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Voor het 6e achtereenvolgende jaar presenteren wij u 

Festival Vocallis. In onze festivalagenda vindt u een 

groot aanbod aan bijzondere concerten en gevarieerde 

activiteiten. Met een afwisselend en uitgebreid muziek- en 

vertelprogramma is er volop aandacht voor de (zang-)stem 

en biedt Festival Vocallis voor ieder wat wils.

Het festivalthema van dit jaar is ‘Oorlog, Vrede, Vrijheid’. 

Op 11 november is het honderd jaar geleden dat de 

wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog werd gesloten, 

en dat valt dit jaar samen met de laatste dag van ons 

festival.

Bij Festival Vocallis gaat het om ‘verwondering, 

ontmoeting en intimiteit’. Iedere dag kleinschalige 

concerten op bijzondere locaties zoals de Kloosterkerk 

in Valkenburg, de oude Synagoge van Meerssen en 

Boekhandel Dominicanen in Maastricht.  

Dat is Festival Vocallis.

De toegangsprijs van nagenoeg al onze concerten 

bedraagt € 19,99, maar we bieden ook volop gratis 

activiteiten. U bent van harte uitgenodigd. 

Welkom.

Bestuur  

Festival Vocallis,

Saskia van der Laak, 

voorzitter 

Kees de Jong, 

penningmeester 

Bert Brounts, secretaris

Gert Geluk, programmeur 

Zakelijke leiding

Jo Zinken

Werkgroep educatie

Ghislaine Mommer 

Stella Franssen

Raad van Advies

Maria van der Hoeven

Jacques Giesen 

Reg van Loo

Productieleiding

Hans Cuypers

Masterclass organisatie

Math Dirks 

Hans Cuypers

Communicatie & Marketing

Marc Vossen

Dit sonnet is speciaal geschreven in opdracht van 

Festival Vocallis

Festival Vocallis richt zich op 
(klassieke) vocale muziek met 

concerten, masterclasses,  
workshops en educatieve projecten 

voor alle leeftijden.

W eet dat de hemel boven de aarde brak

en onder een gore modderdeken

soldaten in loopgraven totaal verzwakt

in geuren van rottenis bezweken.

Al met al de rampspoed niet geweken,

Jodenhaat wakkerde aan, een nieuw tijdvak

van grove moorden en schurkenstreken,

gestamp van laarzen, walm in de doodsbarak.

Toen verrees een duif boven het oorlogspuin,

een olijftak als teken van vrede

verdrong de donkerste schaduw ooit gebracht.

Vrijheid werd een kloppend hart, herwonnen kracht

een plaats op de allerhoogste trede.

Plots bloeiden er bloemen in de vredestuin.

Sonnet van Frans Budé



Valkenburg
a/d Geul

Meerssen

Genhout

Beek

Leut (B)

Vaals

Gulpen

Wittem

Wijlre

Voerendaal

Simpelveld

Bocholtz

Eijsden

Bemelen

Berg en
Terblijt

Margraten

Maastricht

Heerlen

Sittard

Vaals

•  Gemeentehuis

•  Kunst- en Cultuurcentrum De Kopermolen

•  Zorgcentrum Langedael

Valkenburg a/d Geul

•  Gemeentehuis

•  Kloosterkerk

•  Openluchttheater Valkenburg 

•  Zorgcentrum Oosterbeemd

Voerendaal

•  Kasteel Puth

•  Dansvocaal

Wijlre

•  Galerie ‘In de Schuur’

Wittem

•  Kloosterbibliotheek
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Locaties 
Festival Vocallis
Beek

•  Protestantse Kerk

•  Verloskundigepraktijk ‘Becca’

•  Woonzorgcentrum Franciscus

Bemelen

•  Sint-Laurentiuskerk

Berg en Terblijt

•  Zorgcentrum Fonterhof

Bocholtz

•  Hoeve Overhuizen

Eijsden

•  Ursulinenconvent

Genhout

•  Heilige Hubertuskerk

Gulpen

•  Sophianum

•  Dr. Ackenshuis

Heerlen

•  Parkstad Limburg 

Theaters

•  Verpleeghuis Piushof

•  Zorgcentrum Tobias

Leut (B)

