
Oecumenische	Streekgemeente	Kortenhoef	in	samenwerking	met	de	VUvereniging	

Zondag	15	maart	

Nesciolezing	met	koffieconcert	

Lezing	door	Manuela	Kalsky	

‘Geest	en	lichaam	en	de	balans	tussen	compassie	en	zelfcompassie’ 

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

Lichaam	en	geest	horen	bij	elkaar.	Maar	weinig	mensen	zullen	dat	ontkennen.	Maar	hande-

len	we	ook	conform	die	wijsheid?  

Manuela	Kalsky	kreeg	na	de	val	van	een	trap	te	maken	met	CRPS,	een	Complex	Regionaal	

PijnSyndroom.	Vanuit	die	ervaring	vertrekt	zij	in	haar	beschouwingen	over	het	gevecht	tus-

sen	het	ontwrichte	lichaam	en	de	opstandige	geest	en	het	vinden	van	de	juiste	balans	

	tussen	zelfcompassie	en	compassie.		

Manuela	Kalsky	is	bijzonder	hoogleraar	Theologie	en	Sa-

menleving	aan	de	VU	en	bekleedt	de	Edward	Schillebeeckx-

leerstoel.	Het	doel	van	deze	leerstoel	is	om	theologie	en	

samenleving	met	elkaar	te	verbinden	in	de	geest	van	de	

dominicaan	en	theoloog	Edward	Schillebeeckx.	Hiernaast	is	

zij	directeur	van	het	Dominicaans	Studiecentrum	en	be-

stuursvoorziLer	van	de	SMchMng	Nieuw	Wij.		

foto Manuela Kalsky: Maurice Boyer





Concert	rondom	de	lezing	wordt	verzorgd	door	het	Hobbema	Pianotrio	met	Jussi	Paananen,	vi-

ool,	Jeanny	Beerkens,	cello	en	Yumi	Toyama,	piano.	

W.A. Mozart     Trio KV 502  Allegro 
(1756 - 1791) 

C. Debussy      Trio in G-dur  Scherzo 
(1862 - 1918)       Andante espressivo 

Lezing 

C. Debussy      Trio in G-dur  Finale 
(1862 - 1918)         

P. Schoenfield    Café music  Rubato 
(1947 -)        Allegro 

http://www.nieuwwij.nl/


Het Hobbema Pianotrio werd in juli 2014 opgericht, na het succes van hun eerste geza-
menlijke optreden tijdens een zomeravondconcert op Texel. Door hun Finse, Nederlandse 
en Japanse afkomst verschillen zij wat betreft culturele achtergrond, maar zij hebben 
ook ieder een geheel eigen temperament. U zult merken dat dit een spanning oplevert die 
gunstig doorwerkt in hun samenspel. 

Jussi Paananen begon met vioolspelen in Suonenjoki, Finland, toen hij 5 jaar oud was. 
Vanaf zijn 18e studeerde hij aan het conservatorium van Kuopio, Finland, eerst bij 
Aulikki Lindholm en later bij Zoja Istomina. Met het diploma docerend musicus op zak 
studeerde hij verder aan het conservatorium van Rotterdam, bij Benzion Shamir. In 1996 
behaalde hij het diploma Uitvoerend Musicus. Jussi volgde masterclasses bij Hagai Sha-
ham (Israel), het Moskou trio, Pihtipudas-quintet  en  the New Helsinki quartet. In 1996 
werd hij gevraagd voor het Hobbema-strijkkwartet, waaruit later het  Hobbematrio*) 
ontstond. Hij is als vioolpedagoog verbonden aan de muziekscholen Triade in Den Helder, 
Toonbeeld in Castricum en Artex op Texel en speelt op een viool uit 1922, gebouwd door 
Hongaarse vioolbouwer Janos Spiegel. 
Jeanny Beerkens groeide op in Maastricht, waar zij aan het conservatorium hoofdvak 
cello bij Frans van der Grinten studeerde en hoofdvak piano bij Barbara Grajewska. Zij 
vervolgde haar studie aan het Sweelinck conservatorium in Amsterdam bij Elias 
Arizcuren, bij wie ze in 1988 afstudeerde. Ze heeft veelvuldig opgetreden in binnen- en 
buitenland met het Conjunto Iberico cello octet. Samen met gitarist Ard Aleman vormde 
ze het ‘Ten Strings’ duo. Jeanny is verbonden aan de muziekscholen van Amstelveen en 
Bloemendaal. Nadat ze jarenlang een cello van het Nationaal Instrumentenfonds mocht 
bespelen heeft ze in 2011 een cello laten bouwen door Annelies Steinhauer in Hilversum 
en een strijkstok van Andreas Grutter.  
Yumi Toyama begon met piano op 3-jarige leeftijd in Japan. Ze behaalde haar Bachelor 
of Music aan de Peabody Conservatory in Baltimore en haar Master’s Degree aan de 
Chopin Academy of Music in Warschau bij Regina Smendzianka. Op Internationale con-
coursen won ze diverse prijzen, o.a. de A. Radziwil Concours Chopin-Prijs in Polen. 
Tegenwoordig werkt Yumi vanuit Amsterdam en ze treed regelmatig op als solist en 
kamermusicus binnen en buiten Nederland. Behalve voor concerten heeft ze ook een 
passie voor het begeleiden van jong pianotalent. 

Over Hobbema 
Het begon allemaal in een studentenhuis aan de Hobbemakade in Amsterdam, waar vanaf 
1990 regelmatig huiskamerconcerten werden georganiseerd: een plek waar musici elkaar 
ontmoetten en zo tot verrassende ideeën kwamen. Hier richtte Jeanny in 1990 het 
Hobbema Strijkkwartet op en in 1996 trad Jussi tot de gelederen toe toen hij naar Neder-
land kwam. Na 10 succesvolle jaren hield het kwartet op te bestaan nadat twee van de 
leden een eigen weg gingen. Vanaf 2004 besloten Jussi en Jeanny samen met pianiste 
Carmen Keyser als Hobbematrio verder te gaan. In 2014 werd Yumi Toyama als pianiste 
lid van dit trio, dat voortaan Hobbema Pianotrio ging heten.   

Waar:    Het Oude Kerkje aan de Kortenhoefsedijk 168 in Kortenhoef 
Wanneer:   15 maart 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 19 april  

Spreekster is Nicole de Raad  

Het concert wordt verzorgd door William McLeish, cello en Ivan Penkov, piano


