Het organisatiecomité van de Comeniusdag nodigt u uit voor de jaarlijkse
herdenking van de geboortedag van JAN AMOS COMENIUS (1592-1670).
De Comeniusdag vindt plaats op16 maart 2013 in de Grote Kerk te Naarden en begint om 13.00 uur.
De entree is gratis. Om 12.30 zullen de ambassadeur van Tsjechië en de burgemeester van Naarden kransen
leggen bij het standbeeld van Comenius naast de Grote Kerk. Ook daarbij bent u van harte welkom.
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Monteverdi Kamerkoor Utrecht onder leiding van Wilko Brouwers.
Antonín Dvořák (1841-1904) Vier Liederen op. 29 (koor a capella)
Petr Eben (1929-2007) Ubi Caritas (koor a capella)
Welkom door Hans van der Linde, directeur Comenius Museum
Piotr Jasiurkowski – viool (PL) en Tobias Borsboom – piano (NL)
Henryk Wieniawski (1835-1885) Polonaise de Concert op. 4
Monika Abrahamova – fluit (CZ) en Constant Noten – piano (NL)
Antonín Dvořák (1841-1904) Allegro en Andante uit Sonatine op. 100
Inleiding op de Comeniuslezing door prof.dr. H.E.S. Woldring
Comeniuslezing door prof.dr. C.M.G. Berkvens-Stevelinck:
Erfenis Europa; de toekomst van een stervende zwaan
Europa is meer dan alleen het continent dat worstelt met de euro. Dat bleek onlangs ook
uit de toekenning van de Nobelprijs aan de Europese Unie voor haar bijdrage aan zestig
jaar vrede op haar grondgebied. Is er niet meer dat Europeanen aan elkaar bindt dan van
elkaar scheidt?
Professor Berkvens-Stevelinck (1946) studeerde geschiedenis en theologie. Van 2000 tot
haar afscheid in 2012 bekleedde zij de Keizer Karel leerstoel voor Europese Cultuur aan
de Radboud Universiteit Nijmegen.
Anna Agnes Nagy – cello (H) en Constant Noten – piano (NL)
Franz List (1811-1886) Die Zelle in Nonnenwerth S.274
Ernst Dohnányi (1877-1960) Scherzo uit Sonatia for cello & piano op.8
Pauze
Ondrej Vesely – gitaar (SK)
Marián Budoš (1968- ) Southern Cross and Small piece of heaven
Laudatio Comeniusprijs door de voorzitter van de jury, dr.G. Leibbrandt
Uitreiking van de Comeniusprijs door de burgemeester van Naarden, mevrouw
dr. J.J. Sylvester aan prof.dr. P Schnabel voor o.a. zijn diepgaande betrokkenheid bij
maatschappelijke vraagstukken en de wijze waarop hij wetenschap, onderwijs, cultuur en
samenleving weet te verbinden in voordrachten, presentaties en tal van publicaties.
Piotr Jasiurkowski – viool (PL) en Tobias Borsboom - piano ( NL)
Henryk Wieniawski (1835-1885) Fantasie brilliante sur l’opéra “Faust”de Gounod op. 20
Dankwoord prof.dr. P. Schnabel
Monteverdi Kamerkoor Utrecht onder leiding van Wilko Brouwers.
Leoš Janáček (1854-1928) Otčenáš (koor, tenorsolo, harp & harmonium)
Ontmoeting met borrel en muziek van de gelegenheidsformatie Comenius Kwartet
Einde bijeenkomst Grote Kerk

U kunt zich aanmelden via de website van het Comenius Museum (www.comeniusmuseum.nl);
Vermeldt u daarbij uw postadres, dan sturen wij u de entreekaart(en) en nadere informatie per post toe.
Voor vragen kunt u gebruikmaken van info@comeniusmuseum.nl of 035 6943045.
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de welwillende medewerking van de ambassades
van Tsjechië en van Polen, de Gooiconsult Groep, Ascolta en Schoevers.

