overlegden we over nieuwe edities 
van Women’s Voices met andere markante vrouwelijke performers uit het netwerk van Culture 
Connection en ontwikkelden we een passend samenwerkingsmodel. De plannen worden pas in 
2022/2023 uitgevoerd. 
 

Ad 3. Sacred Songs Rotterdam uitgesteld 
Sacred Songs is de muziekproductie 
waarmee Culture Connection al sinds 
2008 door Nederland trekt. Sacred Songs 
brengt zang, muziek, poëzie en dans uit 
diverse culturen en religies samen. De 
deelnemende artiesten maken deel uit 
van een geloofsgemeenschap of een 
vrijetijdskoor dat zich met passie toelegt 
op het vertolken van spirituele muziek.  
Sacred Songs toont de muzikale dimensie 
van de religieuze en spirituele diversiteit 
die de hedendaagse samenleving 
kenmerkt en focust op artistieke verbindingen en gedeelde waarden. We organiseerden het project 
eerder in Zierikzee, Middelburg, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam, waarbij we lokale 
zangers en koren van diverse culturen uitnodigden hun eigen spiritueel repertoire te presenteren.  
Al in 2020 had festival Pilgrim Harbour ons uitgenodigd om een nieuwe productie Sacred Songs 
Rotterdam in Delfshaven op te zetten. In de eerste maanden van 2020 scoutten we voor deelnemers 
en vonden we een geweldige groep van voornamelijk jonge zangers en podiumkunstenaars. Corona 
gooide echter roet in het eten en stichting Pilgrim Harbour verschoof de activiteiten naar begin 
september 2021.  
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Helaas bleef het ook in dit jaar voor en tijdens de zomer lastig om de nodige voorbereidingen voor de 
productie te treffen. Bovendien was door de coronabeperkingen de bezoekerscapaciteit in de 
Pelgrimvaderskerk te beperkt om voldoende entreegelden te verwerven. In goed overleg met 
stichting Pilgrim Harbour en andere partners is besloten om het project niet door te laten gaan.  
De uitnodiging blijft echter staan om de productie in Rotterdam te organiseren.  
 

Ad 4. Oriëntatie op Festival Sacred Songs 2022 
Festival Sacred Songs is een tweejaarlijks festival dat Culture Connection samen met Amare 
(voorheen Zuiderstrandtheater) in Den Haag organiseert. Festival Sacred Songs schenkt aandacht aan 
de religieuze en spirituele diversiteit die kenmerkend is voor de Nederlandse samenleving. Het 
festival brengt de artistieke rijkdom die achter de diversiteit schuilt in beeld en focust op de 
actualiteit, zeggingskracht en esthetiek van religieus geïnspireerde en spirituele cultuuruitingen.  
Het festival vond eerder in 2016, 2018 en 2020 plaats in de Nieuwe Kerk in Den Haag en in lokale 
gebedshuizen, wijktheaters en scholen.  
De festivaleditie van 2020 kon in beperkte vorm doorgang 
vinden net tussen twee lockdowns in. De intentie is om in 2022 
groots uit te pakken met sterartiesten uit binnen- en 
buitenlanden en met een nieuwe festivalproductie in 
samenwerking met dansgezelschap Kalpanarts.  
In 2021 deed Jeanneke den Boer uitgebreide research naar 
geschikte artiesten en voerde zij de eerste voorbereidende 
overleggen met choreograaf Kalpana Raghuraman van 
Kalpanarts voor de nieuwe productie rond het thema Rituelen. 
Ook kreeg ze een rondleiding in het nieuwe cultuurcomplex 
Amare (het nieuwe huis voor het Zuiderstrandtheater) en 
voerde ze gesprekken met de programmeurs van Amare. 
 

