Programma Plein van Siena
Voorjaar 2019

Dominicaans spiritueel centrum
Plein van Siena

Plein van Siena
De wereld is in beweging. Plein van Siena wil een plek zijn waar de
tekenen van de tijd verstaan worden. Een plek van uitzicht op een
toekomst van vrede. De verschillende activiteiten willen daar een
bijdrage aan leveren. Er zijn cursussen filosofie, avonden rond
literatuur, meditatiebijeenkomsten. Elke derde donderdag van de
maand is er lunchconcert verzorgd door studenten van het
Conservatorium van Amsterdam. Regelmatig is er een nieuwe expositie
van hedendaagse kunstenaars.
Plein van Siena, Rijnstraat 109 hs, 1079 HA Amsterdam.
Tel: 020-4422009. info@pleinvansiena.nl; www.pleinvansiena.nl
Bereikbaar per o.v.: bus 62, 65 en tram 4, 12
Coördinator: Sandra Lindeman

Gehuisvest in hetzelfde pand Rijnstraat 109:
de winkel van de Thomas van Aquino parochie.
Er zijn: nieuwe en antiquarische religieuze boeken,
kaarsen, kaarten en derde wereldproducten.
Zoekt u iets speciaals: wij gaan voor u op zoek.
U bent welkom:
Di t/m vrij: 13u. – 17:30u.
Zat.: 12u. – 17u.
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Programma voorjaar 2019
januari
Di 8
Wo 9
Di 15
Wo 16
Do 17
Vrij 18
Di 22
Wo 23
Vrij 25
Di 29

Evangelie van Lucas - Jan Engelen
Theater Met eLKaar- Wessel Nijholt
Mediteren - Antoinette van Gurp
Mijn heldere afgrond - Marieke Maes
Lunchconcert- Marieke Maes
Caravaggio en de caravaggisten - Michel Didier
Evangelie van Lucas - Jan Engelen
Theater Met eLKaar- Wessel Nijholt
Film- Olga de Vries
Mediteren - Antoinette van Gurp

4
21
10
5
11
13
4
21
21
10

Mediteren - Antoinette van Gurp
Evangelie van Lucas - Jan Engelen
Theater Met eLKaar- Wessel Nijholt
Het spirituele pad van Mondriaan - Michel Didier
A.I. mensenrechtendialoog- Mariëtte Blom
Mediteren - Antoinette van Gurp
Evangelie van Lucas - Jan Engelen
Theater Met eLKaar-Wessel Nijholt
Lunchconcert- Marieke Maes
Film - Olga de Vries

10
4
21
14
22
10
4
21
11
21

Mediteren - Antoinette van Gurp
Evangelie van Lucas- Jan Engelen
W. Bauhaus 1919, - Michel Didier
Lezing Spinoza - Ben Vedder
Mediteren - Antoinette van Gurp
Evangelie van Lucas - Jan Engelen
Theater Met eLKaar - Wessel Nijholt
Lunchconcert- Marieke Maes
Kabbala - Michel Didier

10
4
15
6
10
4
21
11
16

februari
Di 5
Di 5
Wo 6
Vrij 8
Wo 13
Di 19
Di 19
Wo 20
Do 21
Vr 22

maart
Di 5
Di 5
Vrij 8
Do 14
Di 19
Di 19
Wo 20
Do 21
Vrij 29
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Vrij 29

Film-Olga de Vries

21

Mediteren - Antoinette van Gurp
Evangelie van Lucas - Jan Engelen
Synode van Dordrecht - Michel Didier
Rondom Pasen - Marieke Maes, p. Niesen
Palmpaasstokken - Angela Fabriek
Wees niet bang - Han Hoogakker
Bezoek Dominicanenklooster Zwolle - Wessel Nijholt
Evangelie van Lucas - Jan Engelen
Lunchconcert- Marieke Maes
Mediteren - Antoinette van Gurp
Wees niet bang - Han Hoogakker
Film - Olga de Vries
Evangelie van Lucas - Jan Engelen

