
 

Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef 

18 november 2018 om 11.15 uur 

 

Nesciolezing met koffieconcert 

Lezing door Hannah Rood 

 

‘Verhalend verbinden’ 
Het betreft een lezing in onze serie ‘Verbinden-verbanden-verbonden 

Over-leven in een connected world 

 
 

Onder de titel Verhalend Verbinden maakte fotograaf en dichter Hannah Rood 52 ontroerende, 

verrassende en vooral persoonlijke portretten van Culemborgse stadsbewoners. Ze verdiept zich in de 

verhalen van mensen vanuit verschillende culturen, leeftijden en met uiteenlopende achtergronden en 

leefsituaties .In het jaar dat Culemborg 700 jaar stadsrechten viert, presenteerde ze elke week een 

nieuw portret van mensen in de stad. 

,,Ik ben in mijn kleine kring begonnen", vertelt Hannah 

Rood. ,,En omdat er altijd iets is wat de kern van je bestaan 

bevestigt, vroeg ik aan de geportretteerde een relikwie mee 

te nemen, iets dat het meest dierbare in hun leven 

verbeeldde. Dat bleek van alles te kunnen zijn; variërend 

van een woord tot een ideologie tot het schroevendoosje 

van opa. Dat leverde een aantal verrassende ontmoetingen 

en originele foto’s op. Een aantal van deze foto’s zal zij laten 
zien en zal zij toelichten. 

(foto Hannah Rood) 

Hannah Rood is dichter en fotograaf. Zij is opgegroeid in Zeeland en verhuisd naar Culemborg waar zij 

de uiterwaarden als nieuwe inspiratiebron gebruikt voor haar verstilde natuurbeelden. Deze verbindt 

zij evenals haar portretten en stadsbeelden fantasievol aan haar teksten die een zeer persoonlijk 

commentaar zijn op een woelig leven. Taal, klassieke muziek en beeldende kunst spelen een grote rol 

in haar werk. 

 

Rond de lezing verzorgen Francien Post, fluit, en Corien van den Berg, piano, het concert. 

    

 Programma 

 
 

Gabriel Fauré (1845-1924) 

 

 

Claude Debussy (1862-1918) 

 

 

Georges Enesco (1881-1955) 

Fantaisie 

 

 

Sur un poême de Paul 

Bourget 

 

Cantabile et Presto 

 

Lezing 

 

- Andantino 

- Allegro 

 

 

Jules Mouquet (1867-1946) 

 

Philippe Gaubert (1879-1941) 

 

Pan et les Oiseaux 

 

Fantaisie 

 

 

 

 

 

- Moderato 

- Vif 



 

  

Francien Post studeerde fluit aan het Utrechts 

Conservatorium bij Abbie de Quant (Aantekening Orkestspel 

bij Emile Biessen). In 1990 behaalde zij haar diploma 

Docerend Musicus, een jaar later het Solistendiploma, 

waarna ze haar studie afrondde met een Aantekening 

Kamermuziek.  

Al sinds haar opleiding speelt Francien Post in diverse 

kamermuziekensembles, waarmee ze regelmatig optreedt. 

Daarnaast is ze regelmatig als soliste betrokken bij diverse 

uitvoeringen. Ook vormt ze een vast duo met harpiste 

Judith Jamin, met cellist Sander Westphal en natuurlijk met 

pianiste Corien van den Berg.  

Francien heeft 2 cd’s opgenomen: in 2012 de cd European 
Tour (fluit en kerkorgel) en een jaar later de cd VIBES!, een 

live-registratie van een concert met Judith.  

In haar woonplaats Amersfoort heeft zij een 

privélespraktijk, waarin ze lesgeeft aan zowel kinderen als 

volwassenen, beginners en gevorderden. Veel van haar 

leerlingen zijn actief in kamermuziekensembles en amateur 

symfonieorkesten. Een aantal leerlingen wint geregeld 

prijzen op diverse concoursen. Daarnaast verzorgt Francien Post diverse workshops, jureert ze bij Het 

nationaal Fluitconcours en werkt ze als kamermuziek coach. Ook geeft ze voor de Nederlandse Fluit 

Academie van Emily Beynon, solo-fluitiste bij het Concertgebouw Orkest, les aan talentvolle kinderen 

tot 12 jaar. www.francienpost.nl 

 

Corien van den Berg kreeg les van Mladen Kukulj, Sas Bunge en Ria Groot. Na haar opleiding aan het 

Utrechts Conservatorium bleef ze actief als pianiste en ging voor verdere verdieping naar Willem 

Brons en Maria Joao Pires. Als solist speelde ze met diverse orkesten en maakte deel uit van 

ensembles waaronder het Nederlands Pianisten Kwartet met wie ze in 1994 in het Utrechtse 

Vredenburg achthandige pianomuziek opnam op CD. Voor koor- en liedbegeleidingen was zij een 

aantal jaren werkzaam bij de Kurt Thomas Cursus en met mezzo sopraan Meta Bourgonjen maakte ze 

de CD “facetten”. Met Niek de Vente vormt ze een pianoduo, tijdens een concert in 2010 gaven ze 

een vierhandige uitvoering van Strawinsky’s Sacre du Printemps. Tango’s speelt ze met bandoneonist 
Gert van Ruiswijk en bassist Pim van de Zwaan in het trio Compadre. 

Naast haar uitvoerend werk bouwde ze ook ruimschoots expertise op in het les geven en coachen 

van jonge musici. Met Francien Post heeft Corien van den Berg een bijzondere muzikale vriendschap 

gesloten. Ze treden op met repertoire voor fluit en piano en hebben een samenwerkingsverband van 

hun lespraktijken. www.corienvandenberg.nl 

 

 

Waar: 

Wanneer: 

Tijden:  

Toegangsprijs: 

Het Oude Kerkje aan de Kortenhoefsedijk 168 in Kortenhoef  

18 november 2018 

Van 11.15 tot 12.45 uur (i.v.m. voorafgaande kerkdienst: toegang kerk vanaf 11.00 uur) 

€ 10,00 inclusief koffie/thee, kinderen vrij 

Wilt u op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten?  

Geef dan uw naam en e-mailadres op bij de uitgang. 

Of ga naar: http://www.osg-kortenhoef.nl/aanmelden-nesciolezingen/ 

 

De volgende lezing in deze serie wordt gehouden op zondag 20 januari 2019 

Spreker is Manuela Kalsky    

Concert door Hobbema Trio 

http://www.francienpost.nl/
http://www.corienvandenberg.nl/
http://www.osg-kortenhoef.nl/aanmelden-nesciolezingen/

