
Ter gelegenheid van het 100-jarig kiesrecht van vrouwen in Nederland 
en de Internationale Vrouwendag 8 maart heeft Johannette Zomer een 
programma gemaakt met vrouwen uit diverse culturen en diverse ach-
tergronden. Op het programma staan het onroerende Stabat Mater van 
Pergolesi en middeleeuwse lofzangen van Hildegard von Bingen. Daar-
naast wordt u meegevoerd op melodieën van prachtige Cantigas en Se-
fardische slaapliedjes.

Dansers van de talentklas van CaDanZ uit Zutphen zullen het thema van 
dit bijzondere programma verder uitdiepen door te dansen op de muziek 
van de Suites voor cello solo van Bach.

Reserveer tijdig want de belangstelling is groot!

Prijzen middenschip € 29,50 (stoel), € 26,00 (bank), € 14,50 (zijbeuk) 
inclusief een glas wijn van € 3,50, koffie, thee of fris.
Reserveren kaarten: www.proefkamermuziek.nl

Vanaf 18.00 uur biedt Restaurant Gieling een concertmenu voor € 20,00 
inclusief een glas wijn. 
Reserveren menu: reserveren@proefkamermuziek.nl

www.proefkamermuziek.nl / www.cultuurenwijn.nl

PROEFKAMERMUZIEK
EEN RIJK PALET AAN KLANKEN, SMAKEN EN GEUREN

Johannette Zomer, Cécile van de Sant
m.m.v. Tulipa Consort 
Grote Kerk van Muiden 
Zaterdag 16 maart | 20.00 uur 
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Zaterdag 16 maart | 20.00 uur            m.m.v. Tulipa Consort
JOHANNETTE ZOMER, CÉCILE VAN DE SANT

Stabat Mater | ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag in maart

muziek Pergolesi - Stabat Mater | delen uit de Cantigas de Santa Maria, op vrouwen geïnspireerde 
Arabische en Sefardische liederen, Lofliederen van Hildegard von Bingen

sopraan Johannette Zomer | mezzosopraan Cécile van de Sant | Sefardische zang Rolinha Kross | 
maqam zang Farida Mohammed Ali
ensemble Tulipa Consort: viool Elisabeth Ingenhousz, Marc Cooper | altviool Ruben Sanders | 
cello Anne-Linde Viseer | contrabas Tis Marang | orgel Vincent van Laar | CaDanz dansgroep Zutphen

Internationale vrouwendag brengt vrouwen uit diverse culturen samen.
De dag staat voor solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter wereld. In het NRC stond:  
“In het Stabat Mater ervaren we schoonheid en droefheid, eenzaamheid én lotsverbondenheid. Het vermogen 
te verbinden wordt gepersonifieerd door de vrouw: in tijden van crisis en lijden zijn het vrouwen die families, 
gemeenschappen en naties bij elkaar houden. We zien het telkens weer in de brandhaarden in de wereld, in het 
Midden-Oosten, in vluchtelingenkampen, in vrouwelijke regeringsleiders.”

In zijn Stabat Mater toont Pergolesi dat vrouwen niet alleen binnenshuis bestaan, maar ook publiekelijk. Daarmee 
stijgt vrouwelijkheid ver uit boven moederschap en bevestigt het vrouwelijke waarden in de maatschappij. Dit 
optreden is een ‘ode aan vrouwen’ en wordt gevierd met muziek en dans uit verschillende tijden en windstreken.