Ad 5. Sacred Songs Dordrecht  
Sacred Songs Dordrecht maakte deel uit van de festiviteiten ter viering van 800 jaar Dordrecht. 
 Dit jubileum zou een jaar eerder plaatsvinden, maar was door Covid-19 een jaar uitgesteld. In goede 
samenwerking met Dordtse koren, artiesten en partners ontwikkelden we een unieke Sacred Songs 
die de culturele en spirituele rijkdom van de stad weerspiegelde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het voorjaar van 2021 pakten we Sacred Songs  Dordrecht weer op en namen we contact op met 
de locatie, partners en koren. Ook zochten we nieuwe deelnemers, omdat enkele koren in de 
corona-periode gestopt waren. Uiteindelijk kwamen we voor de presentatie uit op een datum begin 

https://www.culture-connection.org/category/festival-sacred-songs/
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oktober. Zevenveertig zangers en artiesten namen deel aan Sacred Songs Dordrecht Zij vertolkten 
eigen repertoire rond het thema ‘Licht’ dat artistiek leider Monica Akihary samenbracht in één 
schitterende voorstelling. Op zaterdag 9 oktober 2021 voerden zij die gezamenlijk uit in de 
Antoniuskerk. Honderden mensen genoten in deze prachtige monumentale kerk van de fantastische 
optredens en geweldige sfeer tijdens Sacred Songs. De vocalisten en performers brachten vol passie 
en overgave repertoire uit verschillende culturen en spirituele tradities. Hun zang, muziek en 
meditaties met ‘licht’ als inspiratiebron riepen vele emoties en reacties op bij het publiek:  
“Kippenvel en tranen“ “Ontroerend en hartverwarmend”  en “De eerste Dordtse editie smaakt naar 
meer”.  
 

Thema Licht 
In overleg met partners en deelnemers hadden we het thema ‘Licht’ gekozen. Licht is onlosmakelijk 
verbonden met de stad Dordrecht. Het bijzondere licht van Dordrecht is van oudsher een grote 
inspiratiebron voor kunstenaars. De werken van de beroemde schilder Albert Cuyp zijn daar een 
goed voorbeeld van.  
Licht heeft ook vele betekenissen die raken 
aan Sacred Songs: het staat symbool voor 
levenskracht, liefde, vrede, vrijheid, 
verbondenheid en medemenselijkheid. Voor 
hoop en nieuw perspectief na duistere en 
moeilijke tijden.  Alle deelnemers aan Sacred 
Songs hadden eigen associaties met ‘Licht’ en 
brachten die naar voren in hun keuze van 
muziek, gedichten en rituelen. In het 
programmaboekje waren de teksten met 
vertalingen en achtergrondinformatie over de 
deelnemers, hun inspiratie en hun repertoire 
te lezen.  
 

Verborgen talenten en een rijk palet aan stijlen 
Allerlei verborgen talenten en zangstijlen kwamen naar voren in Sacred Songs Dordrecht. Cici Isenia 
& De Zangschool Doet! brachten swingende Caribische worship songs; vrouwenkoor La Confiance & 
Eric Koevoets wonderschone liederen van Hildegard von Bingen en van vrij onbekende hedendaagse 
componisten. Hannah Verhulst bracht een joods lied en het ritueel ter afscheid van de sabbat; 
Prewien & vrouwenkoor Abhilasa Indiase meditatieve poëzie en mantra’s. Schola Cantorum zong een 
gregoriaanse hymne en Vocal Harmony Academy gospel blues. Derwish Osman, Fralalai & Ahmet 
Bundur presenteerden een betoverende soefi-performance met zang, harpspel, percussie en 
meditatief wervelen. 
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Uitdagend proces 
Het in coronatijd organiseren van een project met vrijetijdskoren en een religieus gebouw als locatie 
was een pittige uitdaging. Niet-professionele koren mochten lange tijd niet live repeteren en kerken 
en gebouwen van geloofsgemeenschappen waren lange tijd beperkt geopend. De artistieke 
voorbereidingen waren voor zowel de artistiek leider als de koren uitdagend. De koren konden lange 
tijd alleen online repeteren en pakten pas in de zomer hun live-repetities weer op. Het voorziene 
talentontwikkelingstraject van stichting Abhilasa onder leiding van Prewien Pandohi-Mishre voltrok 
zich ook grotendeels online. Monica Akihary voerde haar artistiek overleggen met koren en 
deelnemers alleen online en telefonisch. Ondanks alle beperkingen hebben artistiek leider, koren en 
artiesten samen een toppresentatie weten te creëren. 

