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Belangstelling voor Conferentie

Het aantal aanmeldingen voor de Conferentie Bridge to the
Future met als thema Einde aan Straffeloosheid groeit
gestaag en nadert de capaciteit van de Zuid-Galerij van het
Huis der Provincie. Wilt u er ook bij zijn en heeft u zich nog
niet gemeld, doe dit dan uiterlijk a.s. dinsdag via het
aanmeldformulier op onze website.
Op de website vindt u ook de tijden voor het programma en
achtergrondinformatie over de inleider en de panelleden.
Het panel onder leiding van Prof. Dr. Ir. Thea Hilhorst zal
nader ingegaan op de thema's uit de inleiding van Mr. Sang-Hyun Song, President van het
Internationaal Strafhof en de spanningen belichten die strafvervolging tijdens conflicten
oproept, bijvoorbeeld voor het werk van humanitaire organisaties die opkomen voor het
welzijn en de veiligheid van de bevolking.

Commissaris van de Koningin opent IMPACT

De expositie IMPACT - Beelden van ArtEZ-studenten bij het War Requiem,
wordt op vrijdagochtend 18 september om 9.15 uur officieel geopend
door de Commissaris van de Koningin Clemens Cornielje. De Provincie is
diezelfde dag zowel gastheer voor de Airborne International Youth
Conference als voor de Conferentie Bridge to the Future, die ook door de
Commissaris zal worden geopend. De werken van de zes studenten
beeldende kunst van ArtEZ, die zich lieten inspireren door de Slag om
Arnhem en door het War Requiem van Benjamin Britten, zullen de dagen
daarna te zien zijn rondom de uitvoeringen van het War Requiem door Het
Gelders Orkest in Musis Sacrum op 19 september en in De Vereeniging op 20 september.

Arnhemse Elegieën in ontroerende koorzetting
De door Hans Broekman gecomponeerde liedcyclus werd ter
gelegenheid van de 65e herdenking van de Slag om Arnhem
opnieuw integraal uitgevoerd, ditmaal door een achtstemmig
koor en piano. Het concert vond plaats op 10 september jl. in de
Vredebergkerk te Oosterbeek. De indrukwekende uitvoering
door het koor Capella Isalana o.l.v. Klaas Stok en Claar ter Horst
op de piano verdiende een groter gehoor dan nu aanwezig was.
Er is een opname gemaakt. Wanneer bekend is hoe of waar die
te beluisteren is zullen we dat op de site bekend maken.

Dagboek Kate ter Horst opnieuw uitgegeven

Na de Slag om Arnhem schreef Kate ter Horst haar ervaringen op in haar
huis, dat als militair ziekenhuis was ingericht. Haar dagboek verscheen in
1946 met een voorwoord van Generaal Sir Frank King GCB MBE. Hij was
destijds kapitein van de Britse luchtlandingsdivisie en bracht als gewonde
een aantal dagen in de Oude Pastorie door. De echtgenoot van Kate ter
Horst, mr Jan ter Horst, schreef een beschouwing over het verloop van de
strijd. In de heruitgave ter gelegenheid van de 65e herdenking van de Slag
om Arnhem worden deze verhalen ingeleid door de dochter van Kate ter
Horst en aangevuld met een nawoord van de in Oosterbeek geboren
journalist Willem de Bruin en nog niet eerder gepubliceerd fotomateriaal.
Een schuilplaats in de pastorie is verkrijgbaar bij de boekhandel en via de uitgever Kontrast

Fotogalerij

Op de website staan intussen ook enkele albums met foto's van actuele gebeurtenissen en van
eerdere activteiten. Zo vindt u er beelden van IMPACT in progress en een impressie van de
Conferentie in 2008 over Onvrede, met het spraakmakende optreden van de Duitse en Engelse

ambassadeurs achter de vleugel.
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