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SPECTACULAIR
THEATER

7 mei 2016, De Dam, Amsterdam, 15.00 uur. Voor meer informatie over
memorial en het boek: www.de-dam-zevenmei1945.nl

Na het succes van de voorstelling in 2015 zal
theatergezelschap Vis à Vis van 18 mei t/m 17
juli 2016 terugkomen met EXIT. De voorstelling
vertelt de komische fabel van de gebroeders
Van Rees uit een ambachtelijke slagersfamilie.
Ze ontdekken dat ze een hoop dierenleed kunnen vermijden en klanten kunnen winnen door
de biefstukjes in hun eigen lab te kweken. Hun
slimme business is booming. Belangstelling uit
het buitenland zet de zaak, maar vooral de relatie tussen de broers, op scherp.

Festival Karavaan
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Met twaalf dagen locatietheater, livemuziek,
straattheater en performances zal Festival Karavaan van 25 mei t/m 5 juni de regio Alkmaar op
stelten zetten. Genoeg te zien, zoals de voorstelling Dijkdrift, naar Monteverdi’s Mariavespers,
waarin operagezelschap Silbersee de krachten
bundelt met het befaamde rietkwintet Calefax.
Bach in de Bagger biedt een ongedwongen Bachiaanse belevenis. De mooiste Bach-liedjes worden
in tuinbroek en met rubberen kaplaarzen aan
gezongen op het platteland, in weilanden en op
boerderijen.
Van 25 mei t/m 5 juni 2016. Meer informatie:
www.karavaan.nl

LEZING CLARA VAN ASSISI

Tijdens de tentoonstelling Franciscus in Museum Catharijneconvent gaan vier wetenschappers van de
Tilburg School of Catholic Theology in op een beroemde heilige. Zij willen daarmee nieuwe vensters
openen op enkele kunstwerken van de expositie en ontdekken wat het theologische verhaal is achter
de kunstobjecten. Op 10 mei houdt Beatrijs Corveleyn een lezing over Clara van Assisi. Stadsgenoot
en volgeling van Franciscus. Wat weten we van haar?
10 mei 2016, auditorium Museum Catharijneconvent, Utrecht, 14.30 uur. Toegang gratis met geldig
entreebewijs. Aanmelden: info@catharijneconvent.nl. Meer informatie: www.catharijneconvent.nl
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SAMENSTELLING: K AREN DUKING

COLLECTIE: MUSÉE NATIONAL DU MOYEN ÂGE-THERMES DE CLUNY

EXIT, Muiderzandplaats 1, Almere.
Meer informatie: www.visavis.nl

Achterzijde reliekhouder met
stigmatisatie van Franciscus,
Limoges, ca. 1250-1270
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Op 4 mei vindt traditiegetrouw de herdenking plaats van de slachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog. Op 7 mei
2016 is het ruim 70 jaar geleden dat
er slachtoffers vielen tijdens de
beruchte schietpartij in 1945 op de
Dam in Amsterdam. Ter herinnering
aan de 31 doden zal burgemeester
Eberhard van der Laan een bijzonder
monument op de Dam onthullen.
Negen maanden lang kon men ‘meeschrijven’ aan de 31 namen door digitaal steentjes te plaatsen. Een gedegen
publicatie over het drama op de Dam is in de maak en verschijnt in het najaar
van 2016.
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