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Belicht: het menselijk lichaam als orkest
De in Maastricht
geboren sopraan Esther
Putter vond uiteindelijk
haar bestemming in
Utrecht. Vanuit haar
stad verspreidt zij haar
passie voor zingen over
alle continenten van de
wereld.
Door Hester de Geus
UTRECHT - De 46-jarige Es-

ther Putter begon haar loopbaan als wetenschapper. Ze
studeerde Frans en Letterkunde in Leiden, maar de
wetenschap gaf haar geen
volledige voldoening. Haar
passie voor muziek bracht
haar naar het Conservatorium in Utrecht om zang te
studeren.
Esther vertelt: ”Ik reed
juichend door de Lange
Nieuwstraat toen ik hoorde
dat ik was aangenomen op
het Conservatorium en riep:
ik kom hier wonen, ik kom
hier wonen!”
Inmiddels is muziek niet
meer weg te denken uit haar
leven. Ze geeft zangles en
concerten, is zangpedagoge
en ‘werkt met stem’ volgens
de steeds bekender wordende methode ‘Pansori Living Sound’. Pansori Living
Sound is een manier van
zingen, waarin de stem gebruikt wordt als instrument
voor genezing en groeiend
bewustzijn. Daarvoor gaat
ze, op uitnodiging, naar

onder andere Hongkong en
Taiwan om hierin les te geven.
Esther vergelijkt het lichaam
met een orkest en neemt de
organen als voorbeeld. Esther: ”Ieder orgaan heeft in
het lichaam zijn eigen taak.
Als er één vals speelt heeft
het hele orkest daar last van.
Je kunt de stem zien als een
brenger van informatie, van
energie, die het orgaan eraan
herinnert wat zijn eigen
klank ook weer was. Van

‘ZINGEN WAS VOOR
MIJ EEN MANIER OM
TE LATEN HOREN DAT
IK ER OOK WAS’
daaruit kan het lichaam zelf
zijn evenwicht herstellen.
Mensen kunnen door allerlei fysieke, emotionele of
mentale redenen een blokkade hebben waardoor het
normale veld van trillingen
verstoord is. De stem kan
beweging brengen waar iets
vast zit en zo de blokkade
opheffen.
Esther: ”De verstandelijke
beperking van mijn zus
heeft een grote impact gehad op mijn leven. Zij kon
vroeger niet praten en begon
soms ineens te gillen. Als
klein meisje voelde ik mij
dan persoonlijk aangevallen. Het zingen was mijn
manier om te laten horen dat
ik er ook was. Misschien wel
gewoon een wat meer geaccepteerde manier van gillen.

Esther Putter: ”Ieder orgaan heeft in het lichaam zijn eigen taak. Als er één vals speelt heeft het hele orkest daar last van.”
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Het is één van de ervaringen
geweest uit mijn jeugd die
mij hebben gevormd tot wat
ik nu ben. Zingen gaat voor
mij hand in hand met mijn
persoonlijke groei. Steeds
als ik in mijn stemontwikkeling een hindernis tegen

Provincie geeft uitstel
voor besluit molens
Provinciale Staten
regelde dat voor de
windmolenlocatie Lage
Weide de komende
zes maanden geen
onomkeerbare besluiten
mogen worden genomen.
Door Paul Hustinx
UTRECHT - Dit om de gemeen-

te meer tijd te geven ‘draagvlak te genereren voor het
plaatsen van windmolens’
aldaar. De provincie ‘staat
voor windenergie’, zo wil
deze de stad nogmaals meegeven. In de Utrechtse raad
die het windmolenplan, zij
het alleen nog informeel,
al had afgewezen, ontstond
daarna direct discussie over
wat dit betekent en hoe het
nu überhaupt verder moet
met de duurzaamheidsambities. Voor GroenLinks is
het duidelijk. De afgesproken 65,5 MW duurzame
energie is keihard voor de
provincie, en dit kan niet
gehaald worden zonder bijdrage van de stad Utrecht en
ook niet zonder windenergie. Dus de provincie biedt
slechts een adempauze, stelt
de partij, maar Utrecht ontkomt niet aan de molens.
De VVD ziet het anders.
Volgens deze partij spreekt
de provincie uitdrukkelijk
van ‘draagvlak’ en als dit er

De provincie wil de gemeente meer tijd geven om draagvlak te
creëren voor windmolens op Lage Weide.