•  Sint-Pieterskerk

Maastricht

•  Boekhandel Dominicanen

•  Centre Céramique

•  Conservatorium

•  Kumulus theater

•  Lumière Cinema

•  Sint Janskerk

•  Theater aan het Vrijthof

•  Verloskundig Huis Lief 

leven

Margraten

•  Gemeentehuis

Meerssen

•  Basiliek

•  Oude Synagoge

•  Stationsgebouw

Simpelveld

•  Sint-Remigiuskerk

Sittard

•  Kerk van Vrangendael
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Openingsconcert van 

Festival Vocallis 2018; 

de aftrap van 3 weken 

concerten en activiteiten 

in het teken van stem en 

muziek. 

•  Lezing over vergeten 

Joodse muziek door 

Eleonore Pameijer

•  Kaddisj bij monumentale 

poorten 

van Appie 

Drielsma

•  Korte 

herdenking 

Appie 

Drielsma 

(Jac van den 

Boogard)

De monumentale 

bronzen poorten van de 

Synagoge zijn gemaakt 

door beeldhouwer Appie 

Drielsma, die in de oorlog 

ondergedoken heeft 

gezeten en in 2014 is 

overleden.

Tijdens het concert klinkt er 

muziek van (bijna) vergeten 

Joodse componisten zoals:

•  Henriëtte Bosmans

•  Szymon Laks

•  Dick Kattenburg

Maandag 22 oktober  
20.00 uur

Oude Synagoge
Meerssen

Uitvoerende artiesten,  

het Leo Smit Ensemble: 

Eleonore Pameijer (fluit) 

Irene Maessen (sopraan) 

Stephan Heber (cello) 

Marcel Worms (piano)

Openings-
concert
Vergeten  

Joodse 
Componisten

www.festivalvocallis.nl

GIARDINO
GALERIE & BEELDENTUIN

Contemporary exclusive Art
Rijksweg 31, Berg en Terblijt, NL, 

Open: every fr till su 11am - 5pm and by app. T +31 43 6042555

www.giardinobeeldentuin.nl

Het openingsconcert ‘Vergeten Joodse Componisten’ is 

mede mogelijk gemaakt door een nauwe en prettige 

samenwerking met de volgende partners: 

Op maandag 22 oktober vindt ’s middags een lezing plaats 

in het stationsgebouw van Meerssen. Deze lezing wordt 

verzorgd door Eleonore Pameijer.  

Met dank aan Jos Kester.

Maandag 22 oktober
Stationsgebouw Meerssen, bij Ontmoet Anna. 

Tijdstip lezing zie website.

•  Stichting Synagoge Meerssen

•  Stichting Leerhuis Limburg

•  Limburgse Stichting Joods  

Cultureel Erfgoed

•  Brasserie De Zeute Inval Meerssen

•  Scando Nederland BV
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Talentendag

Workshop 
Ensemblezang

Zaterdag 27 oktober
Aanvang 17.00 uur

De Kopermolen 
te Vaals

www.festivalvocallis.nl

Deze Talentendag is bedoeld voor liefhebbers van de 

zangkunst die graag meer willen leren over zangtechniek, 

interpretatie en podiumpresentatie. 

Elke kandidaat krijgt 20 minuten individuele coaching en 

mag de gehele dag als toehoorder aanwezig zijn. 

De kandidaten mogen vrij het eigen repertoire kiezen. 

Er mag uit alle stijlen gekozen worden; Opera, klassiek lied, 

Musical, Pop, Jazz etc. Graag ontvangen wij de bladmuziek 

bij de inschrijving. 

De kandidaten krijgen – indien zij dat wensen – een beoorde-

ling op schrift en de professionele jury zal punten toekennen. 

Voor de winnaar is er een bedrag van € 60,00 euro beschikbaar, 

te besteden aan een zangles bij 

een docent naar keuze.

Aanmelden voor deze 

Talentendag via talentendag@

festivalvocallis.nl

De Workshop Ensemblezang wordt gehouden in 2 sessies:

•  van 17.00 tot 18.00 uur •  van 18.00 tot 19.00 uur

 

Er zal gewerkt worden in twee groepen die elk een uur 

oefenen in zangtechniek en ensemblevorming. 