 
Gedurende het gehele voorbereidingsproces was er veel extra werk onder andere vanwege het 
meerdere keren uitstellen van het project, het opnieuw scouten naar deelnemers vanwege uitval van 
koren, voortdurende communicatie over de voortgang met alle betrokkenen en publiek en overleg 
over de consequenties van nieuwe coronamaatregelen. Bij de presentatie op 9 oktober hebben we 
extra menskracht ingezet om alle regels rond corona goed uit te voeren waaronder voor de controle 
van het coronatoegangsbewijs, voor de publieksbegeleiding en het coronaproof maken van 
backstagevoorzieningen, catering. 
 

Inspirerende samenwerking met Dordtse partners 
Sacred Songs Dordrecht kwam tot stand in samenwerking met velerlei Dordtse partners waaronder 
stichting Bijzondere Concerten Drechtsteden, de Heilige Theresia van Àvila Parochie, Derwish Sufi 
Café, stichting Abhilasa Global Serve, RTV Dordrecht, etc. Lokale partners zijn cruciaal voor de 
totstandkoming van Sacred Songs. Dit keer in de ongewisse coronaperiode hebben we dat extra 
ervaren. We ondervonden gedurende de gehele periode veel steun van het team van 800 jaar 
Dordrecht, van de vrijwilligers van de Antoniuskerk, van Derwish Sufi café, van vrijwilligers als Ineke 
van de Heiden en van diverse anderen. De afdelingen cultuur, evenementen en marketing van de 
gemeente Dordrecht vormden een geduldige vraagbaak voor alle kwesties rond corona en daarmee 
samenhangende organisatorische en promotionele zaken. 
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Publiciteit 
Voor de promotie van Sacred Songs werden de volgende middelen ingezet: 

• Drukwerk: A5 flyer en A3 poster;  

• Distributie promomateriaal via locatie, partners en 
artiesten en vrijwilligers in Dordrecht;  

• Verzending e-flyer naar relatiebestand Culture 
Connection en via deelnemers en partners;  

• Vermelding op websites Culture Connection, Dordrecht 
800 jaar, stichting Bijzondere concerten, kerk, partners 
en deelnemende groepen en zangers;  

• Online nieuwsbrieven via Culture Connection, partners 
en deelnemers;  

• Persbericht: verzenden, nabellen en actieve 
persbenadering door Marjolein van Ruiten;  

• Social media; voorstellen deelnemers; berichten op 
Facebookpagina’s, Instagram van Culture Connection, 
deelnemende koren en vocalisten, partners, locaties; 

• Samenwerking met RTV Dordrecht voor 
vooraankondiging, een korte reportage en een integrale 
registratie van de presentatie  
 

Meer online presentatie 
Het ontmoetingsprogramma was dit keer beperkt tot een online kick-off met koren, kerkvrijwilligers 
en het Culture Connection-team begin juni en een live Meet&Greet in de Antoniuskerk begin juli.  
We hebben ons gericht op extra online aanwezigheid en presentie van de artiesten via onze website, 
nieuwsbrieven en social media. Hiertoe trokken we social-media deskundige Abhishek Mangla aan.  
Samen met RTV-Dordrecht hebben we een audiovisueel traject vormgegeven met portretten van 
deelnemers, een impressie van het voortraject en een registratie van de slotpresentatie op 9 
oktober. Alle reportages zijn via RTV-Dordrecht uitgezonden en via Culture Connection en de 
deelnemers breed aangekondigd en verspreid. 
 