niet is binnen de gemeente,
kan de provincie niets doordrukken; provinciale doelstellingen hoeven niet in de
stad gerealiseerd te worden.
Hoe het verder moet ligt sowieso moeilijk in een raad
die in principe voor duurzaamheid en windenergie
is, maar tegelijkertijd vindt
dat de gemeente het hier
met de inspraak - vrij naar
de woorden van de SP - zo
ontzettend ‘verstierd’ heeft
dat zelfs zeer milieugezinde bewonersgroepen in
gestaalde nee-zeggers zijn
veranderd. De SP zelf pleit
voor kleinschalige experimenten om stap voor stap
draagvlak op te bouwen,
maar volgens wethouder De
Rijk biedt dat nu juist meer
geluidsoverlast dan grote
molens. De PvdA opperde

om buiten de stad in bestaande windparken molens
met het label ‘Utrecht’ te
plaatsen. Volgens D66 zijn
andere gemeenten als Woerden en Vianen mogelijk te
snel terzijde geschoven door
de provincie vanwege door
Utrecht gewekte verwachtingen. ‘De deur keihard
dichtsmijten’ naar Lage
Weide’ is echter ook niet verstandig. Kortom: verwarring
en onduidelijkheid alom. De
raad was er zelfs nog niet geheel over eens of zij er al aan
toe is definitief te besluiten
over het nog steeds voorliggende plan voor molens op
Lage Weide. Voorlopig staat
het geagendeerd voor 19 december, onder voorbehoud.
Want tot een prettig gevoel
zal een debat nu hoe dan
ook niet leiden, zo stelt D66.

kwam wist ik dat het niet
alleen een zangtechnisch
probleem betrof, maar dat
het aangaf dat er meer was
waar ik kon groeien. En zo is
het nog steeds. Zingen opent
de weg naar een dieper weten.”

Uitvaart en
erfrecht

Meedoen
Kijk voor meer informatie over Esther Putter op www.estherputter.nl. Vanaf januari start Esther Putter met een
collega introductielessen Pansori Living Sound. U kunt
zich aanmelden via de website. Wees er snel bij, want
het aantal deelnemersplaatsen is beperkt. Esther raadt
iedereen aan te gaan zingen, voor hun eigen welzijn.

Atelier Kanaleneiland
lanceert eigen modelabel

UTRECHT - Hermans & Schut-

tevaer Notarissen en Tap Uitvaartzorg hebben hun eerste
gezamenlijke themabijeenkomst ‘Uitvaart en Erfrecht’
in Utrecht gehouden. Afgelopen zaterdag was Martine
Eggen, adviseur uitvaartzorg
bij Tap, aanwezig om tijdens
de bijeenkomst alle opties
en keuzemogelijkheden van
een uitvaart te vertellen. Elles van der Pluijm, notaris
bij Hermans & Schuttevaer
Notarissen, praatte de deelnemers bij over de diverse
aspecten van het erfrecht.
Ook konden bezoekers hun
testament en uitvaartverzekeringspolissen laten controleren door aanwezige
deskundigen.

Moira Expositie
UTRECHT - De expositie ‘And

then everything goes pearshaped’ van Ralph de Jongh
is te zien bij Moira Expositieruimte. Het werk kan
omschreven worden als
ruimtelijke werken met een
schilderachtig karakter en
bestaat veelvuldig uit platte
vlakken waarop in diverse
kleuren strepen en patronen te zien zijn. Dit lijkt op
een omschrijving van een
abstract schilderij, maar zit
eerder tussen schilderkunst
en beeldhouwkunst in.
Adres: Wolvenstraat 10. Te
zien tot 22 december 2013.
Van vrijdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 18.00 uur.
Info: www.moira-utrecht.
nl.

UTRECHT - MA-KE lanceert

haar eigen label. Vanaf vrijdag 13 december kunnen
liefhebbers een bijzondere
tas kopen, gemaakt van
geveldoek van de Stadsschouwburg Utrecht en geproduceerd door vrouwen
van het modeatelier in Kanaleneiland.
Met een eigen label worden
de kleding en accessoires
die bij Modeatelier Kanaleneiland worden gemaakt
zichtbaar voor de buitenwereld. De eerste lijn die
MA-KE lanceert bestaat
uit een unieke serie tassen,
variërend van clutches en
portemonnees tot flinke
shoppers. Modeatelier Kanaleneiland wil meiden en
vrouwen uit de wijk, maar
ook uit andere delen van de
stad, de kans geven om zich
creatief te ontwikkelen in
een fijne omgeving. De diversiteit binnen het modea-

telier zien liefhebbers terug
in de producten. Binnen het
MA-KE-label vloeien verschillende culturen samen
tot een bijzondere mix. Zo
worden de tassen afgewerkt
door middel van traditionele ambachten, zoals de
sierlijke randen van sfiffa,
Marokkaans handwerk. Bij
anderen items wordt juist
weer oya toegepast, verfijnd
Turks kant dat wordt gemaakt met naald en draad.
Deze finishing touch maakt
elke MA-KE-tas tot een
uniek exemplaar. Tegelijk
met de lancering van het
MA-KE-label verschijnt ook
de derde editie van het MAKE Magazine, gratis verkrijgbaar bij Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland en
bij Modeatelier Kanaleneiland. Wie interesse heeft in
de producten van het label,
kan contact opnemen met
MA-KE via www.ma-ke.nl.

Modeatelier Kanaleneiland heeft een eigen label met een
bijzondere serie tassen.

