Het laatste avondmaal van Leonardo da Vinci
Avondvoordracht en één daagse reis naar de Norbertijnen abdij in Tongerlo (B)
Paastijd 2013, o.l.v. Bart Keer (voordrachten, tekenen) en Ilja van Geel (zingen)
Met een bijdrage van Gert Siebes (bewegen)

In de Norbertijnen abdij van Tongerlo hangt de oudste en meest getrouwe kopie van het laatste
avondmaal van Leonardo da Vinci uit Milaan. Het is geschilderd op een groot doek door een leerling
van hem, 9 jaar na voltooiing van het origineel. Details die op het origineel niet meer zijn waar te
nemen, kunnen we hierop wel zien.
Over het meesterwerk van Leonardo sprak Rudolf Steiner alweer honderd jaar geleden:
Als er een wezen van Mars zou komen, zou het praktisch niets begrijpen van wat het op aarde zou
tegenkomen, maar als dit wezen het laatste avondmaal van Leonardo zou aanschouwen, zou het
de zin van de ontwikkeling van mens en wereld begrijpen.
Vanuit dit ontwikkelingsperspectief zullen we het schilderij dan ook uitvoerig bekijken, steeds vanuit
de vraag wat het meesterwerk ons nu, vandaag, te zeggen heeft. Een aandachtspunt daarbij zal zijn
hoe de enkeling zich verhoudt tot de gemeenschap.
We doen dit in een avondvoordracht in Apeldoorn met veel beeldmateriaal, en tijdens de reis naar
Tongerlo in een voordracht en in het da Vinci museum van de abdij waar het doek hangt. We zullen
ook zelf met het thema aan het werk gaan, in uitwisseling van onze waarnemingen en gesprek, maar
vooral door met enkele kunstvormen te werken. Tijdens de avondvoordracht en in Tongerlo zullen
we gaan zingen, in Tongerlo zullen we een bewegingsspel en een tekenoefening doen. Enige vorm
van kennis of vaardigheid is niet nodig, een wezenlijke interesse is genoeg! In de abdij beschikken
we die dag over een eigen ruimte om met elkaar te werken.
De avondvoordracht in Apeldoorn is op vrijdag 22 maart 2013 van 19.45 tot 21.45 uur
De reis naar Tongerlo is op zondag 28 april 2013, van 10.30 tot 17.00 uur.
We hopen je tijdens de avondvoordracht en in Tongerlo te mogen ontmoeten!

Bart Keer, Ilja van Geel en Gert Siebes

Dit initiatief is een samenwerking tussen de Drempel, centrum voor zingeving en sociale kunst,
en Keerpuntproducties.
www.keerpuntproducties.nl

www.dedrempel-zingeving.nl

Praktische informatie avondvoordracht en reis naar Tongerlo:
Data, tijd en plaats:
Avondvoordracht: 22 maart 2013 van 19.45 tot 21.45 uur in de Drempel , centrum voor zingeving
en sociale kunst, Arnhemseweg 125 in Apeldoorn.
Reis naar Tongerlo: 28 april 2013, programma duurt van 10.30 (koffie) tot 17.00 uur.
Wij organiseren carpoolen richting Tongerlo, waardoor de reiskosten beperkt blijven.
Wil je rijden en mensen meenemen, dan vergoeden we je de reiskosten (ongeveer 40,-).
Aanmelding en meer informatie:
info@keerpuntproducties.nl
06 28937947
Kosten:
Avondvoordracht en reis naar Tongerlo samen kosten 65,-,
graag overmaken op rekening 245308 t.n.v. B. Keer/ Keerpunt Producties, o.v.v. laatste avondmaal
De aanmelding is definitief na overmaking van het bedrag, uiterlijk 18 maart.
Je krijgt dan een uitgebreider programma en routebeschrijving toegestuurd.
Er kunnen maximaal 24 mensen mee naar Tongerlo,
het is ook mogelijk je alleen voor de avondvoordracht aan te melden, dat kost dan 10,-

www.keerpuntproducties.nl

www.dedrempel-zingeving.nl