Goede opkomst, lokale èn landelijke media-aandacht 
De presentatie van Sacred Songs Dordrecht op 9 oktober trok een gemixt publiek van 250 personen. 
Het publiek bestond uit bezoekers van diverse culturele en religieuze achtergronden. Het 
coronatoegangsbewijs weerhield helaas een aantal doelgroepen, waaronder jongeren, streng 
gelovigen en vaccinweigeraars, ervan om te komen. 
Begin 2021 zochten we contact met RTV Dordrecht met het verzoek vooraf aandacht aan het project 
te besteden en de concertuitvoering te registreren om op die manier zoveel mogelijk Dordtenaren 
van Sacred Songs te kunnen laten genieten. RTV Dordrecht bleek een enthousiaste mediapartner die 
meerdere vooraankondigingen, reportages en een mooie concertregistratie maakten en uitzonden  
Uiteindelijk bereikten we zowel lokale en landelijke media aandacht (RTV Dordrecht, Dordt Centraal, 
Nederlands Dagblad, Nieuw Wij, tijdschrift Luister). Zie de bijlage Media-aandacht op pagina’s 10 en 
11 voor een uitgebreid overzicht van de resultaten.  
 

Spin-off 
Als vervolg op het project heeft Dordt Centraal artiesten van Sacred Songs geïnterviewd. Zo 
verscheen er in november een uitgebreid artikel over Derwish Osman. De artiesten en partners van 
Sacred Songs hebben allen aangeven mee te willen werken aan toekomstige projecten van Culture 
Connection in Dordrecht, maar ook elders in het land.  
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INTERNE ORGANISATIE 

Raad van Toezicht 
Culture Connection is een flexibele, hands-on organisatie toegesneden op het werken in een 
superdiverse en internationale omgeving. De Raad van Toezicht bestond in 2021 uit Tanja Mlaker, 
Nurcan Kaya, Hoi-Ming Mak en Susanne Burri. Zij beschikken over bestuurlijke-, management-, 
financiële- en juridische expertise. De dagelijkse leiding is in handen van bestuurder/directeur 
Jeanneke den Boer van dB Consult. 

Netwerk aan freelancers en vrijwilligers 
De uitvoering en promotie van de stichtingsactiviteiten was ook in 2021 in handen van freelancers en 
vrijwilligers. Vanaf het begin in 2008 hebben diverse freelancers, vrijwilligers en stagiaires hun 
diensten verleend aan Culture Connection. Het zijn professionals die werkzaam zijn op verschillende 
terreinen in de culturele sector: van productieleiding tot programmering en van Europese 
fondsenwerving tot promotie. De onderlinge samenwerking is altijd bijzonder plezierig en 
stimulerend. In 2021 vormde zich een geheel nieuw team rond Sacred Songs Dordrecht. Vanwege 
persoonlijke omstandigheden en het steeds verschuiven van het project waren een aantal oude 
getrouwe freelancers niet beschikbaar.  

Team Sacred Songs Dordrecht 
Het team voor Sacred Songs bestond uit Jeanneke den Boer (projectleiding, programma), Monica 
Akihary (artistieke leiding), Anne Valk (artistieke productie), Pieternel Linssen (uitvoerende 
productie), Nevel Karaali (vormgeving), Marjolein van Ruiten (persbenadering). Abhishek Mangla 
(social media), Esra Cebbar (frontoffice). Dit kernteam werd versterkt door vrijwilligers uit Dordrecht. 
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FINANCIËN 

Toelichting financiën 2021 
Stichting Culture Connection heeft geen doorlopende subsidierelatie met een overheid. De 
activiteiten van de stichting worden bekostigd met projectsubsidies en partnerbijdragen. De extra 
kosten voor Sacred Songs Dordrecht in verband met Corona zoals o.a. voor doorvoeren en 
handhaven van alle coronaregels. Hiervoor heeft de gemeente Dordrecht een aanvullende subsidie 
verstrekt. Voor het onderzoeksproject in Marokko kwam er subsidie van het Fonds 
Cultuurparticipatie. 

