Beeldende Kunst en Monumentale Kerkarchitectuur
in Midden en Zuid-Oost Drenthe

Feest van de Geest 2014
In Emmen en Nieuw Amsterdam
In de perioder ondom Hemelvaart en Pinksteren zijn kerken, ook
in Zuid-Oost Drenthe, open voor het publiek. Kunstenaars
presenteren en exposeren nieuw gemaakte kunst, geïnspireerd
op het Pinksterfeest en de architectuur van kerkgebouwen.
De open kerken zijn een speelse en beeldende inspiratiebron
voor mensen die op zoek zijn naar hedendaagse kunst,
cultuurhistorie, vormen van spiritualiteit, geloof, zingeving en
recreatieve ontspanning.
Dit prachtige evenement maakt, vanuit het Pinksterfeest, als
feest van inspiratie, een verbinding met die hedendaagse kunst.
Dit door beeld, woord en klank bij mensen tot de verbeelding te
laten spreken.

Van 29 mei t/m 1 juni en van 6 juni
t/m 9 juni zullen in Midden en
Zuid-Oost Drenthe 18 kerken open
zijn voor publiek.
Kunstenaars laten nieuw gemaakt
werk op het pinksterthema
geïnspireerde kunst zien.

Dit jaar is het thema ‘Vuur dat nooit meer dooft’.
Het geheel biedt kansen tot vernieuwing en verbreding onder
predikanten, gemeenteleden, vrijwilligers, kunstenaars en
bezoekers. Bovendien vindt er een vernieuwende communicatie
plaats tussen woord, beeld en klank die de "zender en de
ontvanger" nieuwe mogelijkheden biedt tot kennis en begrip.
Deze zevende keer, mag de Geest van het Feest door het hele
land trekken. Het visioen is dat in de toekomst in alle provincies
kerken en kunstenaars mee gaan doen, te beginnen in 2014.
Van 29 mei t/m 1 juni en van 6 juni t/m 9 juni zullen in Midden
en Zuid-Oost Drenthe 18 kerken open zijn voor publiek. In die
kerken laten 24 kunstenaars nieuw gemaakt werk op het
pinksterthema geïnspireerde kunst zien.
In Emmen en Nieuw Amsterdam doen drie kerken mee aan het
Feest van de Geest project:
- De Zuiderkerk in Nieuw Amsterdam
- De Schepershof in Emmen Emmerhout, en
- De Opgang in Emmen Bargeres.
Het ‘Feest van de Geest’ vindt eens in de twee jaar plaats. Het
initiatief startte in 2002 in Drenthe en breidt zich uit over
Nederland.
Deze zevende keer doen de drie kerken in Emmen en Nieuw
Amsterdam ook mee. Voor de eerste keer.
In de Zuiderkerk in Nieuw Amsterdam exposeert Rutger
Nieuwman met fotografie/mixed media. In de Schepershof
exposeert Piet Eisinga met gauches en portretten en in de
Opgang exposeren Inger Steyn met etsen, schilderijen en glas-inlood en Willem Kind met beelden van staal. Speciaal voor Feest
van de Geest 2014 hebben Inger en Willem een gezamenlijk
kunstwerk gemaakt wat 29 mei, Hemelvaartsdag, voor het eerst
zien is.

WWW.FEESTVANDEGEEST.NL

Rutger Nieuwman
Inger Steyn
Willem Kind
Piet Eisinga

FIETSTOCHT 3 KERKEN
Er is een fietstocht samengesteld die u brengt
in de Schepershof en de Opgang in Emmen en
de Zuiderkerk in Nieuw Amsterdam. Kijk op
de sites van de 3 kerken voor de route:
www.pknnav.nl of
www.pgemmenoost.nl
www.emmen-zuid.nl

Elke dag open van 12.00 tot 17.00 uur

Kijk op de
websites !



06 52664763

PROGRAMMA ‘FEEST VAN DE GEEST’
in Emmen en Nieuw Amsterdam
In de drie kerken in Nieuw Amsterdam zijn er naast de te bekijken werken van de kunstenaars ook tal van activiteiten die ook in het
teken staan van ‘Feest van de Geest’ en waarvoor u ook van harte bent uitgenodigd. In alle gevalen is deelname gratis en is het niet
nodig je van te voren aan te melden. Gewoon binnenlopen en kijken, meedoen, luisteren en genieten.

Programma ZUIDERKERK, Vaart ZZ 86 in Nieuw Amsterdam
29 mei
30 mei
31 mei
01 juni
06 juni
07 juni
08 juni
09 juni

12.00 - 13.00 uur
16.30 - 17.00 uur
15.00 - 16.30 uur
15.00 - 16.30 uur
15.00 - 16.30 uur

- Viering en Opening ‘Feest van de Geest’ in Nieuw Amsterdam.
- Orgelbespeling.
- Workshop fotografie met kinderen.
- Uitleg over de restauratie van het Van Dam orgel in de Zuiderkerk.
- Workshop humor in de klassieke muziek.

