Symbolische tocht, muziek en verbinding centraal op zaterdag 24 maart

‘Zaanse Passion brengt land waar Jezus
leefde meer dan ooit tot leven’
ZAANDAM – Met het Syrische lied Thuisland, die de sfeer oproept van het geboorteland van Jezus,
begint zaterdag 24 maart om 20.00 uur in Het Veldpark het muzikale deel van De Zaanse Passion
2018.

Voor het tweede jaar wordt De Zaanse
Passion uitgevoerd in deze moderne vorm.
Het lijdensverhaal van Christus wordt tot
leven gebracht door middel van een
symbolische tocht met verlicht kruis door de
Zaanstreek en muzikaal optreden. Dit jaar
grootser
opgezet
dan
ooit.
Kerk te klein
Mirjam Sloots: ,,Doordat we de muzikale
uitvoering in de openlucht gaan doen, kom je
qua sfeer en beleving heel dicht op de
landelijk Passion. De kerk bleek vorig jaar te
klein om alle mensen die wilden kijken te
herbergen. Omdat we vinden dat er altijd
genoeg plek in onze ‘herberg’ moet zijn,
moesten we een andere locatie kiezen.”
Dat werd het Burgemeester in ’t Veldpark in
Zaandam. Op 24 maart 2018 staat daar een
levensgrote
tent.
Daar
treden
de
professionele band The Challenge uit NoordHolland op tezamen met circa 40 talentvolle
streekgenoten. Er is professionele belichting
en geluid.

Videoclips
Met vele maanden oefenen achter de rug mag het publiek op een uitvoering rekenen die klinkt als
een klok. Mirjam: ,,Dat komt mede doordat onze nieuwe regisseur Ferdinand Borger
(theoloog/programmamaker IKON/NCRV) de uitvoering in een fris, nieuw jasje geeft gestoken.”
Daarbij zijn tevens videoclips te zien, gemaakt door cineast/vlogger Steven Geldof.

Syrische band
Aan de hand van flashbacks van Maria, moeder van Jezus, en zijn vriendin Maria Magdalena wordt
het passieverhaal op muziek van onder meer Coldplay, Pink Floyd en Trijntje Oosterhuis op
eigentijdse wijze uitgevoerd. Bijzonder element is deelname van Syrische muzikantengroep Mood.
Die weeft originele oosterse muziek als rode draad door de moderne scènes heen.
Met muziek en een tijdloos verhaal waarin verbinding centraal staat, wordt er als één grote familie
toegeleefd naar de uitvoering. Christenen, moslims, bahá’-i, hindoes, niet-gelovigen of ‘iets er
tussenin’ ontmoeten elkaar, maken plezier, delen waardevolle ervaringen en krijgen zo op natuurlijke
wijze respect voor elkaar. Vooroordelen worden geslecht, vriendschappen ontstaan.
Symbolische tocht
De Zaanse Passion begint om 19.00 uur op De Burcht met een symbolische tocht. Daarbij wordt een
verlicht kruis gedragen met als motto: ‘draag en verlicht elkaars leed en lasten in de Zaanstreek’.
De toegang is gratis. Er zijn zitplaatsen, maar wie daar zeker van wil zijn, doet er goed aan een
klapstoel mee te nemen. De organisatie roept op met de fiets te komen. Auto’s parkeren kan in de
Rosmolenbuurt.
Meer informatie op samenbindendeprojecten.nl/ of Facebook.com/De Zaanse Passion.

