Donderdag 4 mei – Herdenking met verhalen, muziek en samen stil zijn,

Doorgegeven herinneringen,
Deze voorstelling is een ode aan de levenskracht van een aantal mensen die zich de
oorlog konden herinneren.
‘Je kunt er niet over spreken, maar je kunt er ook niet over zwijgen.’
Het zijn vooral de details die in onze verhalen zullen klinken. Een appel die over het
prikkeldraad vliegt, een vraag, de zoon van een Japanse soldaat, een vergeten
dagboek, een paardenbloem die uit de opengescheurde aarde tevoorschijn komt.

Op donderdag 4 mei begint om 17.00 uur een herdenking/gedenking met verhalen
en muziek in een mooie ruimte van het Gezondheidscentrum+ en in het park in
Eindhoven, waar we om 20.00 uur samen stil zullen zijn.
Dick van der Pijl en AnneMargriet Veldhorst vertellen verhalen die gaan over
herdenken en gedenken. Guido Swart maakt tussen de verhalen door muziek op
saxofoon, gitaar en mondharmonica.
We beginnen om 17.00 uur voor het gebouw van Gezondheidscentrum+ in de Jan
Smitzlaan en lopen naar het park aan het einde van de straat. Daar klinken de eerste
hele korte verhalen van Dick en AnneMargriet bij het monument voor de Joodse
kinderen die in de tweede wereldoorlog in Eindhoven op transport zijn gezet en zijn
gestorven.
Vervolgens lopen we terug naar het Gezondheidscentrum+ waar Guido de verhalen
van Dick met zijn muziek omlijst tot aan de pauze.

In de pauze is er maaltijdsoep met brood en als toetje plaatkoek.
Na de pauze vertelt AnneMargriet verhalen waarbij Guido muziek maakt.
Rond 19.30 uur gaan we terug naar het park waar AnneMargriet en Dick allebei een
heel kort verhaaltje vertellen en waar we om 20.00 uur samen stil zullen zijn bij de
bomen die zoveel te gedenken hebben en bij de Dommel die altijd door blijft
stromen…

Plaats: Gezondheidscentrum+ in de Jan Smitzlaan 7 in Eindhoven.
Tijd: 17.00 uur tot na de stilte van 20.00 uur.
Kosten: 15 euro inclusief soep, brood, plaatkoek en thee/koffie.
Reserveren: bij Dick - dickvanderpijl@gmail.com of bij AnneMargriet
info@annemargrietvertelt.nl

