
Oecumenische	Streekgemeente	Kortenhoef	in	samenwerking	met	de	VUvereniging	

Zondag	16	februari	

Nesciolezing	met	koffieconcert	

Lezing	door	Christa	Anbeek	

Chaos	en	twijfel	als	begin	van	geloof	

Het	betre2	een	lezing	in	de	serie	‘Lichaam	en	Geest’	

Wat kun je nog, als de zin van je leven stuk is? Deze vraag hield Christa Anbeek lang in 
haar greep. Zij werd al jong in haar directe omgeving geconfronteerd met de dood. In korte 
tijd overleden haar moeder, haar vader en haar broer. De laatste twee door een zelfgeko-

zen dood. Christa zelf reageerde op deze ingrijpende ervaringen door vol te kiezen voor het 
leven: zij kreeg een dochter. 

In haar werk en haar boeken speelt de vraag hoe je te verhouden tot het leven een grote 
rol. Hevige verliefdheid, verlies van een dierbare, een bergtop bereiken. Positief of negatief, 
zulke ‘contrastervaringen’ zijn ontregelend. Wat blijkt van waarde te zijn? Wat biedt hou-

vast of geeft weer richting? Roept zo’n ervaring aanvaarding op of verzet? 
Christa neemt ons mee in haar persoonlijke zoektocht naar antwoorden op deze voor ieder 
mens herkenbare vragen. Waar het voor haar om draait, is: kun je erop vertrouwen dat er 

een nieuw begin mogelijk is? 

Christa Anbeek (1961) is bijzonder 
hoogleraar remonstrantse theologie aan 
de Vrije Universiteit en doceerde tot 1 
januari 2018 Levensfilosofie aan de 
Universiteit voor Humanistiek. Zij 
schreef verschillende boeken over zoek-
tochten naar de diepere zin van leven 
en dood. Voor haar laatste boek ‘Voor 
Joseph en zijn broer’ kreeg zij de prijs 
voor het beste spirituele boek van 
2019. Zij onderzocht en beoefende in-
zichten en praktijken uit het boed-
dhisme, humanisme, christendom, filo-
sofie en literatuur.  

De muziek rond de lezing wordt verzorgd door het Arte Duo. 

C. Debussy       Rêverie 
(1862 - 1918)  
R. Schumann      Adagio & Allegro Opus 70 
(1810 - 1856) 

Lezing 

C. Saint-Saëns      Le Cygne 
(1835 - 1921) 
E. Elgar       Salut d’Amour 
(1857 - 1934) 

P. Iturralde      Pequeña Czarda 
(1929)




(Foto Jostijn 

Ligtvoet) 

Piano	en	saxofoon,	dat	is	een	niet	zo	voor	de	hand	liggende	combinaAe.	Saxofoniste	Aubrey	Snell	en	pianis-

te	Lineke	Lever	maken	die	combinaAe	nu	al	19	jaar	actueel	en	springlevend	onder	de	naam	Arte	Duo.	Het	in	

2001	opgerichte	Arte	Duo	ontleent	de	naam	aan	het	stuk	Scaramouche	van	Darius	Milhaud.		

Hun	veelzijdigheid	en	het	oproepen	van	uiteenlopende	sferen	is	iets	wat	het	Arte	Duo	in	het	bloed	zit.	Het	

duo	speelt	muziek	die	zowel,	lyrisch,	romanAsch	of	juist	moderner	is.	

Aubrey	en	Lineke	studeerden	beide	cum	laude	af.	Lineke	aan	het	Utrechts	Conservatorium,	Aubrey	

aan	het	Koninklijk	Conservatorium	in	Den	Haag.	In	de	daaropvolgende	jaren	volgden	zij	master-

classes	van	o.a.	de	saxofonisten	Jörgen	PeVerson,	Arno	Bornkamp,	Willem	van	Merwijk,	Hans	de	

Jong	en	de	pianisten	Ralph	van	Raat	en	David	Kuyken.	In	2011	werd	het	Aenjarig	bestaan	van	het	

Arte	Duo	bekroond	met	hun	eerste	CD	One	2	Ten.	In	het	najaar	van	2014	is	hun	romanAsche	CD	

Salut	d’Amour	uitgekomen.	Beide	cd’s	zijn	lovend	ontvangen	door	de	pers	en	publiek.	

Inmiddels	speelde	het	Arte	Duo	op	alle	belangrijke	concertpodia	van	het	land:	Het	Concertgebouw,	

Muziekcentrum	Vredenburg,	Muziekgebouw	Eindhoven	en	het	Muziekgebouw	aan	’t	IJ	te	Amster-

dam.	De	ongewone	combinaAe	waarvoor	het	Arte	Duo	koos,	hee2	ook	verrassende	gevolgen.	Er	

zijn	speciaal	voor	het	Arte	Duo	meer	dan	20	stukken	geschreven	waarvan	zij	de	wereldpremière	op	

hun	naam	hebben	staan.	Van	het	Arte	Duo	zijn	opnames	gemaakt	door	Radio	4	en	de	televisie.Het	

Arte	Duo	speelt	ook	regelmaAg	met	muzikale	vrienden	samen	onder	de	noemer	‘Arte	Duo	&	

Friends’.	

www.arteduo.nl	

Waar:		 	 	 Het	Oude	Kerkje	aan	de	Kortenhoefsedijk	168	in	Kortenhoef	

Wanneer:		 	 16	februari	van	11.15	tot	12.45	uur		

Toegangsprijs:	 	 €	10,00	inclusief	koffie/thee,	kinderen	vrij	

Wilt	u	op	de	hoogte	worden	gehouden?	Geef	uw	mailgegevens	door	bij	de	koffie.	

 

De	volgende	lezing	in	deze	serie	wordt	gehouden	op	zondag	15	maart. 

Spreekster	is	Manuela	Kalsky. 

Het	concert	wordt	verzorgd	door	het	Hobbema	Trio.

http://www.arteduo.nl

