Zeventig jaar geleden kwam er een eind aan een donkere
periode in onze geschiedenis.
Maarten Peters schreef zijn liederen om hier bij stil te staan,
terug te kijken maar ook zeker vooruit.
De Synagoge van Winsum is het decor, samen met lokaal
historische beelden verwerkt in collages.
Aanvang: 19.00 uur en 21.00 uur
Toegang: € 7,50
Reserveren gewenst i.v.m. beperkte
ruimte via: info@sjoelplein.nl
zie ook: www.sjoelplein.nl

Locatie:

Voormalige Synagoge
Schoolstraat 24
9951 EL Winsum

Muziekvoorstelling 'Bevroren tranen' in de voormalige Synagoge in Winsum
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Op 17 april 2015 is het precies 70 jaar geleden dat Winsum werd bevrijd.
Op 10 april, een week vóór deze historische dag, organiseert stichting Een Joodse Erfenis de
muziekvoorstelling ‘Bevroren tranen’ in de voormalige Synagoge in Winsum.
Maarten Peters werd in 1999 gevraagd zijn lied ‘De treinen hebben kleur’ dat hij schreef tijdens de
Kosovo crisis te zingen op de 4 mei Herdenking op Kamp Westerbork. Sindsdien schrijft en zingt hij
elk jaar een nieuw lied voor deze grote herdenking.
Hij heeft zijn liedjes verzameld onder de titel ‘Bevroren tranen’ en hij is uitgenodigd ze te zingen op
vele bijzondere plaatsen en gelegenheden zoals op het vrouwenkamp Ravensbrück, de Nederlandse
ambassade in Berlijn maar ook voor geallieerde Veteranen.
Maarten Peters componeert o.a. voor Liesbeth List, Rob de Nijs, Margriet Eshuijs en is daarnaast
theater maker in hart en ziel.
In de komende tijd zal er veel worden stil gestaan bij het feit dat het nu zeventig jaar geleden is dat er
een eind kwam aan een donkere periode in onze geschiedenis. De muziekvoorstelling ‘Bevroren
tranen’ is dan ook gemaakt om hier bij stil te staan, terug te kijken maar ook zeker vooruit.
In de voorstelling zal Maarten naast het zingen van zijn liederen vertellen over zijn ontmoetingen met
bijzondere mensen en gebeurtenissen die hem inspireerde tot het schrijven van dit unieke repertoire.
Hij vertelt zijn verhalen ook met korte filmpjes en het decor van de voorstelling bestaat uit mooie
beeldcollages waarin lokaal historisch beeld materiaal is verwerkt. Ook het podium van de Synagoge
is in deze voorstelling van grote betekenis.
Een waarachtig unieke voorstelling.

In verband met beperkte ruimte worden er twee muziekvoorstellingen gespeeld.
datum:

vrijdagavond 10 april, aanvang 19.00 uur en 21.00 uur

locatie:

voormalige Synagoge, Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum

artiest:

Maarten Peeters (www.bevrorentranen.nl)

organisatie:

stichting Een Joodse Erfenis, Winsum (www.sjoelplein.nl)

toegang:

€ 7,50

aanmelding:

in verband met beperkte ruimte (40 zitplaatsen) is reservering gewenst via:
info@sjoelplein.nl of 0595-442728