10
4
16
7
7
20
24
4
11
10
20
21
4

Psalmen - Gerard Swüste
Wees niet bang - Han Hoogakker
Op weg naar Pinksteren - Marieke Maes, p. Niesen
Lunchconcert- Marieke Maes
Pirandello solotoneel – Agnes Annes, Eelka van ’t Hull
Mediteren - Antoinette van Gurp
Wees niet bang - Han Hoogakker
Rozenkransicoon - Thom Breukel
Lezing: Een sterke toren …- Herman Wesselink
Film - Olga de Vries

8
20
9
11
25
10
20
19
18
21

Mediteren - Antoinette van Gurp
Wees niet bang - Han Hoogakker
Generatiediner - Agnes Annes
Wees niet bang - Han Hoogakker
Lunchconcert- Marieke Maes
Film - Olga de Vries

10
20
23
20
11
21

april
Di 2
Di 2
Vrij 5
Ma 8
Di 9
Wo 10
Za 13
Di 16
Do 18
Di 23
Wo 24
Vrij 26
Di 30

mei
Di 7
Wo 8
Wo 15
Do 16
Do 16
Di 21
Wo 22
Vrij 24
Di 28
Vrij 31

juni
Di 4
Wo 5
Vrij 14
Wo 19
Do 20
Vrij 28
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Geloof en spiritualiteit
De evangelist Lucas
Dit jaar leest de kerk Lucas. Wij danken eigenlijk de inrichting van ons jaar
aan hem. Als hij zijn verhaal niet opgeschreven had, zouden wij niets weten
van Kerstmis, Hemelvaart, of Pinksteren. Alleen hij heeft ons deze verhalen
en feesten gegeven.
Lucas de evangelist van de zelfs soms pittoreske, kleurrijke verhalen, is niet
toevallig patroon van de schilders geworden. De schroom waarmee hij zijn
verhaal over Jezus en de verhalen van Jezus vertelt is zo toegankelijk.

Jan Engelen heeft veel ervaring in het omgaan met mensen rond Het Goede
Boek. U zult zich al snel opgenomen voelen in de kring rond het Boek van Alle
Verhalen dat de Bijbel eigenlijk is, in ons geval rond Lucas.
Begeleiding: Jan Engelen
Wanneer: di 8, 22 jan; 5, 19 feb; 5, 19 mrt; 2, 16, 30 apr.
Tijd: 19:30-21:30
Kosten: € 45,- te voldoen bij inschrijving.
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Maand van de spiritualiteit
Mijn heldere afgrond
Het is mensen eigen te zoeken naar houvast, naar vaste grond onder onze
voeten. Maar wat gebeurt er als de grond waarop je staat verschuift, zoals
gebeurt bij een aardbeving? Het overkwam de Amerikaanse dichter Christian
Wiman en hij schreef een boek over de spirituele weg die hij toen is gegaan,
met als titel: Mijn heldere Afgrond.
De Afgrond is in dit boek een beeld voor God. Al vóór Wiman is het een
belangrijk begrip in de teksten van de Nederlandse of Vlaamse Middeleeuwse
mystica Hadewijch.
In deze maand van de spiritualiteit lezen we enkele van de teksten van
Wiman en van Hadewijch en staan we stil bij onze eigen ervaringen met leven
boven de afgrond en hoe deze ervaringen misschien tot nieuwe spirituele
grond kunnen worden.

Begeleiding: Marieke Maes
Wanneer: wo 16 jan
Tijd: 20:00
Kosten: € 9,5

Spinoza: Zijn betekenis toen en nu
In het kader van de tentoonstelling: Spinoza, maraan van de rede (Spinoza
Marrano of Reason) een internationaal project georganiseerd door Jewish Art
Saloon, zal Ben Vedder een lezing houden over de betekenis van Spinoza in
zijn tijd en voor ons nu. Wat betekende Spinoza voor het wetenschappelijk
denken in zijn tijd? Wat betekenden zijn teksten in de jonge Republiek?
Spinoza is van grote betekenis geweest voor het samenleven in de Republiek
omdat hij de mogelijkheden onderzocht voor het vreedzaam samenleven van
verschillende godsdiensten naast elkaar, de Joodse en de verschillende
denominaties van het Christendom. (voor meer informatie over de
tentoonstelling, zie elders in dit boekje blz 12).

