Persbericht
Psalmenconcert
2009 is het Calvijnjaar. Dordrecht vormt het hart van verscheidene
Calvijnevenementen. Op 6 juni vindt in de Sint Antoniuskerk een Psalmenconcert
plaats.
In 2009 wordt de geboorte van Calvijn – dan 500 jaar geleden – wereldwijd herdacht. Op 7
mei werd in de Grote Kerk van Dordrecht een Calvijnexpositie geopend en op 30 mei vindt in
deze kerk de Nationale Calvijnherdenking plaats.
De Stichting Reformatie Instituut Dordrecht (RID) organiseert in aansluiting op deze
belangrijke events een concertserie. Het eerste concert zal uitgevoerd worden in
samenwerking met Stichting Ars Musica op zaterdag 6 juni in de Sint Antoniuskerk in
Dordrecht. Het programma begint om 19.45 uur.
De Stichting Reformatie Instituut Dordrecht heeft als doel het onder de aandacht brengen van
en bekendheid geven aan het gereformeerd protestantisme, zoals dat van betekenis geweest
is voor de Nederlandse cultuur, en de centrale rol die Dordrecht hierin heeft vervuld.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van debatten,
symposia, congressen, concerten en museale - en educatieve activiteiten.
Het Calvijnjaar is de directe aanleiding om een concert te organiseren waarin de Psalmen
centraal staan.
De basisgedachte is het Geneefs Psalter. Dit Psalmenboek is gecomponeerd in opdracht van
Calvijn. Vanuit dit Psalter is een lijn getrokken naar eeuwen Psalmengeschiedenis.
Bij de uitvoering van het programma wordt het publiek betrokken. Dit is door uitleg van het
programma, maar ook door het overbrengen en instuderen van een repertoirestuk aan het
publiek. Psalmbewerkingen uit diverse perioden van de muziekgeschiedenis komen aan bod.
Voor meer informatie zie: www.stichtingarsmusica.nl/psalmenconcert.html.

Musici
Ars Musica Jeugdkoor o.l.v. Marjon van der Linden
Ars Musica Meisjeskoor o.l.v. Arjen J.A. Uitbeijerse
Orgel: Gerben Budding
Viool: Annette van Dooijeweert en Marieke van der Gouwe
Cello: Joanne Vogel
Trompet: Pieter van der Gouwe
Luit: Margriet Verzijl
Kaarten
Kaarten kosten € 7,50, kinderen t/m 12 jaar € 5,-. Deze kunnen vooraf besteld worden via
www.stichtingarsmusica.nl, (070) 355 66 54 of www.devosboeken.nl, (0184) 41 24 61.