Voor bestaande koren of ensembles is het mogelijk in 

te schrijven en eigen repertoire mee te brengen. De 

bladmuziek kan bij de aanmelding bijgevoegd worden.Losse 

aanmeldingen worden ingedeeld in één groep waarvoor een 

workshopprogramma zal worden samengesteld. Bladmuziek 

en verder studiemateriaal ontvangt men ter plekke.

Aanmelden voor de Workshop Ensemblezang via 

ensemblezang@festivalvocallis.nl

Voor jonge zangers en hun bege-

leiders is het van doorslaggevend 

 belang om in ontwikkeling te blij-

ven na afloop van hun professione-

le  studie. De Masterclass voorziet 

daarin. De wereldberoemde alt en 

 pedagoge Jard van Nes (zang) en 

 pianist en liedbegeleider Marien 

van Nieukerken stimuleren bij de 

zangers en pianisten o.a. het voorstellingsvermogen; 

verbeelding stelt de zanger immers in staat om uitdruk-

king te geven aan de thematiek van de liedtekst, aan een 

fijnzinnige uiting 

van emoties en aan 

taalnuances.

Toehoorders kun-

nen de Masterclass 

bezoeken à € 5,00 per 

entreekaartje. 

Als afsluiting vindt 

er een presentatie-

concert plaats. Dan 

wordt ook de befaam-

de SCANDO Vocallis 

Liedprijs t.w.v. € 500,00 

uitgereikt. Tevens ontvangen de 

winnaars de uitnodiging om volgend 

jaar een recital te verzorgen van een 

gedeelte van het Laureatenconcert 

2019. De tweede prijs is een geld-

bedrag van € 250,00. Beide prijzen 

worden aangeboden door SCANDO 

Nederland BV.

Ook wordt er een Publieksprijs 

uitgereikt. De winnaars krijgen de 

mogelijkheid om een professionele opname te laten 

maken inclusief feedback en coaching, aangeboden door 

O-recordings uit Echt.

Raadpleeg onze website www.festivalvocallis.nl voor de 

laatste informatie over de Masterclass.

Do/vr 25/26 okt.
12.30 - 22.00 uur

Za/zo 27/28 okt.
10.00 - 17.00 uur
Conservatorium 

Maastricht (25-10)
De Kopermolen te 

Vaals (26 t/m 28-10)

Presentatie-
concert 

Zondag 
28 oktober 

20.00 uur
De Kopermolen 

te Vaals

Masterclass Liedduo’s

www.festivalvocallis.nl

Woensdag 24 oktober
(middag en avond)

Conservatorium te Maastricht

Onder leiding van Bariton /  
docent koorscholing Math Dirks.
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Speciaal voor het thema ‘Oorlog, Vrede, Vrijheid’ spelen 

de Limburgse zangers Paul van Loo en Ivo Rosbeek 

Limburgstalige liedjes van de zes cd’s die ze samen 

maakten. Het zijn stuk voor stuk prachtige luisterliedjes 

die uitstekend tot hun recht komen in de intieme sfeer 

van het Koetshuis van Kasteel Puth.

Bij deze voorstelling in Kasteel Puth brengen Paul en Ivo 

speciaal liedjes waarin de toehoorders – door de teksten 

verweven met mooie muziek – worden meegenomen naar 

emoties in het alledaagse leven, maar ook naar emoties 

over de wijze waarop we met onze wereld omgaan.

Het Pumpkin Trio onder leiding van Lei Wang – de 

wereldberoemde Chinese concertmeester van 

philharmonie zuidnederland én gevierd violiste en 

kamermusicus – speelt werken van:

•  Rachmaninov liederen o.a: 

Ne poj krasavisa pre mne” (Do not sing for me fair maiden)

•  Sjostakovitsj 

7 Romances: Liederen voor sopraan, piano, viool en 

cello, op.127, nr.1-7, ‘Gedichten van A. Blok’

•  Tyberg 

Pianotrio (Nederlandse première)

De zang wordt verzorgd door sopraan Anna Barkhoudarian, 

operazangeres afkomstig uit Armenië en momenteel 

woonachtig in Kerkrade.