Begeleiding: Ben Vedder
Wanneer: do 14 mrt
Tijd: 20:00
Kosten: € 9,-
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Palmpaasstokken maken
Kinderen van de basisschool maken een palmpaasstok. Palmpasen is een
christelijk feest dat wordt gevierd op de zondag voor Pasen. In sommige
plaatsen in Nederland gaan kinderen in optocht over straat met uitbundig
versierde palmpaasstokken. De palmpaasstokken worden
weggegeven aan zieke kinderen of ouderen.
Begeleiding: Angela Fabriek
Wanneer: di 9 apr
Tijd: 10:00
Kosten: geen

Rondom Pasen
Ter voorbereiding op de Goede Week en Pasen gaan we in lezingen uit
de Schrift en in liedteksten op zoek naar de betekenis van Pasen voor
ons vandaag.

Begeleiding: p. D. Niesen o.p. en Marieke Maes
Wanneer: ma 8 apr
Tijd: 20:00
Kosten: vrije bijdrage
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De Psalmen: Altijd hetzelfde lied?
Vanouds wordt gezegd dat de Psalmen bezingen wat leeft in mensen. Op
deze avond gaan we met het Boek van de Psalmen in de hand op
ontdekkingstocht: bezingen de Psalmen ook ons lied? Verwoorden de
Psalmen ook wat er in ons leeft aan hoop, twijfel, droefheid, blijdschap?

Begeleiding: Gerard Swüste
Wanneer: di 7 mei
Tijd: 19:30
Kosten: € 9,-
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Op weg naar Pinksteren
Het boek Handelingen zou beter Evangelie van de Geest als titel kunnen
hebben. Ter voorbereiding op Pinksteren lezen we enkele teksten uit Lucas
en Handelingen en gaan we in op symbolen van de Geest. Om zo ook zelf te
blijven leven op de adem van de Geest.

Begeleiding: p. D. Niesen o.p. en Marieke Maes
Wanneer: wo 15 mei
Tijd: 20:00
Kosten: vrije bijdrage
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Stilte en Meditatie
Mediteren
Stil worden, onthaasten, we verlangen ernaar, maar het komt er vaak niet
van. Meditatie kan daarbij helpen. Het beoogt je weer bij je diepste zelf en bij
de Bron van ons bestaan terug te brengen. Mediteren is niet altijd
gemakkelijk. De weg naar binnen kan confronterend zijn. Daarom is het goed
te weten dat er begeleiding is. En de ervaring leert dat samen mediteren
gemakkelijker is dan in je eentje en dat het grote onderlinge verbondenheid
creëert.

In deze meditatiebijeenkomsten beoefenen we verschillende vormen, zoals
geleide meditatie, visualisatie, meditatie op teksten en op muziek. Vast
onderdeel van elke bijeenkomst is een gezamenlijke stilte van 20 minuten.
We mediteren op een stoel. Na afloop is er voor wie wil, koffie en thee.
Ervaring met meditatie is niet vereist. Mystieke teksten en gedichten worden
tijdens de bijeenkomsten voorgedragen.
Begeleiding: Antoinette van Gurp
Wanneer: di 15, 29 jan; 5, 19 feb; 5, 19 mrt; 2, 23 apr; 21 mei; 4 juni
Tijd: 10:00-11:00
Kosten: € 5,- per keer
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Geloof en kunst
Lunchconcert
Iedere derde donderdag van de maand is er bij Plein van Siena een
lunchconcert door talentvolle musici. In het algemeen gaat het om studenten
van het Conservatorium van Amsterdam.

Begeleiding: Marieke Maes
Wanneer: do 17 jan; 21 feb; 21 mrt; 18 apr; 16 mei; 20 jun
Tijd: 12:30 – 13:15
Kosten: vrije bijdrage
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Expositie Spinoza
Onder de titel Spinoza, maraan van de rede, heeft het internationale
gezelschap Jewish Art Saloon kunstenaars uitgenodigd hun visie op Spinoza
te verbeelden. Het resultaat van die uitnodiging zal in exposities in New York
en in Amsterdam te zien zijn van 7 tot 31 maart. Plein van Siena en de
Amstelkerk geven samen onderdak aan deze bijzondere tentoonstelling.
Kunstenaars uit binnen- en buitenland dragen bij met een speciaal voor dit
project gemaakt en geselecteerd kunstwerk.

