
THOMAS A KEMPIS, 
de beroemde monnik en mysticus, wiens leven zich afspeelde in het
Duitse Kempen en het Nederlandse Zwolle, overleed dit jaar  precies
550 jaar geleden. De hoogste tijd dus voor een  hommage aan zijn
geslepen geest, leven en werk, dat ook nu nog, al die eeuwen later,
voor veel mensen een bron van inspiratie betekent.

MAGNA RES EST AMOR 
Onder deze titel - geïnspireerd op een van zijn teksten – produceren
wij een geluidsopname, een zogenoemd play-on-demand concert, om
Thomas’ visionaire ideeën en geniale gedachtewereld in een auditief
‘Gesamtkunstwerk’ te vatten en ervaarbaar te maken.

Laat  u  een  uur  lang  al  luisterend meevoeren  in  een  wereld van
mystieke  klanken.  Hier  komen  teksten  van  Thomas  a  Kempis
samen met hedendaagse poëzie, hier ontmoeten middeleeuwse zang
en  het  Romantische  lied  elkaar.  Welluidende  werken  van  o.a.
Hildegard von Bingen, Gustav Mahler, Hendrik Andriessen,
Peter Kooreman - zang, strijkers, orgel, recitaties - alles draait om
het eeuwenoude thema: de liefde. 
LIEFDE IS IETS GROOTS - een beter motto is niet denkbaar.

Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van voor de kunst, en
help ons dit play-on-demand concert te verwezenlijken! De productie
van deze opname kost veel geld, maar is dan ook voor eeuwig en altijd
online beschikbaar.
Is uw liefde ook iets groots? Geef dan gauw gul en genereus, want
de looptijd van de crowdfundings-campagne is beperkt tot half juli.
Doneren kan via deze link en via PayPal.

Alleen met uw hulp kan dit project slagen. Heel erg bedankt!
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