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Uitnodiging

Jubileum-symposium Sytze de Vries 75 jaar

Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van het Jubileum-symposium
ter gelegenheid van de vijfenzeventigste verjaardag van Sytze de Vries:

'OP VLEUGELS'.
Zondagmiddag 12 september 2021
Domkerk Utrecht 14.00-17.00
Tijdens dit symposium zullen vier kenners uit binnen- en buitenland
kort stilstaan bij de liederen en liturgische teksten van Sytze de Vries,
steeds aan de hand van twee door hen uitgekozen liederen:
Peter Nissen over: de 'godsbeelden'.
(Remonstrants predikant en emeritus hoogleraar oecumenica)

Elsabé Kloppers over: de 'helende werking' van de liederen.
(emeritus hoogleraar praktische theologie UNISA)

Sebastiaan ’t Hart, over: het 'taaleigen'.
(Neerlandicus en kerkmusicus, Utrecht)

Ansgar Franz over: de 'liturgische en hymnologische' rol.
(hoogleraar liturgiewetenschap uit Mainz)

De door hen gekozen liederen zingen we samen onder leiding van dirigent Daniel Rouwkema
en begeleid door Christiaan de Vries op het Bätzorgel van de Domkerk.
Tevens zal de nieuwe liederenbundel Op Vleugels van Sytze de Vries worden gepresenteerd.
Natuurlijk is er een ruime pauze waarin u de boekentafel kunt bekijken en elkaar kunt ontmoeten.

De mogelijk bestaat dat er een beperkt aantal bezoekers kan worden toegelaten (gezien de dan
geldende corona-maatregelen), Daarom: 'wie het eerst komt die het eerst maalt!'.
Ter dekking van de kosten vragen we een een bijdrage van € 12,50.
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@liedfestival.nl
en door overmaking van € 12,50 op
IBAN rekening nummer van Stichting Vertaalslag : NL32 INGB 000 48 61 278
onder vermelding van uw naam en het aantal personen dat zich aanmeldt.
Donateurs hebben gratis toegang.
U wordt donateur met een gift van € 30,-- of meer per jaar (1,25 keer aftrekbaar bij de belasting).
Voor nadere informatie bij mevr. Anke Mopman: a.mopman@kpnplanet.nl of 06-36131222
We hopen u te mogen ontmoeten op 12 september aanstaande!
Erick Versloot, voorzitter Stichting Vertaalslag
Theo van Willigenburg, secretaris
Johan Bijlevelt, penningmeester