De gedachten van Spinoza waren in zijn tijd baanbrekend en zijn ook voor ons
vandaag van grote betekenis. In het kader van deze tentoonstelling zullen
ook andere activiteiten worden gepland om bij die betekenis stil te staan. (Zie
elders in dit programma.) De tentoonstelling biedt een uitgelezen
mogelijkheid om het gesprek tussen kunst en filosofie te voeren.
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Caravaggio en de caravaggisten
Rome was het centrum van de wereld in het begin van de Gouden Eeuw.
Jonge schilders uit heel Europa trokken naar de Eeuwige Stad, waar
Caravaggio voor een revolutie had gezorgd. Een nieuw realisme in de
schilderkunst, ongekend drama, het grote gebaar en een mysterie van licht.
De Utrechtse schilders Dirck van Baburen, Hendrick ter Brugghen en Gerard
van Honthorst waren erbij. Honthorsts inventie om zijn scenes via een
verborgen, indirecte lichtbron te verlichten werd zelfs zo beroemd dat hij de
bijnaam ‘Gherardo delle Notti’ kreeg, Gerard van de Nachten.
Lezing n.a.v. de tentoonstelling in het Centraal Museum, Utrecht, te zien tot
24 maart 2019.

Begeleiding: Michel Didier
Wanneer: vrij 18 jan
Tijd: 12:15
Kosten: € 15,13

Het spirituele pad van Mondriaan
De religie en de filosofieën waarmee Piet Mondriaan in aanraking kwam, zijn
van groot belang geweest voor zijn zoektocht naar abstractie. Hij groeide in
Winterswijk op in een streng calvinistisch gezin. Toen hij op zijn twintigste
naar Amsterdam verhuisde om te studeren aan de Rijksacademie, ruilde hij
het hervormde gedachtengoed al snel in voor de theosofie, waarbij hij
voortdurend zocht naar harmonie, ritme en balans in zijn leven en zijn kunst.
Deze drang leidde uiteindelijk tot zijn abstracte werk met rechte lijnen en
primaire kleuren.
Lezing n.a.v. de tentoonstelling in de Villa Mondriaan, Winterswijk, te zien tot
3 maart 2019.

Begeleiding: Michel Didier
Wanneer: vrij 8 feb
Tijd: 12:15
Kosten: € 15,-
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Bauhaus 1919
Vormgeving van een ideale wereld
Honderd jaar geleden werd in Weimar een revolutionaire nieuwe
kunstopleiding geopend, gestoeld op de Middeleeuwse idealen van de
kathedraal, een totaalwerk waar een complete gemeenschap anoniem aan
werkt en die de uitdrukking vormt van zijn gemeenschappelijke, spirituele
streven. Voor dit ‘Bauhaus’ (de naam is ontleend aan de ‘Dombauhütte’)
zocht directeur Walter Gropius een keur aan moderne kunstenaars en
architecten aan, waarmee een van de pijlers van de moderne kunst werd
geslagen.
Lezing n.a.v. de tentoonstelling in Museum Boijmans Van Beuningen, te zien
van 9 februari tot 26 mei 2019.

Begeleiding: Michel Didier
Wanneer: vrijdag 8 maart
Tijd: 12:15
Kosten: € 15,-
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Kabbala: De kunst van de joodse mystiek
Kabbala is de verzamelnaam voor een scala aan eeuwenoude mystieke
joodse tradities die tot op de dag van vandaag van grote invloed zijn.
Weinigen weten wat kabbala inhoudt en hoe deze tradities al eeuwenlang
een rijke bron van inspiratie vormen voor velen, tot aan moderne en
hedendaagse kabbalisten, kunstenaars, architecten, regisseurs en auteurs.
Wat fascineert hen aan kabbala? En wat zien wij hiervan terug in hun werk?
Lezing n.a.v. de tentoonstelling in het Joods Historisch Museum, te zien van
28 maart tot 25 augustus 2019.

