
Kindermusical David & Goliath

Een bijbelverhaalervaren
LEIDEN - Zestig kinderen voeren zater-
dag 4 juli om 16.00 uur de musical
'David en Goliath' op. Speciaal voor
het 700-jarig bestaan van de Hoog-
landse Kerk, Middelweg 2, spelen ze
dit bekende bijbelverhaalna.De voor-
bereidingen zijn in voile gang.

In een dag een musical op touw zet-
ten met zestig kinderen. Volgens
musical-coordinator Bely Voskamp-
Korbee moet dit wel gaan lukken.
"We werken samen met De Vlie-
gende Speeldoos, een professioneel
musicalgezelschap die regelmatig
binnen een aantal uur een voor-
stelling in elkaar zet. Bovendien
hebben ze veel ervaring met grote
groepen kinderen."
Begin maart konden kinderen van
alle PKN-kerken in Leiden zich
opgeven voor de musical. A1 snel
kregen ze tientallen aanmeldin-
gen van kinderen tussen de vier en
twaalf jaar. "Het zal voor hen een
hele belevenis worden. Op deze
manier ervaren ze de kern van
het bijbelverhaal veel duidelijker",
aldus Voskamp-Korbee. "Ze zullen
de emoties van de personages echt
gaan voelen." De coordinatoren
delen de kinderen in groepen per
leeftijd; bij elke act danst en zingt
een andere groep. Toneelspelers
van De Vliegende Speeldoos spelen
de hoofdrollen.

In het leger van de Filistijnen vecht
de reus Goliath en David vindt hem
erg interessant. Niemand durft
tegen deze angstaanjagend grote
man te vechten en daarom ziet
hij het als een extra uitdaging dat
juist wel te doen. Hij weet de reus
te doden met enkel een steentje en
een katapult. Hierdoor verliezen de
Filistijnen de oorlog tegen de Isra-
elieten. Koning Saul is hier zo blij
om, dat hij David uit dankbaarheid
met zijn dochter laat trouwen.

Een levendigeverbeelding van het Bij-
belverhaal (Foto: pr).

den met al die enthousiaste kinde-
ren in zelfgemaakte kostuums." •
De Raad van
Kerken Leiden
De Raad van Kerken verzorgt in
overleg met het Levensbeschouwe-
lijk Platform Leiden een serie arti-
kelen in het Leids Nieuwsblad over
religieus-culturele initiatieven en
maatschappelijke ontwikkelingen,
met ruimte voor informatie vanuit
alle religies en maatschappelijke
stromingen. Reageren? Mailadres:
RvKLeidenNieuws@gmail.com.•

Contacten bevorderen
Het is voor het eerst dat kerken
samenwerken om een kindermu-
sical op te voeren. De Protestantse
Gemeente Leiden heeft een speciaal
fonds in het leven geroepen om het
project te financieren. Voskamp-
Korbee: "We willen de contacten
tussengemeentes bevorderen.Deze
kindermusicalisduseen van de vele
projecten die gaan komen".
De entree is gratis. Alle Leidenaren
zijn welkom om te komen kijken.
"Het gaat een heus spektakel wor-

Steen en katapult
"We hebben er veel zin in. 'David en
Goliath'isnatuurlijkeenindrukwek-
kend verhaal, zeker voor kinderen."
Het verhaal staat in het bijbelboek1
Samuel en gaat over de oorlog tus-
sen de Israelieten en de‘Filistijnen.
In het leger van Israel vechten drie
broers van David. David zelf is nog
te jong om te vechten dus hij krijgt
van zijn vader de opdracht om zijn
broers brood en koren te brengen.
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