PROGRAMMA
9E GENERATIELEZING
Floris Alkemade

Vrijdag 2 september - Andrieskerk

9E GENERATIELEZING ANDRIESKERK
Andrieskerk Amerongen
De Hof 16
Vrijdag 2 september
20.00 - 22.00 uur
Gratis toegang
Deelname na aanmelding via de website:
www.openmonumentendagamerongen.nl.
U ontvangt automatisch een bevestiging.
Met deze lezing beogen we:
• Aandacht voor de betekenis en de toekomst
van het erfgoed
• Erfgoed als inspiratiebron voor het nieuwe
• Oog en respect voor voorbije en komende
generaties

PROGRAMMA
19.50 uur – De Andrieskerk, jouw en mijn
monument
20.00 uur – Mirjam Blott
Opening en introductie
20.05 uur – Herman de Roode
Gedicht “Mijn Oude Dorp”
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20.15 uur – Katja Naegele (viool) en
Matthias Naegele (cello)
Werken van Bach, Handel en Tsjaikowsky
20.35 uur – Floris Alkemade
DE TOEKOMST VAN DE ONVOLTOOID VERLEDEN TIJD
De ontwikkeling van de mensheid is een ongelofelijk
spannend verhaal. Af en toe tekenen zich in die lange
geschiedenis momenten af waar er sprake is van een
fundamentele omwenteling. Zonder het ten volle
beseffen zitten we nu midden in zo’n revolutionaire
tijd, een explosie in slow motion. Meer dan ooit zullen
we moeten beseffen dat het niet de wereld is die onze
verhalen maakt maar dat het onze verhalen zijn die
een wereld kunnen scheppen. Meer dan ooit zullen
we daarvoor naar het verleden moeten kijken om een
toekomst vorm te kunnen geven. En natuurlijk ook in
Amerongen.
21.30 uur – Katja Naegele (viool) en
Matthias Naegele (cello)
Werken van Bach, Handel en Tsjaikowsky
21.50 uur – T
 heo Joosten [vz]
Afsluiting

WIE ZIJN ZIJ
Floris Alkemade
Floris Alkemade studeerde in 1989 af als architect en stedebouwkundige aan
de TU Delft. Na 18 jaar samenwerking met Rem Koolhaas richtte hij in 2008 zijn
ontwerpbureau FAA op vanuit Sint-Oedenrode, Brussel en Parijs. Van 2015 tot
2021 vervulde hij de functie van Rijksbouwmeester. Hij was gastprofessor in
Gent en lector aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. In 2018 werd
hij gekozen als Nederlands Architect Van Het Jaar. In juli 2021 was hij gast bij
Zomergasten van de VPRO. Floris heeft oa gewerkt aan het stadshart van Almere,
de herontwikkeling van het wereldcultuur erfgoed van de Zeche Zollverein
in Essen, het Ruhrmuseum en het zeshonderd meter lange entrepotgebouw
Macdonald in Parijs.
Zoals uit zijn essay “De Toekomst van Nederland” spreekt - met als ondertitel “De
kunst van te veranderen”- bouwt hij vanuit de ontwerpende creatieve blik een
hoopvol en samenhangend verhaal op over de vele noodzakelijke veranderingen
die ons te wachten staan.

Katja Naegele
Katja (2009) begon op haar vijfde met vioolspelen. Op haar negende werd ze
toegelaten tot de Sweelinck Academie van het Conservatorium van Amsterdam
in de klas van Coosje Wijzenbeek. Met de Fancy Fiddlers deed ze een aantal
masterclasses en gaf ze veel concerten op verschillende podia zoals Splendor,
Tivoli Vredenburg en het Concertgebouw. Recent heeft ze meegedaan aan een
masterclass viool bij Ilona Sie Dhan Ho in le Havre. Op het Britten Concours 2022
in Zwolle behaalde Katja de derde prijs.
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Matthias Naegele
Cellist Matthias Naegele (1957) heeft als solist en als kamermusicus opgetreden
in Europa, Amerika, Mexico, Israel, Brazielië en Azië. Hij speelde op muziekfestivals als Marlboro, Mostly Modern in Middelburg, Apple Hill, Dubrovnick,
Jerusalem, Curacao, California Sate Summer Arts, International Musicians
Festival in Prussia Cove, en de Edinburgh Festivals. Op dit moment speelt hij met
het Rietveld Ensemble en geeft hij les op het Academie Muziek Talent in Utrecht.
Matthias speelt op een Mateo Gofriller cello, gemaakt in Venetie in 1735.
Mirjam Blott
Mirjam Blott woont in Amerongen en was projectleider van het Nederlandse
programma van het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Na afronding van
haar studie kunstgeschiedenis werkte zij in musea en sinds 2004 vanuit haar
eigen bureau ‘De Culturele Zaak’. Haar ervaring als adviseur, conceptontwikkelaar
en manager binnen de culturele sector hebben haar gevormd tot een doelgerichte vrijdenker en verbinder pur sang.
www.deculturelezaak.nl
Herman O. de Roode
Herman woont sinds 1985 in de “Posthoorn” in Amerongen. Hij was docent
creatieve vakken, dramatherapeut en acteur-regisseur. Als voordrachtskunstenaar is hij nog regelmatig te zien als de personificatie van Margaretha
Turnor, maar bovenal vindt Herman zich een gewoon mens.
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