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Residenties in Utrecht verbindt internationale makers van film, muziek en en kunst aan onderwijs en wetenschap in Utrecht

Persbericht, woensdag 23 december 2015

RESIDENTIES IN UTRECHT: REBEKAH AHRENDT, MUZIEK & MIGRATIE
Residenties in Utrecht staat aan het begin van het nieuwe jaar in het teken van migratie. Rebekah Ahrendt,
musicologe aan Yale University, bestudeert het belang van mobiliteit voor de identiteit van oude muziek. Zij
komt op uitnodiging van het Centre for the Humanities van 18 t/m 24 januari 2016 naar Utrecht om haar kennis van
'Muziek & Migratie' met de stad te delen. Ahrendt trapt de Residentie af met een openbare lezing over het thema
op dinsdag 19 januari. Woensdag 20 januari neemt ze deel aan het City Symposium 'Cultures of Migration and the
City of Music' in het Stadhuis. Daarnaast verzorgt ze een masterclass voor studenten van Muziekwetenschap op
donderdag 21 januari en vrijdag 22 januari. Ook sluit de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) aan met een
workshop over beeldvorming rondom migranten.

Rebekah Ahrendt
Rebekah Ahrendt is als professor aan de Department of Music van Yale University gespecialiseerd in muziek uit de 17e en 18e
eeuw. Vanuit verschillende disciplines zoals geschiedenis, sociologie en antropologie bestudeert zij de invloed van migratie op
muziek en vice versa. Dinsdag 19 januari geeft zij hierover een openbare lezing. Tijd en locatie worden binnenkort bekend
gemaakt. Tijdens het City Symposium in het Oude Stadhuis op woensdag 20 januari gaat Ahrendt in op de manier waarop
verschillende culturen invloed hebben op de identiteit en de structuur van een stad. Zij spreekt hierover vanuit een
historisch perspectief en het gesprek wordt aangevuld met actuele voorbeelden uit de culturele sector in Utrecht. Ook deelt zij
haar kennis met studenten van de opleiding Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht en het Huizinga Instuut tijdens de
masterclass ' Transposed Lives: Music, Migration and Mobility'. De masterclass vindt plaats op donderdag 21 januari van 16.15
uur tot 19.00 uur en vrijdag 22 januari van 9.00 uur tot 13.00 uur. Voor de studenten van de HKU wordt de workshop
'Oudenoord en de Buitenwereld' georganiseerd over de manier waarop het beeld van een ander, in dit geval de migrant, gevormd
wordt. Het volledige programma is te vinden op www.residentiesinutrecht.nl.
Residenties in Utrecht
Residenties in Utrecht koppelt internationale creatieve geesten aan diverse, interdisciplinaire, Utrechtse instellingen. Zo wordt
een gast die normaal gesproken slechts een lezing geeft en weer verder vliegt, uitgenodigd de stad verder te ontdekken en zijn
kennis te delen in ook voor hem minder bekende disciplines. Makers van muziek, film en kunst worden verbonden met
wetenschap en onderwijs. Dit levert niet alleen bijzondere ontmoetingen op voor de gast, maar ook voor het publiek.
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Voor meer informatie neem contact op

info@residentiesinutrecht.nl

met persvoorlichter

030 232 3080

Arlette Coenradi via 06 41543597 of
arlette@cultuurpromotieutrecht.nl
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