Iran, de levende geschiedenis
&
Een avondje muziekgeschiedenis
Mevrouw,
Mijnheer,
In samenwerking met Markant Lokeren is er eerstdaags een boeiende voordracht over Iran.
Op dinsdag 7 maart hebben we dr. Farhad Tajdar te gast.
Dr. Tajdar is arts in Brugge, maar zijn thuisland Iran laat hij niet
los. Hij komt spreken over de boeiende evolutie van het land en
over de positie van de vrouw.
Dr. Tajdar, chirurg in Sint-Lucas en Sint-Jan te Brugge kwam
naar België voor zijn studies en is hier gebleven, maar hij
koestert nog steeds zijn thuisland “Iran”. Met veel passie neemt
hij zijn toehoorders mee naar zijn geboorteland.
Deze voordracht is een openbaring, het gaat over de invloeden
die dit land historisch, cultureel en maatschappelijk op het
Midden-Oosten en Europa had. Hoe evolueerde het grootse OudPerzische Rijk naar de Islamitische Republiek Iran van vandaag?
Wat hebben de Iraniërs, vooral de vrouwen, de laatste 30 jaar
meegemaakt?
Opgelet ! Deze keer is het niet in zaal Het Volk maar wel in een lokaal van het Jeugd- en Sportcentrum
aan de Sportlaan (sporthal, naast het zwembad). Het uur is wel hetzelfde namelijk om 20 uur.
Misschien tot dan ? (en breng gerust andere geïnteresseerden mee)
Op de Nacht van de geschiedenis verplaatsen we ons naar de Kunstacademie Ter Beuken waar we van
een avondje muziekgeschiedenis op Bachs verjaardag genieten: de
Mattheüspassie !
Op 21 maart 2017 vieren we de 332ste verjaardag van Johann
Sebastian Bach (1685-1750). Kristien Heirman (organiste,
klaveciniste en musicologe) neemt jullie tijdens haar les
muziekgeschiedenis mee naar de wondere wereld van één van zijn
meest bekende en geliefde werken: de Mattheüspassie. Aan de
hand van luisterfragmenten worden jullie ondergedompeld in de
geschiedenis en de symboliek van dit werk. Wanneer: van 19 uur
tot 21 uur. Waar: Kunstacademie Ter Beuken, Groendreef
Lokeren.
Opgelet ! De plaatsen zijn beperkt dus vooraf inschrijven bij
secretaris Peter De Bruyne (coördinaten, zie onderaan).
Noteer alvast ook onze volgende boeiende voordracht in uw
agenda: Ontwikkelingssamenwerking 2.0 Zin en onzin anno
2017 ? op dinsdag 18 april door em. prof. dr. Marc De Broe.
Vriendelijke groeten en hopelijk tot op één van onze activiteiten,
Namens het bestuur,
Peter De Bruyne
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