Doorlopende stichtingswerkzaamheden 
Naast de projectkosten zijn er doorlopende stichtingswerkzaamheden zoals het voorbereidende 
werk voor projecten waaronder research en projectplannen schrijven; fondsenwerving; 
relatiebeheer; overall promotie voor de stichting en jaarlijks terugkerende uitgaven voor bestuur, 
accountant, website etc. Deze ‘onderhouds’- en ontwikkelwerkzaamheden worden doorgaans 
voorgeschoten/bekostigd door dB Consult. Culture Connection voert deze research-, ontwikkel- en 
voorbereidingskosten op in een projectbegroting en laat in het dekkingsplan zien, dat dit een eigen 
investering is. 
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Bijlage 1. Media-aandacht Sacred Songs Dordrecht 
 

RADIO/TV 
 
RTV Dordrecht  

• Concertregistratie door RTV Dordrecht: uitzending op 31 oktober 2021 

• https://www.youtube.com/watch?v=YxOgCFR0a3I 

• https://www.youtube.com/watch?v=bkR5TuBX248 

• https://www.youtube.com/watch?v=gjHBSe9zU1k 

• https://www.youtube.com/watch?v=zDOv3P29Bj8 

• https://www.youtube.com/watch?v=zDOv3P29Bj8 

• https://www.youtube.com/watch?v=IjHyTxXB4s8 

• https://www.rtvdordrecht.nl/verschillende-religies-en-culturen-in-de-antoniuskerk-tijdens-
sacred-songs/nieuws/item?1179674 

• https://twitter.com/rtvdordrecht 
 
Radio RTV Dordrecht, Mannen van de Witt, 9 oktober 2021,  

• Hannah Verhulst interview over Sacred Songs Dordrecht door Ben Corino 
 

KRANT/ MAGAZINE 
 

• Dordt Centraal, woensdag 13 oktober 2021 (recensie) 
https://dordtcentraal.nl/1/sacred-songs-genieten-van-elkaars-religieuze-muziek/ 

 

• Dordt Centraal, woe 6 oktober 2021, Sacred Songs Dordtse parels in de Antoniuskerk, interview 
met Jeanneke den Boer van Culture Connection (aankondiging) 
https://dordtcentraal.nl/cultuur/sacred-songs-dordtse-parels-in-antoniuskerk/ 

 

• Dordt Centraal, 6 oktober 2021, PDF hele krant 
https://issuu.com/dordtcentraal/docs/dordt_centraal_week_40_2021 

 

• Nederlands Dagblad, 24 september 2021, Religieuze diversiteit in Dordrecht met Sacred Songs, 
interview met Monica Akihary van Culture Connection door Margaretha Coornstra 
https://www.nd.nl/cultuur/muziek/1061465/religieuze-diversiteit-in-dordrecht-met-sacred-
songs 

 

• NieuwWij, aankondiging 
https://www.nieuwwij.nl/actueel/festival-sacred-songs-brengt-ode-aan-licht/ 
https://www.nieuwwij.nl/agenda/festival-sacred-songs-2/ 

 

• Luister, 29 juli 2021, Muzikale mix van culturen in Dordrecht 
https://www.luister.nl/sacred-songs-dordrecht/ 
Luister, aankondiging, https://www.luister.nl/sacred-songs-dordrecht/ 

 

• Dordt Centraal, 13 oktober 2021, verslag 
https://dordtcentraal.nl/1/sacred-songs-genieten-van-elkaars-religieuze-muziek/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YxOgCFR0a3I
https://www.youtube.com/watch?v=YxOgCFR0a3I
https://www.youtube.com/watch?v=bkR5TuBX248
https://www.youtube.com/watch?v=zDOv3P29Bj8
https://www.rtvdordrecht.nl/verschillende-religies-en-culturen-in-de-antoniuskerk-tijdens-sacred-songs/nieuws/item?1179674
https://www.rtvdordrecht.nl/verschillende-religies-en-culturen-in-de-antoniuskerk-tijdens-sacred-songs/nieuws/item?1179674
https://twitter.com/rtvdordrecht
https://dordtcentraal.nl/cultuur/sacred-songs-dordtse-parels-in-antoniuskerk/
https://www.nieuwwij.nl/agenda/festival-sacred-songs-2/
https://www.luister.nl/sacred-songs-dordrecht/
https://dordtcentraal.nl/1/sacred-songs-genieten-van-elkaars-religieuze-muziek/
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ONLINE OVERIG 
 

