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i n Paradiso vindt komend najaar de tweede serie Herfstlezingen plaats, georganiseerd door de
K.L. Poll-stichting voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap. Het thema van de reeks is ‘Eerste
Boeken’. In de lezingen komen teksten uit verschillende culturen aan de orde die op zeker

moment schriftelijk zijn vastgelegd na eerst  – vaak vele honderden jaren –  mondeling overgeleverd
te zijn geweest.
Binnen de traditie van het verhalen-vertellen speelt muziek een belangrijke rol. Verhalen en epische
gedichten werden vaak voorgedragen met begeleiding van een instrument. De lezingen over ‘Eerste
Boeken’ in Paradiso worden daarom gecombineerd met muzikale optredens die zijn afgestemd op
de lezingen.

• 4 september 2005 De boeken van de Gele Keizer: wortel van de Chinese geest 
lezing: Dr. Burchard Mansvelt Beck
optreden: Tomoko Mukayiama & Louis Andriessen

• 18 september 2005 Popol Wuj: de schepping van de mens uit maïs
lezing: Dr. ir. Ruud van Akkeren
optreden: Abraham Elías 

• 9 oktober 2005 Het Gilgamesj-epos: een spirituele biografie 
lezing: Drs. Theo de Feyter
optreden: Joop Keesmaat, Willem Brink en Wim Konink

• 30 oktober 2005 Heike Monogatari: de vluchtigheid van alles 
lezing: Dr. Ivo Smits
film(muziek)fragmenten uit Kwaidan van Masaki Kobayashi

• 20 november 2005 De Odyssee: de terugkeer van een man 
lezing: Prof. dr. Irene de Jong
optreden: Aeide Mousa

• 4 december 2005 De Geheime Geschiedenis van de Mongolen: helden of barbaren?
lezing: Prof. dr. Veronika Veit
optreden: Mark van Tongeren

Idee en titel van de lezingenserie zijn van Fred Dijs in beeld, tekst en uitleg. Uitwerking en organisatie 

van het programma zijn in handen van de K.L. Poll-stichting voor okw. 

‘Eerste Boeken’ kan worden gerealiseerd met steun van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk

Onderzoek nwo, de m.a.o.c. Gravin van Bylandt Stichting en het sns reaal Fonds.

De lezingen + muziekoptredens vinden plaats op zondagochtend, in Paradiso, Weteringschans 6, Amsterdam,

van 11.00 – 13.30 uur. Entreeprijs 7 9,–,  donateurs van de K.L. Poll-stichting voor okw en vpro-Backstage-leden

betalen 7 7,50.

Informatie en kaartverkoop K.L.Poll-stichting voor okw, 020 623 54 51 of via de website www.klpoll.nl.
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