Pumpkin Ensemble

Lei Wang – viool

Jan Baerts – cello

Peter Petrov – piano

Vrijdag 26 oktober 20.00 uur
Kasteel Puth, Voerendaal

Met dank aan familie Van der Molen voor hun gastvrijheid.

Zaterdag 27 oktober 20.00 uur
Kloosterkerk Valkenburg

Met dank aan Cultuurraad Valkenburg en de beheerders 

van Kloosterkerk Valkenburg.

Limburgstalige liedjes 
met Paul van Loo & Ivo Rosbeek

Pumpkin Ensemble met 
Lei Wang en sopraan 
Anna Barkhoudarian

foto: website Werkplaats K

Anna  

Barkhoudarian 

 – sopraan
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HOLLAND CASINO 
IS VERNIEUWD!

TOT SNEL!

KUURPARK CAUBERG 28
VALKENBURG

Lezing 1 29 oktober:  

Ontwikkelingen in de 
kunst rond de Eerste 
Wereldoorlog

De emotionele verwarring 

als gevolg van de oorlogs-

verschrikkingen, de Russi-

sche revolutie, de materiële 

puinhoop waarop Europa 

na 11 november 1918 een 

nieuwe start moest maken…

dat alles bracht twee visies 

op de ontwikkelingen in de 

beeldende kunst.

Een pessimistische (DaDa) 

en een optimistische visie 

(De Stijl, het Constructivis-

me, het Bauhaus).

Lezing 2 31 oktober:  

Een geschiedverhaal

Hoe beleefden en overleef-

den Maastricht en Limburg 

de jaren 1914-1918?

De vluchtelingen, het 

dagelijks leven in oorlogs-

tijd, de oorlogsmaatregelen, 

spionage, de smokkel, de 

enorme tekorten, de Franse 

vluchtelingeninvasie, het 

oorlogsmonument, de 

komst van de Duitse keizer 

in Eijsden, de Belgische roep 

om annexatie van Limburgs 

gebied en de uitkomst van 

vier jaar leven langs de ran-

den van een wereldoorlog.

Maandag 29 oktober 
09.30 – 13.00 uur  

Kumulus Oost  
lokaal 1.11

Woensdag 31 oktober 
14.00 – 16.30 uur  
Centre Céramique
lokaal Boardroom

Tot stand gekomen dankzij de 

samenwerking tussen Festival 

Vocallis en HOVO.

2 lezingen/
colleges
La Grande 
Guerre … 
voorbij!

door Jac van den 
Boogard

www.festivalvocallis.nl
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Let's    s(w)ing     
 together!

LBGHOTELS.COM

Kaboom Hotel - Mabi City Centre Hotel - Hotel St. Martenslane 
Townhouse Designhotel Maastricht  - Qbic Hotel WTC Amsterdam 

Hotels with 
Fun, Guts and 
Social Involvement 

Concert voor de 

uitzonderlijke combinatie 

van orgel, bariton en viool 

met werken van:

Claude Balbastre: Marche 

des Marseillois et l’Air ÇA-

IRA (orgel) • Albert de Klerk: 

Prière pour la paix (bariton 

en orgel) • Jusepe Ximenez: 

Otra Batalla de Sexto 

Tono (orgel) • Amanda 

Maier: Sonate - bewerking 

Rob Waltmans. Delen: 

andantino, allegretto 

un poco (viool en orgel) 

• Gustav Mahler: Ich bin 

der Welt abhanden 

gekommen (bariton en 

orgel) • Jeremiah Clarke: 

Trumpet Voluntary (orgel) 

• Joseph Rheinberger: uit 

Sechs Stücke für Violine 

und Orgel, op. 150 - deel 

2 Abendlied en deel 5 

‘elegie’(viool en orgel) • 

Francis Poulenc: Prière 

pour la paix (bariton en 

orgel) • Julius Roentgen: 

Adagio voor viool en orgel 

(viool en orgel) • Charles 

Camilleri: L’amour de Dieu 

(orgel) • Richard Strauss: 

Morgen (zang, viool en 

orgel) - bewerking Rob 

Waltmans • Jéhan Alain: 

Litanies (orgel)

Maandag 29 oktober 
20.00 uur

Sint-Remigiuskerk 
Simpelveld

Donderdag 8 
november 20.00 uur
Basiliek van Meerssen

Oorlog en 
Vrede
Lei Wang, viool

Sebastian Neuwahl, bariton

Rob Waltmans, orgel

Met dank aan Pastoor 

Pisters en kerkbestuur Sint-

Remigiuskerk Simpelveld. 