14.00 - 15.30 uur
16.00 - 17.00 uur
15.00 - 16.30 uur
10.00 - 11.00 uur
16.30 - 17.00 uur
13.30 - 14.00 uur
15.30 - 16.15 uur
16.30 - 17.00 uur

- Workshop door Taalwerkplaats Drenthe.
- Optreden muzikaal ensemble Cant’Amice.
- Muzikaal talentenfeest met kinderen.
- Pinksterviering met de kunstenaar, Rutger Nieuwman.
- Orgelbespeling.
- Bekendmaking resultaten fotowedstrijd.
- Muzikaal optreden blaaskapel de ‘Jaknikker’ uit Schoonebeek.
- Afsluitende viering ‘Feest van de Geest’.

ZUIDERKERK
Vaart ZZ 86
Nieuw Amsterdam

Programma DE OPGANG, Mantingerbrink 199, Emmen Bargeres
29 mei

30 mei

31 mei

01 juni

06 juni

07 juni

08 juni

09 juni

09.00 - 10.00 uur - Viering en Opening ‘Feest van de Geest’ + Onthulling nieuw kunstwerk.
14.00 - 15.15 uur - DIE WINTERREISSE van Frans Schubert door Fiebo Vos, zang, Kees Gorter, piano.
15.30 - 17.00 uur - NEW BLOOD van Peter Gabriel (Film) - opname met The New Blood Orchestra
onder leiding van Ben Foster.
14.00 - 15.00 uur - WIE IS INGER STEYN - Verhaal door kunstenares Inger Steyn.
15.30 - 17.00 uur - LISZT door Pianist Lang Lang (Film) - opname concert in het iTunes Festival
Roundhouse, Londen.
14.00 - 15.15 uur - Vertellingen en gedichten door gemeentedichter Gezienus Omvlee.
15.30 - 17.00 uur - LIVE IN BERLIN- van Sting (Film) - opname Royal Philharmonic Concert
Orchestra olv Steven Mercurio.
10.00 - 11.15 uur - Kerkdienst waarbij de kunstwerken in de Opgang centraal staan.
14.00 - 15.15 uur - EEN DROOM OP HET KLAVIER - Pianoconcert door Marc Bruinewoud.
15.30 - 17.00 uur - SONGS FROM THE ROAD door Leonard Cohen (Film) – opnames concerten in
Europa, USA en Israel.

DE OPGANG
Mantingerbrink 199
Emmen - Bargeres

14.00 - 15.00 uur - WIE IS WILLEM KIND - Verhaal door kunstenaar Willem Kind.
15.30 - 17.00 uur - Sympfoniën nr. 4, 5 en 6 van Beethoven (Film) - Wiener Philharmoniker
onder leiding van Christian Thielemann.
14.00 - 15.30 uur - IDA, MARIANNE & WILLEMIEN - Licht klassieke liederen door Ida en Marianne en
Willemien op de vleugel: Mendelssohn, Abt, Brahms, Schumann en Dvorak
15.30 - 17.00 uur - LIVE IN BERLIN- van Sting (Film) - opname Royal Philharmonic Concert
Orchestra olv Steven Mercurio.
10.00 - 11.15 uur - Pinksterviering met ook aandacht voor de kunstwerken in de Opgang.
14.00 - 15.00 uur - ORGEL & PINKSTEREN - Orgelconcert door Hans Kroeze.
15.30 - 17.00 uur - NEW BLOOD van Peter Gabriel (Film) - opname met The New Blood Orchestra
onder leiding van Ben Foster.
14.00 - 15.30 uur - CIRQUE DU SOLEIL - Een wonderbare wereld - 'Worlds Away' - Film & Muziek.
15.30 - 17.00 uur - LISZT door Pianist Lang Lang (Film) - opname concert in het iTunes Festival
Roundhouse, Londen.

Programma DE SCHEPERSHOF, Het Waal 400, Emmen Emmerhout
29 mei
31 mei
01 juni
08 juni
09 juni

10.00 - 11.00 uur - Viering Hemelvaartsdag. De kunstenaar, Piet Eisinga, is ook aanwezig in deze
dienst.
15.00 - 17.00 uur - Cursus Bloemschikken in de Schepershof.
10.00 - 11.00 uur - Kerkdienst.
10.00 - 11.00 uur - Viering Pinksterfeest. De kunstenaar, Piet Eisings, is ook aanwezig in deze
dienst.
15.00 - 17.00 uur - Cursus Bloemschikken in de Schepershof.

In alle drie kerkgebouwen is er koffie,
thee, koek, cake, fris etc. te verkrijgen.

DE SCHEPERSHOF
Het Waal 400
Emmen - Emmerhout

Op 29, 30 en 31 mei & 1, 6, 7, 8 en 9 juni

Elke dag open van 12.00 tot 17.00 uur.