• https://derwishadvice.com/in-de-media/ 

• https://m.facebook.com/events/515645976152492/ 

• https://www.facebook.com/events/sint-antoniuskerk/sacred-songs-
dordrecht/274322861062331/ 

• http://www.abhilasa-global-serve.nl/culture_connection_project_sacred_songs.pdf 

• https://www.la-confiance.nl 

• Fotorapportage Sacred Songs Dordrecht van Maarten Mooijman (voor Culture Connection) 

• https://happeningnext.com/event/sacred-songs-dordrecht-eid3a080c2hus 

• https://www.dordrechtcityapp.nl/nieuws/deze-leuke-dingen-kun-je-dit-weekend-doen-in-
dordrecht-61600a15c92cab67bf1b8f77 

• https://indordrecht.nl/uitagenda/sacred-songs-dordrecht-2021/ 

• https://www.dordrecht.net/nieuws/culture-connection-presenteert-sacred-songs-dordrecht-in-
antoniuskerk-2021-09-21 

• https://www.hindnc.nl/events/sacred-songs-dordrecht/ 

• https://stayhappening.com/e/sacred-songs-dordrecht-E2ISTRJLK68 

• https://www.katholiekdrechtsteden.nl/onze-parochie/actueel/nieuws-algemeen/concert-
sacred-songs-op-9-oktober-in-de-antoniuskerk 

• https://drimble.nl/regio/zuid-holland/drechtsteden/79698495/verschillende-religies-en-
culturen-in-de-antoniuskerk-tijdens-sacred-songs.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 

https://derwishadvice.com/in-de-media/
https://m.facebook.com/events/515645976152492/
https://www.facebook.com/events/sint-antoniuskerk/sacred-songs-dordrecht/274322861062331/
https://www.facebook.com/events/sint-antoniuskerk/sacred-songs-dordrecht/274322861062331/
http://www.abhilasa-global-serve.nl/culture_connection_project_sacred_songs.pdf
https://www.la-confiance.nl/
https://www.flickr.com/photos/culturelekaravaanfotos/albums/72157720071024985
https://happeningnext.com/event/sacred-songs-dordrecht-eid3a080c2hus
https://www.dordrechtcityapp.nl/nieuws/deze-leuke-dingen-kun-je-dit-weekend-doen-in-dordrecht-61600a15c92cab67bf1b8f77
https://www.dordrechtcityapp.nl/nieuws/deze-leuke-dingen-kun-je-dit-weekend-doen-in-dordrecht-61600a15c92cab67bf1b8f77
https://indordrecht.nl/uitagenda/sacred-songs-dordrecht-2021/
https://www.dordrecht.net/nieuws/culture-connection-presenteert-sacred-songs-dordrecht-in-antoniuskerk-2021-09-21
https://www.dordrecht.net/nieuws/culture-connection-presenteert-sacred-songs-dordrecht-in-antoniuskerk-2021-09-21
https://www.hindnc.nl/events/sacred-songs-dordrecht/
https://stayhappening.com/e/sacred-songs-dordrecht-E2ISTRJLK68
https://www.katholiekdrechtsteden.nl/onze-parochie/actueel/nieuws-algemeen/concert-sacred-songs-op-9-oktober-in-de-antoniuskerk
https://www.katholiekdrechtsteden.nl/onze-parochie/actueel/nieuws-algemeen/concert-sacred-songs-op-9-oktober-in-de-antoniuskerk
https://drimble.nl/regio/zuid-holland/drechtsteden/79698495/verschillende-religies-en-culturen-in-de-antoniuskerk-tijdens-sacred-songs.html
https://drimble.nl/regio/zuid-holland/drechtsteden/79698495/verschillende-religies-en-culturen-in-de-antoniuskerk-tijdens-sacred-songs.html