begeleiding: Michel Didier
wanneer: vrijdag 29 maart
tijd: 12:15
kosten: € 15,-

Synode van Dordrecht 1619: Werk, bid & bewonder
Een nieuwe kijk op kunst en calvinisme
De Nederlandse politieke elite bestond vanaf de 17de eeuw uit calvinisten.
Hun rijkdom en status etaleerden ze met grote huizen en chique interieurs
met fraaie en toepasselijke kunst. Ook na de Franse revolutie bleef de
protestantse levensovertuiging dominant in de schilderkunst, wat bij grote
vernieuwers als Vincent van Gogh, Theo van Doesburg en Piet Mondriaan
een duidelijke rol speelde.
Lezing n.a.v. de tentoonstelling in het Dordrechts Museum, te zien tot 26 mei
2019.
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begeleiding: Michel Didier
wanneer: vrijdag 5 april
tijd: 12:15
kosten: € 15,Deze lezingen maken deel uit van de cursus kunstgeschiedenis die Michel
Didier van 18 januari tot 5 april 2019 geeft in het Plein van Siena op vrijdag
van 12.15-14.15
voor meer informatie: www.tijdruimte.nl en 06-24217678
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Lezing: Een sterke toren in het midden van de stad
Herman Wesselink is in 2018 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam op het onderwerp bedreigde kerkgebouwen uit de periode 18001970. Centraal in zijn lezing staan Nederlandse kerkgebouwen uit de periode
1800-1970. Het voortbestaan van deze ‘jonge’ kerkgebouwen is, anders dan
dat van kerkgebouwen uit eerdere eeuwen, niet meer vanzelfsprekend in de
hedendaagse, ontkerkelijkte samenleving. Herman Wesselink is verbonden
aan het Cuypersgenootschap.

Inmiddels gesloopt

Begeleiding: Herman Wesselink
Wanneer: di 28 mei
Tijd: 19:30
Kosten: € 9,-
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Lezing: Rozenkransicoon
Het was de lekenbroeder Geertgen tot Sint Jan die van zijn Prior in het
Dominicanen klooster van Haarlem de opdracht kreeg Maria met het
Rozenhoedje te schilderen. Wist Geertgen veel, hij schilderde Maria met een
spelend Kind en een kroontje op haar hoofd met vlak daaronder afwisselend
tien witte en een rood rozenblaadje. Geloof je het niet? Ga kijken op zaal 34
in Museum Boijmans Rotterdam.
Het was Dominicus die vlak voor zijn dood Venetië bezocht en daar moslims
een gebedssnoer zag gebruiken. Op zijn sterfbed kreeg Dominicus een visioen
van Maria die hem de rozenkrans overhandigde. Zo is het gebruik van de
rozenkrans bij de Dominicaanse familie gekomen. Dominicanen zijn altijd
propagandisten van het rozenkransgebed geweest.
Tijdens het bidden van het rozenkransgebed wordt het leven van Jezus en
Maria overwogen. Het worden de geheimen van de rozenkrans genoemd.
Afbeeldingen van die geheimen staan op de rozenkransicoon. De Vita-icoon
uit de Byzantijnse- en Westerse traditie laat de geheimen in haar volgorde
zien.

Begeleiding: Thom Breukel
Wanneer: vrij 24 mei
Tijd: 14:00
Kosten: € 9,19

Geloof en samenleving
Boekbespreking: Wees niet bang van Samuel Wells
Aan de hand van bovenstaand boek ondernemen we een innerlijke
bezinningsreis. Tijdens 6 bijeenkomsten werken we aan onszelf aan de hand
van de volgende onderwerpen:
Wees niet bang voor de dood
Wees niet bang voor zwakheid
Wees niet bang voor macht
Wees niet bang voor verschil
Wees niet bang voor geloof
Wees niet bang voor het leven.

