Aankondiging
12e Franse avond
Op uitnodiging van de Kerkenraad van
de Waalse kerk te Delft:
Optreden van het

Muzikaal VertelTheater

‘Trois Femmes’
Drie Franse verhalen over het vrouwelijk
verlangen.
Verhalen verteld in het Nederlands.
Afgewisseld met Franse chansons en accordeon.

op woensdag 20 mei 2015
om 20. 00 uur

Franse Cultuur en de Waalse Kerk
De invloed van de Franse cultuur in Nederland is aanzienlijk en wijdvertakt.
Naast de Franse tijd, 1795-1813, heeft de Reformatie hiertoe krachtig
bijgedragen door een aanzienlijke instroom van geloofsvluchtelingen
uit Belgie (Wallonie) en Frankrijk in de 16e en 17e eeuw.
Er ontstonden toen door heel Nederland 68 zgn. Waalse kerken, waarvan er
nu nog 14 bestaan. Zo heeft de Waalse Kerk in Delft een Franstalige
predikant,
Ds. Badry, en worden er elke 2 weken Franstalige kerkdiensten gehouden.
Deze kerken waren niet alleen religieuze ontmoetingsplaatsen voor de
vluchtelingen, maar ook centra van waaruit de Franse cultuur zich als
vanzelf in Nederland verspreidde.
De kerkenraad van de Waalse kerk te Delft wil deze laatste functie weer
nieuw leven inblazen nu de Franse taal in het voortgezet onderwijs terrein
dreigt te verliezen, terwijl de interactie met Frankrijk in de Europese unie
juist toeneemt.
Dit kan door ruimte te bieden aan evenementen voor liefhebbers van
Frankrijk en de Franse cultuur.
Het historisch kerkgebouw leent zich hiertoe uitstekend.
Het is een
onderdeel van het Prinsenhofcomplex en is al meer dan 400 jaar het
onderdak van de Franstalige Waalse Kerk, waar destijds Willem van Oranje
kerkte en, naar verluidt, tijdens de dienst het bericht van Leiden’s ontzet
ontving.
Ook liggen er zijn kleinkinderen van de Portugese familietak in begraven.

PROGRAMMA
Chanson
Java d’ autre chose (Anne Sylvestre)
‘Je kunt dit verhaal pas vertellen, als je erin gelooft. Je kunt dit lied pas zingen, als je
de juiste toon treft.´

Nadere informatie: tel. 015-2123051 www.eglisewallonnedelft.nl
Reservering via e-mail:
nellybodegom@hotmail.com
Plaats: Waalse kerk, Oude Delft 179-181.
Tijd:
Entree:

20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur
€ 10,00 (inclusief wijn). Betaling bij binnenkomst.

