Festival Vocallis richt zich op klassieke vocale muziek
met concerten, masterclasses, educatieve projecten,
workshops, laureatenconcert en jeugdvoorstelling
in Zuid-Limburg.
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Festival Vocallis begint aan een nieuwe
missie en bouwt aan een nieuwe
toekomst 2017-2021. Samen zingen,
talentontwikkeling, educatie
en verrassende concerten
in samenwerking met vele
t /m
verschillende organisaties.
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met o.a. Dietrich Henschel Fenna Ograjensek Sef Thissen Roger Braun

Vocal Chord: Lien Haegeman, Daphne Ramakers, Rob Meijers en Pascal Pittie

6 november – Theater Heerlen

8-10 november – Kopermolen Vaals

7 november
– Kloosterbibliotheek Wittem

8 november – Kopermolen Vaals

Festival opening met de Nederlandse
première van de bijzondere muziek
theatervoorstelling Wenn ich sein Antlitz
sehe waarin de Duitse bariton Dietrich
Henschel zijn visie geeft op Schuberts laatste
grote werk Schwanengesang met filmbeelden
van Clara Pons. Met pianist Roger Braun.

Vocal Chord brengt een cross-over met een mix
van opera, musical en popmuziek bestaande
uit werken van o.a. Verdi, Puccini, Offenbach,
Bernstein, Queen, Andrew Lloyd Webber en U2.

10 november – Maastricht

De twee beroemdste liedcycli van Robert
Schumann, Dichterliebe en Frauenliebe und
-leben in één avondprogramma. Sopraan Fenna
Ograjensek en
bariton Sef Thissen nemen u mee
in het leven van Robert en Clara
en de verboden liefde niet alleen
met prachtige muziek, maar ook
met een verhaal van Frans Pollux.

Van Berkel Fonds

Een belangrijk onderdeel van Festival Vocallis is de Vocallis
Academy met de Internationale Masterclass door dit jaar
Prof. Konrad Richter, internationaal gerenommeerde
liedvertolker en belangrijk pedagoog. U kunt het afsluitende
concert van de dag iedere dag gratis komen beluisteren om
17.00 uur in de Kopermolen. Het thema van de masterclass van
dit jaar is Duitstalige liederen.

Laureatenconcert door de prijswinnaars van Vocallis Liedprijs
2015 én winnaars van de categorie Liedduo Concours van het
Internationale Vocalisten Concours ’s-Hertogenbosch 2016.
Aan het einde van de masterclass wordt jaarlijks de Vocallis
Liedprijs uitgereikt aan het meest veelbelovende Lied Duo
(zanger/pianist). Een vast onderdeel van deze prijs
vormt een optreden in de volgende editie van
Festival Vocallis.
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13– Bordenhal
november
Maastricht

Kindervoorstelling (6+) Zingende honden
blaffen niet, waarbij kinderen op een
speelse manier kennis maken met klassieke
muziek. Beroemde aria’s en liederen van
o.a. Mozart, Rossini, Schubert en Bizet.

Informatie en kaartverkoop www.festivalvocallis.nl

Festival Vocallis wordt
mede mogelijk gemaakt door

