Een laatste boeket...
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Uitnodiging!
Graag wil ik je uitnodigen voor de presentatie van een nieuwe loot aan Leven in
verwondering. Onder de titel Een laatste boeket... ben ik nieuwe, korte
beeldverhalen-in-muziek aan het samenstellen die gebruikt kunnen worden tijdens
afscheidsbijeenkomsten

in

crematoria

en

in

afscheidslocaties

bij

natuur-

begraafplaatsen. Tijdens deze avond zal ik je kort schetsen hoe dit initiatief tot
stand is gekomen, en laat ik je een tiental bloemen uit dit boeket zien. Om je een
idee te geven heb ik de eerste negen titels bijgevoegd. Meer informatie vind je op
mijn site: https://leveninverwondering.com/content/een-laatste-boeket.
Je bent hiervoor van harte welkom in onze praktijkruimte in Dorst. Hier kan ik de
beeldverhalen op groot scherm laten zien. Er is plaats voor vijftien personen.
Natuurlijk mag je vrienden, geliefden en bekenden meenemen. Deze avond
organiseer ik nu voor de tweede keer.
Ik hoop van harte dat ik je nieuwsgierigheid heb gewekt en kijk uit naar je reactie.
Mocht er aanleiding zijn om rondom Een laatste boeket kontakt met me op te
nemen, weet je ook dan welkom.
Ik hoor graag van je! Aanmelding via ronald@leveninverwondering.com
Hartelijke groet,
ronald
Donderdag 21 februari 2019
Adres: De Elzent 3 Dorst
19:30u: inloop met koffie en thee
20:00u: Presentatie Een laatste boeket
21:30u: afsluiting met een drankje

Afscheid 01 – Een laatste boeket (4:42)
Jakub Jan Ryba – Pastorely - Rozmilý slavícku
Magdalena Kožená – Mezzosopraan
Capella Regia Musicalis
Robert Hugo – Dirigent

Afscheid 02 – Zwanendans (3:25)
Camille Saint–Saëns - Le Carnaval des animaux – Le Cygne
Mischa Maisky – Cello
Martha Argerich – Piano

Afscheid 03 – Wiegend in de wind (4:07)
Frédéric Chopin - Nocture in E flat major, op. 9 no. 2
Vladimir Ashkenazy – Piano

Afscheid 04 – Weidsheid (2:53)
Karl Jenkins – Stabat Mater – Incantation
Belinda Sykes – Sopraan

Afscheid 05 – Vlinderpracht (3:20)
Antonio Vivaldi – The four seasons Op. 8, Nos 1-4
Concerto No. 1 in E major, II: Largo
Anne-Sophie Mutter – Viool
Wiener Philharmoniker
Herbert von Karajan – Dirigent

Afscheid 06 – Aan de waterkant (3:17)
Arvo Pärt – Für Alina
Jürgen Kruse – Piano

Afscheid 07 – Betoverend bos (7:20)
Samuel Barber - Agnus Dei
Vlaams Radio Koor
Marcus Creed – Dirigent

Afscheid 08 – Vederlicht (3:05)
Carloz Saldena – Préludes intimes – Dreamingly
Sarah Schuster Ericsson - Harp

Afscheid 09 – Een veld vol klaprozen (3:40)
Shigeru Umebayashi – Yumeji’s Theme
Gidon Kremer - Viool

