BENEFIETVOORSTELLING
VOOR OEKRAÏNE
Woensdag 4 mei | aanvang 21.00 uur
Grote Kerk | Muiden

Wilt u goede plaatsen
hebben bij de voorstelling?
Reserveer dan via:
www.muidencultureel.nl
Om 19.00 herdenkingsbijeenkomst in
de Grote Kerk. Aansluitend de stille
tocht naar de Algemene begraafplaats.
Om 20.00 uur is er twee minuten
stilte, waarna de kranslegging en
het defilé tot 20.30 uur. Daarna is de
kerk open voor bezoekers van de
BENEFIETVOORSTELLING. U kunt ook
alleen de voorstelling bezoeken.
Comité Openbare Feesten Muiden,
de Grote of Sint-Nicolaankerk en Art
connects People slaan de handen
ineen om de Dodenherdenking en de
voorstelling te organiseren.

De opbrengst gaat naar Giro 555
‘Samen in actie voor Oekraïne’

DE DOCHTER VAN ME IJER
Woensdag 4 mei 2022 | 21.00 uur
door Pauline Broekema en The Amsterdam Conort
Op 4 mei herdenken wij alle Nederlandse slachtoffers sinds
de Tweede Wereldoorlog, burgers en militairen die stierven
in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. In 2022 herdenken
wij het verleden en worden geconfronteerd met de oorlog in
Oekraïne. Een land met zijn inwoners wordt, evenals de vele
landen destijds, zwaar getroffen. Oekraïne heeft onze hulp nodig.
Kom naar de voorstelling en doneer.
De voorstelling gaat over een gezin in tijden van oorlog. Meijer,
de vader van de kleine Sara (1941) wordt met de eerste trein van Westerbork naar het Oosten
gevoerd. Sara en haar moeder Mies duiken onder, om veiligheidsredenen gescheiden van elkaar.
Na de bevrijding blijkt bijna niemand van hun grote joodse familie nog in leven. De dochter
van Meijer gaat over bezetting en bevrijding. Over eindeloze jaren in
onderduik. Over angst, heimwee, rouw en ongelofelijke veerkracht.
Het is het verhaal van schoften en meelopers. En van stille helden, de
mannen en vrouwen die hun leven riskeerden om er voor anderen te
kunnen zijn, die leefden in verbondenheid.
Pauline Broekema werd in Groningen geboren en werkte 34 jaar als
redacteur-verslaggever bij de NOS en het NOS-Journaal. In januari
2019 nam zij afscheid. Onderzoeken en willen weten wat mensen drijft,
vertellen wat zij heeft ontdekt, het is haar leven.
De musici van The Amsterdam Consort hebben elkaar gevonden bij ensembles als het
Nederlands Blazers Ensemble en het Hexagon Ensemble. In deze voorstelling treden zij op in
kamermuziekbezetting en omarmen de geschiedenis van Meijer, Mies en Sara met werken van
componisten die destijds werden beluisterd.
foto Rita Dollmann

Drie van de vijf uitvoerenden wonen in de
Gemeente Gooise Meren en zijn initiatiefnemers van de benefietvoorstelling:
fluit, piccolo – Jeannette Landré
fagot, contraforte – Marieke Stordiau
viool, altviool – Albert Adams
piano – Mariken Zandvliet

