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Festival Vocallis steeds
meer een begrip
In Limburg is Festival Vocallis inmiddels een begrip. En het
straalt meer en meer uit naar de rest van het land. De organisatie heeft gekozen voor een brede missie: ‘samen zingen,
samen luisteren, goede muziek onder de aandacht brengen
en mensen stimuleren om samen muziek te maken’. Mede
door het festival moeten mensen ervaren hoe leuk het is om
te zingen èn om te luisteren naar muziek. Het dertiendaagse festival - vanaf eind oktober - kent activiteiten te
over op het gebied van educatie, participatie, taalontwikkeling, talentbegeleiding en natuurlijk... concerten!

• Charlotte Haesen met Tobalita Strijkkwartet.

Sinds de start vijf jaar
geleden is er veel gebeurd. Festival Vocallis
ontwikkelde zich tot
een podium voor klassieke zang, met masterclasses
en
concerten in verschillende Zuid-Limburgse
gemeenten. Jong en
oud vindt op het meerdaagse festijn iets van
zijn of haar gading. De
flexibele programmering staat daar borg
voor. Zoals de projecten op scholen om talent te ontdekken en
te stimuleren. Kinderen en jeugd ontmoe-

Duparc, Chausson en Fauré komen voorbij, alsook een wereldpremière
van de Limburgse componist Marijn Simons. Een dag later staat op
dezelfde locatie De Parijse Salon op het programma, met vroeg twintigste-eeuwse muziek zoals die eertijds in de betere Franse kringen
te horen was. In een ambiance van deftige pracht en praal zoals destijds. Uitgevoerd door Irene Maessen (zang), Eleonore Pameijer (fluit)
en Reinild Mees (piano).
Maandag 6 november geeft Charlotte Haesen acte de présence in het
Ursulinenconvent in Eijsden. Samen met het Tobalita Strijkkwartet
en altvioliste Odile Torenbeek verzorgt zij een prachtig chansonprogramma, waaraan de gerenommeerde arrangeurs Paul Prenen en Wijnand van Klaveren hun medewerking verleenden.
Claudia Couwenbergh is te beluisteren in Kloosterbibliotheek Wittem
op dinsdag 7 november bij het concert Leraar-Leerling dat in samenwerking met de stichting Maastrichtse Componisten wordt georganiseerd.
De jonge, bekende, Limburgse bariton Raoul Steffani komt voor een
optreden naar de Kopermolen in Vaals op zaterdag 11 november. Hij
treedt op na de pauze samen met pianist Daan Boertien. Voor de
pauze zijn de Laureaten van de masterclass van 2016 aan de beurt.
Het festival wordt afgesloten door een optreden van het Coco collectief in de grot van het Openluchttheater in Valkenburg op zondag
12 november.

• Vlnr: Claudia Couwenbergh, het Coco Collectief, Lenneke Ruiten en Raoul Steffani en Daan Boertien.

ten elkaar bij een workshop om te ervaren dat muziek maken
verbroedert. De allerkleinsten worden door het festival ook niet vergeten. Zo zijn er zijn er concertjes met het thema Zwangerschap en
Muziek, baby concertjes en een familievoorstelling.

Highlights...
Van donderdag 2 tot en met vrijdag 5 november verzorgen Jard van
Nes en Marien van Nieukerken dagelijks een masterclass voor Lied duo’s
bestaande uit een zanger en een pianist. De Lied duo’s worden intensief gecoacht voor het slotoptreden na afloop van de masterclass. De
masterclass is openbaar, er zijn dagkaarten voor verkrijgbaar.
Op vrijdag 3 november wordt Festival Vocallis feestelijk ingeluid in
de Sint-Janskerk in Maastricht. Het festival thema van dit jaar is muziek rond het Parijs van 1900. Top sopraan Lenneke Ruiten verzorgt
het openingsconcert met het bekende Ruysdael Kwartet. Liederen van

Een flink aantal bekenden uit de Limburgse muziekwereld heeft
zijn naam aan Festival Vocallis verbonden, onder meer door op te
treden als ambassadeur. Op woensdag 1 november tijdens ‘Café
Paris’, de informele opmaat naar het festival in Grand Café Soiron
kunt u de ambassadeurs ontmoeten. Onder het genot van een
hapje en een drankje wordt er dan gepraat over het Parijs van toen
en het Maastricht van nu. Met Jean Lambrechts en Jac van den
Bogaard, die ook een lezing over Parijs in het fin-de-siècle bij de
HOVO verzorgt in het kader van het festival op 31 oktober.
Festival Vocallis begint dit jaar op 31
oktober en duurt tot en met 12 november.
Kijk voor het volledige programma en
kaartverkoop op de website
www.festivalvocallis.nl