Met dank aan Deken en 

kerkbestuur Basiliek 

Meerssen.
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V I O O L B O U W E R S
M.C. Rijsemus en N.J.L.J. Rijsemus
Witmakersstraat 1, 6211 ja Maastricht
+31-(0)43 - 321 91 59
www.rijsemus.nl

Martin Rijsemus startte Rijsemus vioolbouw in 1981. 
Sinds 2005 werkt ook zijn zoon Niels Rijsemus als  
zelfstandig vioolbouwer binnen het atelier. De jaren-
lange ervaring van Martin gecombineerd met de 
vergaarde kennis van Niels worden ingezet om u met 
uw instrument zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

•  nieuwbouw, restauratie, reparatie van 
strijkinstrumenten en het beharen van 
strijkstokken 

•  instrumenten en strijkstokken van top klasse
•  in- en verkoop alsook taxaties van violen, 

altviolen, cello’s en strijkstokken
•  huren van instrumenten en een zeer ruime  

keuze aan accessoires

Mayke Rademakers en Matthijs Verschoor vertolken werken 

van de volgende componisten:

•  Olivier Messiaen (Frankrijk, 10-12-1908 – 27-04-1992) 

Messiaen schreef Louange a l’eternité de Jesus in een 

concentratiekamp.

•  Henriëtte Bosmans (Nederland, 06-12-1895 – 02-07-1952) 

Bosmans mocht vanwege haar Joodse achtergrond 

vanaf 1941 niet meer optreden van de bezetter.  

In Nuit Calme hoor je een vredige berusting.

•  Frank Bridge (Engeland, 26-02-1879 – 10-01-1941) 

Bridge schreef de Sonate for cello and piano tijdens de 

Eerste Wereldoorlog, waarna hij overtuigd pacifist werd.

Mayke Rademakers (cello) 

Matthijs Verschoor (piano)

Dit concert wordt georganiseerd in 

samenwerking met Comité Bemelen 1000+.

Met dank aan: Pastoor en parochiebestuur 

Sint-Laurentiuskerk Bemelen en Roemer’s eetcafé.

Dinsdag 30 oktober 20.00 uur
Sint-Laurentiuskerk in Bemelen

Bridge to Bemelen
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Het pauzeloze concert-

programma van De Groote 

Oorlog is gewijd aan de 

Eerste Wereldoorlog. 

Het programma is ingebed 

in een doorlopend – met 

bekend en vooral on-

bekend beeldmateriaal 

geïllustreerd – verhaal 

over muziek en de Eerste 

Wereldoorlog. Met werken 

van de componisten Stra-

vinsky, Debussy, Vermeu-

len, Webern en Ravel.

Voor het publiek treedt 

Elmer Schönberger op als 

gids door middel van beeld 

en verhaal. Als sluitstuk fun-

geert een compositie van 

hemzelf: Maurice chéri  

voor mezzosopraan, cello en 

piano. Dit werk is gebaseerd 

op Ravels correspondentie. 

Woensdag 31 oktober 
20.00 uur

De Kopermolen
Vaals

De Groote 
Oorlog

Barbara Kozelj 

(mezzosopraan) 

Doris Hochscheid (cello) 

Frans van Ruth (piano) 

Elmer Schönberger 

(compositie, tekst en 

voordracht) 

Violette Baudet  

(vormgeving)

Met dank aan Hotel 

Kasteel Bloemendal en in 

samenwerking met Kunst- 

en Cultuurcentrum De 

Kopermolen in Vaals.
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Wolfstraat 1 - 3620 Lanaken   
+32 (0)89 714350    

info@drukkerijpietermans.be
Postbus 2715 -  6201 JA Maastricht   w
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Liederen uit het klassieke liedrepertoire, van Schubert tot 

Britten, met de thema’s Oorlog, Vrede en Vrijheid. 

