
Kiemkracht
Ode aan de creativiteit

Een muzikaal programma 
over de kracht van 

creativiteit



In dit programma toon ik aan:
-  dat er in elk mens een eindeloze zee aan 

capaciteiten huist, een oceaan aan kansen  
en een oneindige scheppingskracht van 
liefde en creativiteit.

-  dat creativiteit zo’n krachtige kern van 
het mens-zijn vormt, dat geen enkele 
omstandigheid dit kan vernietigen of  
zelfs maar verzwakken.

Creativiteit weerstaat de meest destructieve 
externe factoren en situaties.

Om dit te illustreren vertel ik over  
Alice Herz-Sommer en Charlotte Salomon. 
Zij konden in de Tweede Wereldoorlog aan 
de meeste verschrikkelijke dingen weerstand 
bieden dankzij het inzetten van hun creatieve 
talent.
Deze voorbeelden laten zien dat creativiteit de 
kracht heeft om te helen en jou als mens kan 
laten groeien.

Kinderen hebben van nature een eindeloze 
stroom aan creativiteit in zich.
Wereldwijd wordt er in het onderwijssysteem 
echter te weinig aandacht besteed aan het 
belang van creativiteit. 

We onderwijzen mensen uít hun creatieve 
vermogens.
We groeien niet ín onze creativiteit,  
we groeien eruit.
Vaak koppelen we creativiteit aan kunst, maar 
dat is niet terecht. Iedereen is creatief.
Creativiteit is een keuze, geen gave!

Iedere grasspriet heeft een Engel 
die zich eroverheen buigt en 

fluistert: groei, groei

Deze voorstelling maakt deel uit van de serie 
‘Uit mijn leven’ en wordt muzikaal omlijst 
door eigen kleinkunstliedjes, pianostukken en 
Engelstalige nummers.

“Wat een inspirerende en bemoedigende 
voorstelling!
Het heeft me gemotiveerd om met mijn eigen 
dingen aan de slag te gaan.”

“Wat een boeiende afwisseling tussen eigen 
ervaring, woord en muziek. Ik ben geraakt door je 
mooie liedjes en vond het prachtig en herkenbaar. 
Jouw kracht en moed geeft me inspiratie.”

Boekingen Jacqueline van der Zee
info@jacquelinevanderzee.nl | www.jacquelinevanderzee.nl  +31 (0)6 1371 0672

Jacqueline van der Zee zorgt er met haar veelzijdigheid voor 
dat het programma op een unieke manier gepresenteerd 
wordt. Door haar bevlogenheid & enthousiasme en met een 
muzikale omlijsting van eigen werk biedt ze een afwisselend 
programma.
 
Teksten, muziek en presentatie: Jacqueline van der Zee


