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 ‘Die Zauberflöte van Mozart’  

muzikale lezing door Bert Boter, dinsdag 14 juni  
  

Die Zauberflöte van Mozart is een 

van ’s werelds meest geliefde 

opera’s. Dat komt ongetwijfeld 

vooral door de afwisselende muziek, 

want het verhaal is nogal 

ingewikkeld. Maar als je het verhaal 

eenmaal doorgrondt, gaat er een 

wereld voor je open, en nog één, en 

nog één….. zo vol symboliek en 

verwijzingen zit deze opera.  

Deze avond laat Bert Boter u 

kennismaken met dit meesterwerk in 

beeld- en geluidsfragmenten. Hij 

ontrafelt voor de toeschouwer het  

verhaal en de symboliek en laat u   l’Atmosphere, Camille Flammarion, 1888  

natuurlijk vooral genieten van deze opera,  met hoogtepunten als de aria van ‘De koningin 
van de nacht’ en de prachtige ouverture.  
  

  

Bert Boter werd geboren in 1977 in Leiden. Al op jonge leeftijd 

volgde hij orgellessen en vanaf zijn zestiende was hij organist in 

diverse kerken. Hij studeerde theologie en schreef zijn kerkelijke 

scriptie over het Deutsches Requiem van Johannes Brahms.  

Sinds 2010 is hij predikant van de Protestantse Gemeente in  

Voorschoten. Daarnaast blijft hij zijn passie voor muziek doorgeven, 

op een zeer onderhoudende en originele manier.  
  

  

Aanvang lezing 20.00 uur, aanmelden niet nodig   
Locatie: Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp. Niet-leden betalen 8 euro p.p.   



1. Van het Bestuur  
  

Dinsdag 14 juni a.s. is er al weer de laatste lezing van dit seizoen. Qua opzet en bijwonen van 

de lezingen was het een gevarieerd programma. Gelukkig verliep vanaf maart alles weer als 

normaal. In december en januari moesten we uitwijken naar online-lezingen. In september en 

februari gaven Birgitte Mommers en Karin Braamhorst hun lezingen twee maal op een avond. 

Wij gaan ervan uit dat we in het nieuwe seizoen zoveel mogelijk de lezingen in de zaal zullen 

kunnen houden. De aanvangstijd blijft 20.00 uur. 

   
 

Terugblik Amateur Kunstenaars Expositie, 21 en 22 mei 2022 
 

Na vier jaar pauze stond in het 

weekend van 21 en 22 mei alles in 

het teken van de grote Amateur 

Kunstenaars Expositie. Geen 

Corona, geen andere vreemde 

virussen, de 80 kunstenaars 

konden gewoon hun werk komen 

brengen. Op vrijdagmiddag 20 mei 

kwamen zij, vaak door de 

stromende regen, naar het 

gemeentehuis van Leiderdorp en 

pakten hun mooie schilderijen en 

beelden uit de nadruppende 

plastic zakken.  
 

Vrijdagavond veranderde het Atrium in een grote galerie met 160 kunstwerken, waarna deze 

gedurende het weekend werden bekeken en bewonderd door bijna 500 bezoekers.  

De nieuwe wethouder van Cultuur, Herman Romeijn, heeft de officiële opening verricht.  

Dankzij de medewerking van de gemeente en de hulp van een flink aantal leden van de 

Kunstkring, en niet te vergeten, de diverse muzikanten, werd deze dertiende expositie een 

groot succes. 

 

 

 



2. Komende lezingen en activiteiten 
 

14 juni 2022   Afsluiting van het seizoen met een muzikale lezing door Bert Boter:  

 ‘Die Zauberflöte’ van Mozart 
 

13 september 2022   De 59ste Biënnale van Venetië, door Peter Thissen 
 

Wat betreft het nieuwe seizoen bereiden wij op dit moment een gevarieerd programma voor 

waarbij we beginnen in Venetië en een idee zullen krijgen van wat een Biënnale inhoudt. 

Verder zullen kunst en cultuur door de eeuwen heen aan bod komen. Voor uw agenda alvast 

de data in het najaar: 13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december. 
 

 

3. Terugblik lezing 10 mei 2022, ‘Banksy’, door Mariska Doesburg 
 

Banksy, die bekend is geworden door zijn graffiti  

in de openbare ruimte, is uitgegroeid tot een 

enorm populaire kunstenaar. Hij spreekt 

mensen aan uit alle lagen van de bevolking en 

zeker ook jongeren.  

Het is nog steeds niet bekend wie de kunstenaar, 

man of vrouw is, en het is ook mogelijk dat het 

om een team gaat. Dit mysterie zou eigenlijk 

bewaard moeten blijven gaf Mariska Doesburg 

aan in de verrassende en heldere lezing over het 

fenomeen Banksy. Bij het publiceren van elk werk plaatst Banksy direct een bericht op 

Instagram, zoals ook bij het werk Meisje met ballon dat bij Sotheby’s geveild werd en zichzelf 

direct daarna (gedeeltelijk) vernietigde. 

Er wordt vanuit gegaan dat Banksy uit Bristol komt, want in die omgeving verschijnen de 

meeste muurschilderingen, die, in tegenstelling tot veel werken op andere plaatsen, bewaard 

blijven. 

Hij gebruikt de stenciltechniek, plaatst het stencil (sjabloon) op de muur en sprayt het in, 

waardoor hij snel kan werken en onopgemerkt kan blijven, behalve door bewakingscamera’s. 

Daar zijn slechts enkele personen op te zien, die onherkenbaar zijn door hun hoodies. 

Er komen veel sociale thema’s aan bod, waarbij Blek le Rat hem voorging met gelijksoortige 

thema’s en techniek. Ook kritiek op de invloed van het kapitalisme en de politiek wordt door 

Banksy vaak verbeeld, veelal op humoristische wijze. 

In 2013 heeft hij een maand lang iedere dag een nieuwe muurtekening in een andere wijk 

van New York gemaakt. Dit veroorzaakte opstoppingen omdat veel te veel mensen gingen 

kijken. Burgemeester Bloomberg riep hem op te stoppen: hij riskeerde gevangenisstraf.  

Vele werken worden door eigenaren van hun muur verwijderd en verkocht. Hij laat zijn 

overige werk verkopen door een galeriehouder. 
 

Wij wensen u een mooie zomer met leuke uitjes  

op gebied van kunst en cultuur !! 
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