Uitnodiging lezing en film Hildegard van Bingen november 2022
Beste Sed Vitae vrienden,
In het najaar van 2020 hadden zich zo’n 30 belangstellenden aangemeld voor deze lezing.
Helaas kon die toen in verband met corona niet doorgaan. De activiteitencommissie is heel
blij dat we jullie deze bijzondere activiteit nu wel aan kunnen bieden. En we hopen
vanzelfsprekend dat corona ons deze keer niet in de weg zal zitten.
Wij nodigen jullie uit voor een lezing over Hildegard van Bingen (1098-1179), die gevolgd
wordt door een film over haar leven.
Hildegard van Bingen wordt beschouwd als één van de
meest fascinerende geesten van de Europese geschiedenis. Als abdis van een Benedictijns vrouwenklooster op de
Sint-Rupert berg bij Bingen (in de huidige deelstaat Rijnland-Palts) ontpopte Hildegard zich als groot intellectueel
en humanist, die de strenge kloosterregels veranderde en
een menselijker beleid voerde. Ze bekwaamde zich in de
muziek, natuurwetenschap en plantengeneeskunde. Zij
was niet alleen spiritueel leider en filosoof, maar ook arts,
wetenschapper en politicus. Dante Alighieri en Leonardo
da Vinci noemden de Duitse abdis als één van hun grote
voorbeelden. Vanwege haar mystieke ervaringen kreeg zij
de bijnaam ‘Tafelgenoot van God’. Haar mystieke en theologische geschriften hadden grote invloed in de Kerk. In
1743 werd zij zalig verklaard en op 10 mei 2012 verklaarde Paus Benedictus XVI haar heilig. In datzelfde
Jaar werd zij tot kerklerares uitgeroepen.
HILDEGARD VAN BINGEN
De lezing wordt verzorgd door drs. Marianne Op ten Berg, musicologe. Al langer dan vijfentwintig jaar houdt zij zich bezig met de muziek van Hildegard van Bingen. Zij heeft al haar
werk uitgevoerd met haar vrouwenschola in Den Haag. Ook heeft zij al eens het muziekgedeelte van de Hildegard van Bingen-dag aan de HOVO in Tilburg verzorgd. Naast dat zij een
korte schets van het leven en de betekenis van Hildegard van Bingen geeft, zal zij vooral ingaan op haar muziek en ook kenmerkende fragmenten van haar muziek laten horen.
Daarna kunt u de film over haar leven bekijken van de bekende Duitse regisseuse
Margaretha vond Trotta: ‘Vision – aus dem Leben der Hildegard von Bingen’. Actrice
Barbara Sukowa, bekend van de films van Rainer Werner Fassbinder, vertolkt in ‘Vision’ de
volwassen Hildegard. Sukowa zingt zelf de stukken in de zangscènes. Von Trotta wilde dat
de soundtrack voor een groot deel zou bestaan uit composities van Hildegard zelf. De
cineast koos stukken uit “die mij in het hart raakten en waarbij ik kippenvel kreeg toen ik ze
voor het eerst hoorde”.

Wanneer vindt deze activiteit plaats?
Maandag 21 november 2022
Waar?
In bioscoop Cinecitta, Willem II straat 29, 5038 BA Tilburg
Programma
10:30 uur
11:00 uur
12:00 uur
13:45 uur
15.45 uur

ontvangst met koffie met gebak
lezing in Ruimte X
lunch in de Ristobar
aanvang film in zaal 3
nazit in de Ristobar

Kosten en aanmelding
De kosten voor deze excursie zijn nog niet definitief vastgesteld.
Onze taxatie is dat ze tussen de € 45,00 en € 50,00 per persoon bedragen voor leden van Sed Vitae en € 2,50 meer voor
introducé(e)s, inclusief koffie/thee met gebak en lunch met één
drankje. Consumpties tijdens de nazit zijn voor eigen rekening.
Eerste Visioen
Aanmelden
Aanmelding per e-mail bij francis.huisman@wxs.nl of telefonisch (06 2233 9042) of per post:
Francis Huisman, Elzenstraat 21, 5038 HB Tilburg. Vermeld svp eventuele dieetwensen.
We vragen je nog even te wachten met betalen tot je bericht krijgt (begin november) dat de
activiteit definitief doorgaat. Wij maken namelijk wel uitdrukkelijk het voorbehoud dat wij,
mocht de situatie betreffende het coronavirus negatief veranderen en de richtlijnen van de
overheid wijzigen, de activiteit afgelasten.
Betalen
De kosten (Sed Vitae-leden € ? en
introducees € ?) graag na bericht van
definitieve doorgang overmaken naar
bankrekeningnummer NL22 RABO 0320
3888 16 van Sed Vitae: o.v.v. Cultuur
Hildegard van Bingen 2020. Aanmelding is
mogelijk tot 1 november 2022. 2
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