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ONDER DE WEG EN OVER DE LOCHT
bijzondere muziekvoorstelling,
bijzonder boek
PREMIERE NADERT MET RASSE SCHREDEN!
19 april SYNAGOGE GRONINGEN, 20.15 uur
De première van de bijzondere liederencyclus
‘Onder de weg en over de locht’ komt rap
dichterbij. Groninger dichter Jan Siebo Uffen en
componiste/pianiste Ellen Dijkhuizen baseerden
hun prachtige werk op de ‘Chassidische legenden’
die een belangrijke rol spelen in misschien wel één
van de bekendste serie druksels van kunstenaar
Hendrik Nicolaas Werkman. De druksels waren
voor Jaap van den Hoofdakker uitgangspunt voor
een bijbehorende videoproductie die naadloos
aansluit bij tekst en muziek.
Na de premiere van ‘Onder de weg en over de
locht’ op 19 april in de Synagoge in Groningen
wordt de voorstelling op verschillende locaties in
de provincie gepresenteerd.
Andere data en plaatsen
13 juni
Wehe-Den Hoorn
3 oktober
Winsum
4 oktober
Appingedam
10 oktober
Oldenzijl

Marnehoes
Centrumkerk
Nicolaikerk
Nicolaaskerk

Bij de liederencyclus verschijnt bij uitgeverij
Philip Elchers de unieke, eenmalige uitgave
‘Onder de weg en over de locht’, met daarin
niet alleen de poëzie van Jan Siebo Uffen in het
Gronings en Nederlands, maar ook alle prenten
van de ‘Chassidische Legenden’ van H.N.
Werkman. In het boek is een cd opgenomen
met een integrale uitvoering van de
liederencyclus. Het boek wordt ingeleid door
prof. dr. Wout van Bekkum, hoogleraar
Midden-Oostenstudies aan de RUG. Het boek is

Ik neem òfschaaid
van t meleur dat ik hailde
bie mens, maaiknòl en melkkou.
Op berre is mien zail mie vrij
(Jan Siebo Uffen)

cover van het te verschijnen boek

genaaid gebonden met hardcover, bevat 62
pagina's en is geheel in kleur uitgevoerd. De
introductieprijs bedraagt € 16,50. In combinatie
met de muziekvoorstelling (toegangsprijs € 15)
geldt een speciale combinatieprijs: toegang en
boekje € 25. Dit alles is mede mogelijk gemaakt
door de volgende sponsoren die wij daar hartelijk
dank voor zeggen.
Fa. Steenhuis
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De uitvoerenden: mezzosopraan Netty Otter,
spreekstem van Ben Smit, Pierre Lafay op klarinet
en basklarinet, Wilma van der Wardt op cello en
Ellen Dijkhuizen op piano staan garant voor een
prachtige vertolking op hoog niveau.
Voor meer informatie en actueel nieuws
www.stichtingdiek.nl
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