Begeleiding: Han Hoogakker
Wanneer: wo 10, 24 april; 8, 22 mei; 5, 19 jun
Tijd: 13:30-15:00
Kosten: 9,- p.k.
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Filmgesprek met vriendenkring
Film in (of met) de vriendenkring: sinds een aantal jaren vertonen wij films in
Plein van Siena. Met veel plezier laten wij van januari tot en met juli de
laatste vrijdag van de maand een film zien. Vanaf 19.00 uur bent u welkom
voor een kopje koffie of thee. De film start om 19.30 uur. Na afloop van de
film is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een
drankje.
I.v.m. rechten mogen wij geen filmtitels openbaar maken. Wij brengen u
graag op de hoogte van de filmtitels via de e-mail: info@pleinvansiena.nl of u
kunt contact opnemen met Plein van Siena. Tel: 020-4422009.

Begeleiding: Olga de Vries
Wanneer: vrij 25 jan; 22 feb; 29 mrt; 26 apr; 31 mei; 28 jun
Tijd: 19:30
Kosten: vrije bijdrage

Theatergroep Met eLKaar
De theatergroep Met eLKaar is een zeer diverse groep. De theatergroep is
voortgekomen uit een samenwerking tussen de Maarten Luther Kerk, HVOQuerido. Wat we precies gaan doen, dat verschilt per keer. Je kan hierbij
denken aan: dialogen schrijven & spelen, improvisatie, dichten, personages
maken en spelen etc. Onder het motto: Met eLKaar creatief, sociaal en
verbindend bezig zijn, is elke bijeenkomst een feestje.
Interesse om eens mee te doen, neem dan vooraf contact op met: Wessel
Nijholt w.nijholt@diaconie.com. Tel: 06-15 68 59 78
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Begeleiding: Wessel Nijholt
Wanneer: wo 9 en 23 jan; 6 en 20 feb; 20 mrt
Tijd: wo 13:00-16:00.
Kosten: geen.

Amnesty International mensenrechtendialoog
Amnesty International organiseert sinds kort dialogen over mensenrechten.
Onderwerpen reiken van vluchtelingencrisis en privacybescherming tot
discriminatie in Nederland. En de vorm van deze dialogen wordt zo gekozen
en gehandhaafd dat een open uitwisseling van gedachten met respect voor
anderen mogelijk wordt. Als U daarbij een handje helpt...
In Plein van Siena organiseert de lokale AI groep uit de Rivierenbuurt/de
Pijp/westelijke tuinsteden een mensenrechtendialoog over het thema
discriminatie in Nederland. Wat is eigenlijk discriminatie en hoe herken je
het? En in welke mate treffen we het in onze samenleving nog aan? En wat
kan je er dan aan doen?
Als U mee wilt praten in een onderzoekende en respectvolle sfeer, bent U
van harte welkom. U kunt zich aanmelden via info@pleinvansiena.nl.
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Begeleiding: Mariëtte Blom
Wanneer: woe 13 feb
Tijd: 19:30
Kosten: geen

Aan de Kloostertafel
Plein van Siena is een ontmoetingsplaats, waar je welkom bent voor een
goed gesprek. In dat kader is er gelegenheid voor een persoonlijk gesprek
met pastor D. Niesen o.p. Daarvoor kunt u (zonder afspraak) binnenlopen
voor ontmoeting en gesprek aan de kloostertafel iedere dinsdag van 16.00
uur tot 17.30 uur.

Generatiediner
Tijdens een eenvoudige maaltijd leren twee verschillende generaties (ouders,
kinderen) met oprechte interesse, aandacht en open dialoog elkaar beter te
begrijpen en te versterken. Het gaat erom dat je met elkaars inbreng tot
nieuwe inzichten komt bij levensvragen, zodat het generatiediner een waar
inspiratiediner zal worden.
Begeleiding: Agnes Annes
Wanneer: vrij 14 juni
Tijd: 17:00
Kosten: € 9,23

