UITNODIGING
De Contactgroep Moslims en Christenen (CMC) organiseert dit jaar diverse activiteiten
en is gericht op onderlinge ontmoetingen en op interreligieuze vrede in Ridderkerk.
Dit jaar binnen het thema "Dromen".

De volgende activiteit is een lezing met uitleg en opvoering van
"Droom van de wervelende Derwisj"
Door
Datum
Tijd

Achmad Pattisahusiwa
Donderdag 22 maart 2018
19.30 uur

Plaats
Adres

Gasterij de Ontmoeting
Boksdoornstraat 80, 2982 BD Ridderkerk

De lezing gaat over het mystieke religieuze achter de derwisj en de droom die de
dansers daar in beleven en uitleg over de fasen van trance die zij opbouwen in de
wervelende dans. Daarna wordt de dans zelf uitgevoerd en duurt 30-40 minuten.
Na afloop is er tijd voor napraten en vragen stellen.
Het programma staat garant voor een mooie samenhangende en inspirerende avond.

U bent van harte uitgenodigd!
Toegang gratis. Aanmelden via de website www.vrede-met-u.nl
De volgende twee activiteiten staan gepland op:
Zondag 22 april
: Première van het Daniel Oratorium
Dinsdag 8 mei
: Dialoog
Zie voor meer informatie
www.vrede-met-u.nl
www.dromendoenweallemaal.nl
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