
Nacht van de Mystiek Knockin’ on Heaven’s Door                                                                              

Graag nodigen wij u uit voor de Nacht van 
de Mystiekde Mystiek, die op vrijdag 3 februari 2017 
vanaf 19.30 uur in LUX Nijmegen door het 
Titus Brandsma Instituut georganiseerd wordt.  
Met een focus op Joodse mystiek (zelfs 
present in het werk van inmiddels Nobelprijs-
winnaar Bob Dylan), voert deze Nacht van de 
Mystiek u met voordracht en muziek mee in 
deze rijke wereld, die over grenzen van deze rijke wereld, die over grenzen van 
culturen en religies gaat en ze ook samen-
brengt. 

Bart Stouten, Kees Waaijman, Gerrit Steune-
brink, Marc de Kesel en Duo Parazar van 
Remi en Annemarie Peeters zullen de 
betrouwbare gidsen op deze reis zijn, Onze 
gastheer Leo Fijen zal u door de avond 
leiden. De Nacht van de Mystiek wordt 
afgesloten met een optreden van Ernst Jansz 
met Dromen van Johanna, een vertolking van met Dromen van Johanna, een vertolking van 
nummers van Bob Dylan, in het Nederlands 
vertaald.

Mystiek lijkt wereldvreemd, maar wie zich 
verdiept in deze rijke wereld komt tot de 
verrassende ontdekking dat zij alles te maken 
heeft met de concrete menselijke ervaringen. 
Mystiek is van alle tijden en gaat door alle 
culturen en religies heen en treft de mensen 
in het hart. Wie iets van deze wereld wil 
ervaren, is welkom op deze derde ‘Nacht van ervaren, is welkom op deze derde ‘Nacht van 
de Mystiek’ die het Titus Brandsma Instituut 
organiseert op vrijdag 3  februari, met als 
thema “Knockin‘ on Heaven’s Door”                        
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Kaarten voor deze avond  à €  25,- kunt u 

bestellen via  www.lux-nijmegen.nl, voor meer 

informatie kijkt u op www.nachtvandemystiek.nl
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Programma

Gastheer Leo Fijen

19.30 uur    Opening door Inigo Bocken

19.45 uur    Bart Stouten
                  Voorbijgaan aan jezelf, daar waar
                  de neer te dalen hemel wacht
                                

20.15 uur    Duo Parazar
                  Remi en Anne-Marie Peeters
                  Klezmermuziek
 
20.45 uur    Pauze

21.15 uur    Kees Waaijman
                                    Leonard Cohen-You want it darker

21.45 uur    Gerrit Steunebrink
                  Islamitische mystiek en wij

22.15 uur    Pauze

22.45 uur    Ernst Jansz 
                  Dromen van Johanna
             
23.00 uur23.00 uur    Marc de Kesel
                  Over Bob Dylan Visions of Johanna

23.30 uur    Muziek van Ernst Jansz
                  Bob Dylan, vertaald - Dromen van
                  Johanna

Wie een ticket koopt, krijgt op de avond zelf ook een 
prachtig boek aangeboden met begeleidende teksten 
en een dvd met opnames van de tweede Nacht van en een dvd met opnames van de tweede Nacht van 
de Mystiek 2016.