Bezoek Dominicanenklooster in Zwolle
De Maarten Lutherkerk en Plein van Siena, hebben samen iets moois bedacht
en georganiseerd; namelijk een bezoek aan het Dominicanenklooster in
Zwolle. Het idee is om met een groep per bus vanuit Amsterdam naar Zwolle
te rijden om daar een mooie, inspirerende en zingevende dag in het klooster
te beleven. Zo wordt er o.a. een rondleiding door de kloosterlingen gegeven,
muziek gespeeld, een gezamenlijke lunch gegeten en zal er een meditatie
moment of wandeling worden verzorgd. Ook staat er natuurlijk koffie/thee
klaar, zo komen zowel lichaam als geest deze dag niks te kort. Bent u altijd al
geïnteresseerd geweest in een klooster, of bent u benieuwd naar het
(spirituele) leven in een klooster? Geef u dan op, via een op te vragen
formulier, bij Plein van Siena.

Begeleiding: Wessel Nijholt
Wanneer: za 13 apr
Tijd: 8.15 (Hoek Dintelstraat/Rooseveltlaan). Vertrek met de bus 8:30
Programma Klooster 10:00-15:30. Terug in Amsterdam 17.00
Kosten: € 20,00 p.p.
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Pirandello: Solotoneel door Greet Bosch
Pirandello wordt op 28 juni 1867 geboren in de villa 'Caos' (chaos) in de buurt
van Agrigento. Hij begon in 1887 te studeren aan de Faculteit der Letteren
van de universiteit van Rome. In 1897 werd Pirandello docent
literatuurgeschiedenis te Rome, en zou dit tot 1922 blijven. Rond 1920 begint
Pirandello groot succes te hebben met toneelstukken. In 1922 breekt hij
internationaal door en reist hij over de wereld met een eigen
toneelgezelschap. Aan het eind van zijn leven houdt Pirandello zich ook met
de cinema bezig, een medium waarin hij nieuwe mogelijkheden ziet. In 1934
ontvangt hij de Nobelprijs voor Literatuur, en hij sterft in 1936. Na een
inleiding over Pirandello door Eelka van ’t Hull en Agnes Annes, kijken en
luisteren wij naar een monoloog “een stem” uit zijn “novellen van een
dag”gespeeld door Greet Bosch. Na een loopbaan in het onderwijs legde
Greet Bosch zich met veel succes toe op het spelen van solotoneel. Het werk
van Pirandello getuigt van groot psychologisch inzicht.

Begeleiding: Agnes Annes en Eelka van ’t Hull
Wanneer: do 16 mei
Tijd: 19:30
Kosten: € 9,25

Begeleiders
Agnes Annes: programmaraadslid Plein van Siena
Mariëtte Blom: actief groepslid Amnesty International
Greet Bosch-Nienhuis: voordrachtskunstenares
Thom Breukel: docent kunstgeschiedenis en beeldend kunstenaar
Herman Wesselink: architectuurhistoricus
Michel Didier: kunsthistoricus
Angela Fabriek: bestuurslid Plein van Siena
Jan Engelen: theoloog, tot 2007 docent catechese, hoofdredacteur Kerugma
Antoinette van Gurp: geestelijk begeleidster
Han Hoogakker: oud pastoraal werker
Eelka van ’t Hull: theaterproducente
Marieke Maes: docent filosofie en Nieuwe Testament
p. A. Niesen o.p.: pastor Thomas van Aquino parochie
Wessel Nijholt: diaconaal werker bij de Lutherse diaconie
Gerard Swüste: theoloog en journalist. Gewerkt bij KRO-Radio.
Ben Vedder: emeritus hoogleraar wijsbegeerte
Olga de Vries: bestuurslid Plein van Siena
Herman Wesselink: architectuurhistoricus

Aanmelden
Voor alles graag tijdige aanmelding bij Sandra Lindeman, coördinator Plein
van Siena: info@pleinvansiena.nl. Betaling graag op bankrek. NL 72 RABO
0143 8694 50 t.n.v. Plein van Siena, o.v.v. cursusnaam. Alles vindt plaats op:
Rijnstraat 109 hs tenzij anders aangegeven.
Wijzigingen in het programma voorbehouden; zie voor meer info de website:
www.pleinvansiena.nl. Bij te geringe deelname kan een activiteit worden
geannuleerd. Info via: info@pleinvansiena.nl of tel. 020-4422009.
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