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Het koor van het 4 Mei-Projekt zingt op en rond
4 mei al 40 jaar over vrede en sociale rechtvaardigheid. Muziek speelt een belangrijke rol in
verbondenheid tussen mensen. Muziek gaat ‘Over
grenzen’ heen en geeft hoop en kracht om door
te gaan.
In 40 jaar is veel veranderd in Europa. Na de
Koude Oorlog en de Perestrojka in de Sovjet-Unie
vielen in Europa het IJzeren Gordijn en de Berlijnse
Muur. Grote vreugde over het openstellen van de
grenzen en hoop op een betere toekomst. Maar
al snel viel Joegoslavië uiteen en ontstond een
hevige strijd over nieuwe grenzen. Veel slachtoffers van deze burgeroorlog trokken naar het
veilige en rijke noorden van Europa, gevolgd door
vluchtelingen uit het door oorlogen, conflicten en
armoede geteisterde Midden-Oosten en Afrika. In
Europa leidt deze toestroom van migranten soms
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tot angst voor verlies van identiteit, macht en
welvaart. Maar er zijn ook mooie initiatieven van
warm welkom. Met het jubileumconcert ‘Over
grenzen’ wil het 4 Mei-Projekt zijn eigen muzikale geschiedenis verbinden met deze belangrijke
ontwikkelingen in Europa.
Het jubileumprogramma wordt uitgevoerd met
het oudste muziekgezelschap van Nederland
‘De Eendracht’, een blaasorkest, dat onlangs zijn
200-jarig bestaan heeft gevierd. Koor én orkest
brengen muziek, die de laatste veertig jaar in
Europa weerspiegelt:
• ‘Sanctus’ uit ‘A Mass for Peace’ van Karl Jenkins
door koor én orkest
• Het koor zingt prachtige Russische
(Sjostakovitsj), Baltische en Zigeunerliederen
•De Eendracht speelt mooie muziek van Kurt
Weill, Joop van der Linden en het optimistische
‘Vento Dell’Est’ van Brilot
•Koor én orkest brengen de speciaal voor het
jubileum gecreëerde compositie ‘Er zijn Grenzen’
van Robert Ramaker.
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Bij het concert in Emden wordt samengewerkt met Chor Bundschuh uit Oldenburg.
Concerten 2019
Leeuwarden zondag 14 april
Groningen zaterdag 4 mei
Emden (D) zondag 12 mei

15.00 uur Natuurmuseum Fryslân /Schoenmakersperk 2
21.00 uur De Oosterpoort/Trompsingel 27
17.00 uur Neue Kirche/Brückstrasse 103

Entree, informatie en reservering
Groningen: e 17.50/e 9,00 (CJP/Stadjerspas/ t/m 18 jaar)/www.de-oosterpoort.nl
Leeuwarden: e 15,00/e 9,00 (CJP/ t/m 18 jaar)/www.4meiprojekt.nl
Emden (D): Donatie aan het einde van het concert/www.4meiprojekt.nl
T/m 12 jaar gratis
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