De selectie van bekende en verrassend onbekende 

liederen die de waanzin van oorlog en de dringende 

behoefte aan vrede en vrijheid oproepen, wordt vertolkt 

door de gerenommeerde Engelse bariton Konrad Jarnot en 

de Nederlandse pianiste Reinild Mees. Met werken van de 

componisten Frans Schubert, Robert Schumann, Gustav 

Mahler, Erich Wolfgang Korngold, Edward Elgar, Ralph 

Vaughan Williams, Samuel Barber en Benjamin Britten.

Gedichten van 

de beroemde 

Engelse dichter 

Dylan Thomas 

over oorlog 

en vrijheid 

completeren 

het programma.

Ook dit jaar organiseert 

het ArkA Symfonieorkest in 

samenwerking met Festival 

Vocallis een Allerzielenconcert 

in Maastricht .

Donderdag 
1 november 20.00 uur
Sint Janskerk te 
Maastricht

Donderdag 1 november 20.00 uur
Heilige Hubertuskerk Genhout (gemeente Beek)

Met dank aan Culturele Werkgroep Beek  

+ beheerders Heilige Hubertuskerk Genhout.

Die Gedanken sind frei

Allerzielen-
concert

www.festivalvocallis.nl
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Onze blikvangers, 
uw persoonlijkheid 
Dé specialist in Nederland 
voor monturen uit goud, 
hout en hoorn. 

Uw reis naar Maastricht 
krijgt een extra dimensie 
na een bezoek aan Siefers 
Opticum.

Stokstraat 22 | 6211 GD | Maastricht
www.siefersopticum.nl | info@siefersopticum.nl | +31 (0)43 350 00 89 |   

theateraanhetvrijthof.nl

K l a s s i e K
i n  m a a s t r i c h t

Robbert Muuse (bariton)

Micha van Weers (piano)

Vrijdag 2 november 20.30 uur
Theater aan het Vrijthof Maastricht

Het naziregime legde veel componisten het zwijgen op, 

veelal op grond van hun Joodse afkomst. Prominente 

componisten met bloeiende carrières 

werden vervolgd en hun werken 

verboden. Andere componisten konden 

op tijd vluchten. Hun liederen handelen 

over schoonheid, liefde, tragiek, hoop, 

verlangen en humor. 

Met werken van Haas, Ullmann, Simon, 

van Gilse, Gál en Korngold.

Coproductie met Theater  

aan het Vrijthof.

Verschwiegene Lieder
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Brodsky Quartet viert vrede en vrijheid met 

Sjostakovitsj, Mendelssohn, Beethoven en nieuw werk 

van Tanaka

  

Goede wijn behoeft geen krans. Dat geldt zeker voor het 

Brodsky Quartet, dat een programma speelt passend bij 

het thema ‘Oorlog, Vrede, Vrijheid’ van Festival Vocallis 

2018. Een mix van zeer aansprekende werken tot het 

onbekende juweeltje van Tanaka, in opdracht geschreven 

voor het Brodsky Quartet.

In samenwerking met Parkstad Limburg Theaters.

Met dank aan Stichting FSI.

Zondag  
4 nov. 

15.00 uur
Parkstad 
Limburg 

Theaters 
Heerlen

Renée van Wegberg is een Limburgse 

zangeres en (musical)actrice die in het 

seizoen 2017-2018 schitterde in haar rol 

als Liesbeth List in de musical over Lists 

leven. Speciaal voor Festival Vocallis 

vertolkt Renée van Wegberg liederen 

van de in 1925 in Griekenland geboren 

componist, dirigent en politicus Mikis 

Theodorakis. Ze wordt daarbij begeleid 

door Frans Heemskerk op piano. Tevens 

zingt Renée van Wegberg liederen van Liesbeth List. 

