
12 januari 2011

Open Huis Plus!
Lezing “Et cetera”

een verklaring van alledaagse woorden met muziek!

Het Open Huis begint het nieuwe jaar feestelijk met een lezing door meester-verteller Percival Stubbs, met 
muzikale medewerking van harpiste Minou den Hals.

Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom!
Er is ko!e of thee en gelegenheid voor een ontmoeting. 

Vanaf 10.30 uur begint het programma dat, na een korte pauze, tot ongeveer 12.00 uur zal doorlopen. Daar-
na is er nog gelegenheid om kennis te maken met de auteur en de harpiste en om nog wat na te praten.

  
    

De wereld van de klassieke oudheid lijkt ver van ons af te staan, maar niets is wat het lijkt. 
Wij kunnen vele vragen stellen uit de wereld om ons heen zoals:

Waar komen onze uitdrukkingen vandaan?
Waar komen de namen waarmee we onze maanden aanduiden eigenlijk vandaan?

Zijn de Olympische spelen en de Marathon van de vorige eeuw? 
Onze denkwijze over de jeugd en het milieu, zijn deze nu echt van deze tijd? 

Kunnen we wel communiceren als we alle leenwoorden uit het Nederlands zouden verwijderen? 

De antwoorden op deze vragen zijn bijna altijd te vinden in het verleden. 
Vaak komen we dan bij de Grieken en de Romeinen terecht, in de klassieke oudheid dus. 

Na de lezing zult u bese"en dat de klassieke oudheid dichter bij ons staat dan u had gedacht en zult u in 
dagelijkse gesprekken anders naar de woorden gaan luisteren. De auteur van dit boek zal u door deze lezing 

meer inzicht verscha"en in de achtergrond van onze woorden. 

Harpiste Minou den Hals studeert momenteel aan het Rotterdams Conservatorium, Codarts, bij docente 
Saskia Kingma. Voor zij aan haar studie begon, volgde zij al diverse harpcursussen en masterclasses. Een 

Zuid-Amerikaanse harpcursus bij Alfredo Rolando Ortiz een klassieke masterclass aan het Koninklijk conser-
vatorium Den Haag, bij Isabella Perez en twee harpcursussen bij Park Stickney en Rosetty de Ruiter. 

Minou won diverse prijzen bij verschillende concoursen. Zoals in 2008 tijdens de Maassluisse muziekwe-
ken, daar kende de jury haar de 1e prijs toe als zijnde de beste muzikant. Haar andere prijs mocht ze in 

ontvangst nemen voor de mooiste uitvoering van een Nederlandse componist.

Voor meer informatie: www.percivalstubbs.nl of coördinator Open Huis: I. Reehorst tel: 078-6177589
Locatie: Ontmoetingskerk, Slangenburg 3, 3328 DN te DORDRECHT
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