Von Siebold op zoek naar het Echte Oosten
Muzikale Ontdekkingsreis met Het Zingend Hart

Het Verre Oosten heeft westerse geleerden eeuwen als een
magneet getrokken. Op Deshima, het schiereilandje voor
Nagasaki, kende chirurgijn-majoor Philipp Franz von Siebold
(1796-1866) de gelukkigste tijd van zijn leven. Met zijn westerse
medische kennis genas hij Japanse zieken. In ruil gaven ze hem
Japanse voorwerpen, planten en dieren voor zijn verzameling,
die hem in Leiden en daarbuiten beroemd zouden maken. Hij
gaf colleges in het Nederlands in Nagasaki, leefde samen met
een Japanse vrouw, reisde naar het voor buitenlanders verboden
Edo, en liet in het grootste geheim kaarten van Japan maken.
Totdat hij van spionage werd beschuldigd.
In een kleurrijke muzikale voorstelling komt het rijke
en tragische leven van de Leidse geleerde Von Siebold tot
leven. Het Leidse kamerkoor Het Zingend Hart onder leiding
van Guido van Swieten brengt een verrassende verzameling
oosterse muziek, een verrukkelijke muzikale ontdekkingsreis
van oosterse teksten en motieven in westerse kleuren en
zettingen. Japanse, Chinese en Indonesische liederen van
componisten uit het oosten en westen. Van Japanse Haiku’s
en Waka’s door Ron Holtslag en Vic Nees, tot Indonesische
muziek van Badings en Javaanse kecakmuziek door de Leidse
componist Warner van Es. Een caleidoscoop aan wijsjes uit
het Oosten, authentieke clichés, misvattingen, humoristische
beeldvormingen, oriëntalismen en ontroerende prachtmuziek.
Regie: Nicoline van de Beek, Ton van Kempen en Eva van
der Weerd
Muzikale leiding: Guido van Swieten
Productie: Coby van der Weerd
Met Arie Pos als Philipp Franz von Siebold

M.m.v. dansgroep Raiden Yosakoi en de studenten Hiyori
Suzuki, Raudya Amalia, Rani Krisnamurthi, Sangqiao Li en
Her Gao.
Liederen in originele talen; gesproken tekst in het Nederlands.
Wereldpremière van “Kexi”, een compositie van Guido van
Swieten.
Deze voorstelling maakt deel uit van het programma van het
Leidse Aziëjaar (leidenasiayear.nl) en is tot stand gekomen in
samenwerking met het Japanmuseum SieboldHuis.
Info:
Zaterdag 11 en 18 november 2017, 20.00 uur
Zondag 12 en 19 november 2017, 15.00 uur
Locatie: P.J. Veth gebouw, bereikbaar via de nieuwe hoofdentree aan de kant van de Hortus botanicus in Leiden (Rapenburg 73).
Kaarten à € 15 (regulier tarief ) of € 10 (kinderen t/m 12 jaar
en studenten op vertoon van collegekaart) voor deze voorstelling van het Leidse Aziëjaar kunnen gereserveerd worden
via info@hetzingendhart.nl. Een toegangskaart is inclusief
een kopje koffie of thee.
Check onze website: hetzingendhart.nl
ようこそ, Yōkoso, oftewel: Welkom!