Mikis Theodorakis was tijdens de Tweede Wereldoorlog 

actief in het Griekse verzet. Hij werd gevangengenomen 

en gemarteld. Hij was ook actief tijdens de Griekse 

Burgeroorlog die duurde van 1944 tot 1949. Tijdens een 

bezoek aan Nederland ontmoette Mikis Theodorakis 

Liesbeth List. Op de elpee Liesbeth List zingt Theodorakis, 

zong Liesbeth List composities van Theodorakis met 

teksten uit de ‘Mauthausen Cyclus‘ van de Griekse 

Holocaust-overlevende Iakovos Kambanellis.

In het voorprogramma het pianoduo Veerline met de 

bijzondere jonge talenten Veerle Winkelmolen en Eline 

Verkuijl. Ze brengen eigen nummers en bestaande klassieke 

werken ten gehore. Deze nummers kunnen op verschillende 

manieren worden uitgevoerd: vierhandig/tweestemmig, 

twee piano’s/tweestemmig, één piano/tweestemmig of solo.

De Singers vieren hun 50ste verjaardag met 

werken van de beste componisten van onze 

tijd, gevat in GOLD.  

De workshop is uitverkocht, maar er zijn nog 

kaarten te verkrijgen voor het concert.

Maandag 
5 november 
20.00 uur
Ursulinenconvent 
in Eijsden

Zaterdag 3 november 20.00 uur
Parkstad Limburg Theaters Heerlen

Brodsky Quartet

King’s Singers ‘GOLD’

Renée van 
Wegberg vertolkt 
Mauthausenliederen
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26 Ons totale festivalprogramma

In dit schema vindt u een overzicht van de activiteiten 
per woonplaats met verwijzingen naar de betreffende 
pagina in deze brochure voor meer informatie.
Zie ook onze website www.festivalvocallis.nl.
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AANBIEDING
ALDEBURGH FE S TIVAL › › ›  ME Z ZOSOPR A AN BARBAR A KOZELJ  › › ›  FE S TIVAL OUDE MUZIEK IN UTRECHT › › ›  ROBECO SUMMERNIGHTS

WWW.LUISTER.NL

DANIEL LOZAKOVICH

Dirigente 
Karina Canellakis
ZE T STAP NA AR MEER 
           GELIJK WA ARDIGHEID

  MUZIEKSTAD       
      BARCELONA

treedt uit de anonimiteit

 › › ›  Albumdebuut van een bewonderd wonderkind

NR 733 › › ›  S INDS 1952 › › ›  JULI  › › ›  AUGUSTUS › › ›  2018 › › ›  PASSIE  VOOR KLASSIEK › › ›  €  7 .99

Luister is het oudste muziekmagazine van Nederland en 
een onmisbare bron van kennis voor muziek-, kunst- en 
cultuurliefhebbers. We spreken de sterren, maar ook het 

aanstormend talent. We brengen verslag uit van toonaangevende 
nationale en internationale festivals en concerten.  Daarnaast worden er per 
uitgave zeventig tot tachtig nieuwe cd’s en dvd’s gerecenseerd door ‘s lands 

beste schrijvers en journalisten op het gebied van klassieke muziek.

GA SNEL NAAR WWW.LUISTER.NL/FESTIVAL-VOCALLIS
E-MAIL NAAR ABONNEMENT@BCM.NL OF

BEL 085-7600237 (ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)

VOLG ONS OP  EN SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF OP WWW.LUISTER.NL

8x 
VOOR 

€39,50
16x 

VOOR 

€75,00

Angélique Heemsbergen en 

Nicole van Jaarsveld vormen 

ruim 10 jaar een duo. In hun 

muziek én in de samenwerking tussen Angélique en Nicole 

staan muzikaal samenspel en een gelijkwaardige rol voor 

piano en klarinet centraal. In de fraaie Kloosterbibliotheek 

van Wittem verzorgen zij nu een programma met werken 

van Bernstein, Gershwin en Hindemith.

Met dank aan de Stichting 

Maastrichtse Componisten.

Angélique Heemsbergen (Solo 

pianiste, kamermusicus en repetitor) 

Nicole van Jaarsveld (klarinettiste)

Een prachtige, speelse én schrijnende avonturenfilm die 

zich afspeelt in de nadagen van de verschrikkingen van de 

Eerste Wereld-

oorlog. De film 

wordt vooraf-

gegaan door 

een inleiding 

van Dr. Jack 

Post, docent 

Cultuurweten-

schappen aan 

de Universiteit 

Maastricht.

