
 
 

Nieuwsbrief Amsterdamse Spinoza Kring 
27 april 2013 
 
 
● Première Spinoza-opera van Loevendie 11 oktober 2014 
 
Theo Loevendie, componist van hedendaagse muziek en jazzmusicus, heeft van 
NTR ZaterdagMatinee officieel de opdracht gekregen tot het componeren van een 
opera over Spinoza. 
 
De opera beslaat de gebeurtenissen in de zomer van 1655 toen de jonge Spinoza 
werd verbannen uit de joodse gemeenschap van Amsterdam. 
 
Loevendie heeft het libretto van de opera voltooid en is al druk aan het 
componeren. 
 
De première van de opera zal plaatsvinden op zaterdag 11 oktober 2014 in het 
Koninklijk Concertgebouw te Amsterdam. 
 
Bezetting: 
 
• Spinoza: countertenor 
• Rabbijn Mortera: bas-bariton 
• Franciscus van der Enden: tenor 
• Clara van der Enden: sopraan 
 
Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Markus Stenz 
 
Groot Omroepkoor 
 
Tijdens de Spinozadag (24 november 2013) zal een voorproefje van de 
compositie gegeven worden. 
 
● Spinozadag 2013 in het teken van duurzaamheid 
 
De Spinozadag 2013 (zondag 24 november 2013, Paradiso, Amsterdam) zal in 
het teken staan van het thema duurzaamheid. Nu de economische groei 
vertraagt en het westerse consumptiemodel scheuren vertoont, is het een goed 
moment om de balans op te maken. Hoe verduurzamen we de 
energievoorziening, de voedselproductie, de industrie, het vervoer en de 
energieleverende huizenbouw? Hoe ziet onze economie er over 20 jaar uit en wat 
is er nodig om die echt duurzaam te maken? 
 
De voorbereiding van dit jaarlijkse evenement is in volle gang. Zodra de sprekers 
bekend zijn, volgt nader bericht. 



● Video, mp3 en cahier van lezingen Spinozadag 2012 
 
Op de website zijn de lezingen van de Spinozadag 2012 beschikbaar als video en 
als mp3-bestand (de geluidsbestanden kunt u ook downloaden en onderweg op 
uw mp3-speler afspelen). Tot slot is het cahier met teksten van Jonathan Israel, 
Arnon Grunberg en Eberhard van der Laan te koop. 
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