FILMSPECIAL

Meer over
ZONDAG 22 MEI - 11.00 UUR
FILM: NIGHTWATCHING

VERHAALCONCERT: SANDRA GELLER, OLGA VAN DER PENNEN EN NASIM DE HAAS
FILM, VERHAALCONCERT EN LUNCH € 24,50

MEER OVER REMBRANDT
Zondag 22 mei
11.00uur
FILMSPECIAL met film, verhaalconcert en lunch
MEER OVER REMBRANDT

Een veelzijdig programma met een verhaalconcert over de unieke collectie van Rembrandts werken
in de Hermitage in St.- Petersburg, de film “Nightwatching” van regisseur Peter Greenaway en een
lunch.
Het mysterie Rembrandt blijft inspireren
Dit programma is gewijd aan de geniale schilder Rembrandt van Rijn (1606 – 1669), zijn glorie
en zijn dramatische val, waarbij hij werd beroofd van zijn rijkdom en prestige. Hij was de grootste
Hollandse schilder van de Gouden Eeuw. Hoe kon het gebeuren dat Rembrandt in een anoniem graf
werd begraven, en twee honderd jaar in vergetelheid raakte, tot hij weer als een feniks herrees tot
de ongekende hoge status van één van de grootste schilders allertijden en de trots van Nederland?!
HET VERHAALCONCERT
Het verhaalconcert over Rembrandts collectie in de Hermitage
in St.-Petersburg wordt uitgevoerd door twee Russische
bewonderaarsters van Rembrandts kunst: schrijfster, docent
en presentatrice van Filmspecials Sandra Geller en pianiste,
componiste en zangeres Olga van der Pennen. Sandra Geller
vertelt over het symbolisme in Rembrandts schilderijen en hun
inspiratie voor de Russische dichters. Zij vertelt hoe het motto
van Rembrandt “Liefde baart Kunst” weerspiegelt in zijn schilderijen en over de grote liefde in zijn leven. Haar verhaal wordt
omlijst door de muziek van Olga van der Pennen, vol passie
en lyrisme. De liederen van Olga zijn gecomponeerd op de bekende gedichten van Alexander Poeshkin en Anna Achmatova.
Olga vertelt: “ In mijn muziek deel ik mijn diepste emoties en
dromen, met één gedachte: open je hart, want van hart tot hart
is mijn motto”. Tijdens haar optreden wordt zij bijgestaan door de
Iraanse violiste Nasim de Haas, die met haar mooie klanken de
emoties van de liederen versterkt.

PROGRAMMA
11.00 uur
Verhaalconcert door Sandra
Geller, Olga van der Pennen
en Nasim de Haas, 65 min.

DE FILM
“NIGHTWATCHING” is een film van regisseur Peter Greenaway, die
beweert dat hij een groot kunsthistorisch raadsel van Rembrandt
heeft opgelost.
De film werkt de opvatting uit, dat Rembrandts iconografische schilderij
‘De Nachtwacht’ geen gewoon schuttersportret is, maar verwijzingen bevat
naar een moord binnen de schutterskringen. Rembrandt wist van de moord
en maakte van ‘De Nachtwacht’ een soort Da Vinci Code. De Amsterdamse
elite was er niet blij mee en zon op wraak. Men manipuleerde Rembrandt de
financiële afgrond in. Een geestig moordmysterie dus! Er zijn drie mogelijke
reacties op de film: of Peter Greenaway is gek geworden, of hij provoceert,
of hij heeft het bij het juiste eind. De keus is aan u.
Willem II straat 29 - 5038 BA Tilburg
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12.15 uur
Lunch
13.15 uur
Film:
Nightwatching,134 min.
15.30 uur
EINDE
FILM, VERHAALCONCERT EN LUNCH
€ 24,50

Auto: Parkeergarage Pieter Vreedeplein, ingang Magazijnstraat
Trein: 5 minuten lopen vanaf centraal station
Fiets: Gratis stallen in fietsenkelder Pieter Vreedeplein, ingang IJzerstraat