Dinsdag 6 november 19.00 uur
Lumière Cinema, Maastricht

In samenwerking met Lumière Cinema Maastricht

Dinsdag 6 november 20.00 uur
Kloosterbibliotheek Wittem

Muziek rondom 
de oorlogen

Film: Au Revoir Là-Haut
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“Een uniek concert op een 

unieke locatie!” 

Verhalen en muziek over 

zoektochten naar vrijheid 

gaan hand in hand. 

De muziek van Schulhoff, 

Sjostakovitsj, Pärt (bewerkt 

door Peter Vigh) en Eisler 

wordt afgewisseld met 

verhalen van schrijver 

Jan Brokken. Hij zal 

voordragen uit zijn boeken 

‘In het huis van de dichter’, 

‘Baltische zielen’ en ‘De 

kozakkentuin’. 

Ook zal er een nieuwe 

compositie klinken 

van Hawar Tawfiq, een 

Koerdisch/Nederlands 

componist.

Concert 

in samen-

werking 

met Boek-

handel Do-

minicanen 

Maastricht.

Woensdag 
7 november 

20.00 uur  
Boekhandel 

Dominicanen 
Maastricht

De weg 
naar  
vrijheid
Jan  Brokken & 
Berlage  
Saxophone  
Quartet
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Dominicanerkerkstraat 1 | Maastricht 
www.boekhandeldominicanen.nl 

boekhandel
dominicanen

boeken

muziek

activiteiten

nieuw, tweedehands,
studieboeken

op onze nieuwe muziekvloer
cd’s, vinyl, dvd’s

schrijversbezoeken, lezingen, 
muziekoptredens, exposities
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Verwenzorg is ooit praktisch begonnen 
met een kistje lekkere verse kersen voor 
cliënten in de langdurige zorg. Sindsdien 
staat de kers symbool voor de verwenzorg. 
Het is de Vitamine V in de zorg!

Verwenzorg: het maakt het leven mooier 
voor de cliënt én de verzorgende. Het is 
bedoeld om mensen die langdurig afhan-
kelijk zijn van zorg regelmatig te verrassen 
met extra aandacht.

Wilt ook u een donatie doen? Ga dan naar 
onze website: www.sevagramverwenzorg.nl

Genieten van een bijzondere verwenzorg-
activiteit: luchtdirigeren door Richard van 

Roessel samen met cliënten. 

Sevagram Verwenzorg 
concerten
Samen met Sevagram Verwenzorg 

en Stichting Muziek Jong voor Oud 

organiseert Festival Vocallis zes verwenzorgconcerten. 

Deze concerten worden verzorgd door talentvolle 

studenten en pas afgestudeerden van het Maastrichtse 

Conservatorium.

De volgende locaties krijgen muzikaal bezoek in het kader 

van Festival Vocallis:

•  Zorgcentrum Tobias, Heerlen: 8 november

•  Verpleeghuis Piushof, Heerlen: 22 oktober

•  Zorgcentrum Dr.Ackenshuis, Gulpen: 8 november

•  Zorgcentrum Fonterhof, Berg en Terblijt: 1 november

•  Zorgcentrum Langedael, Vaals: 1 november

•  Zorgcentrum Oosterbeemd, Valkenburg: 28 oktober

Alle data aanvang 14.30 uur 
 

Met dank aan SEVAGRAM VERWENZORG voor 

de samenwerking.



Masterclass Robert Holl 
16 & 17 november 2018   
13.00 – 19.30 uur
Koninklijk Conservatorium Den Haag
 
53ste Internationaal Vocalisten  
Concours | Lied Duo
18 – 25 november 2019
Theater aan de Parade  
’s-Hertogenbosch
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Brasserie SHOKO heeft een 
zeer uitgebreide menukaart vol 
heerlijke gerechten. Niet alleen 
biedt onze lunch- en dinerkaart 
een ruime keuze, de vele dranken 
(waaronder een groot scala aan 
verschillende koffies) en kleine 
gerechten zorgen ervoor dat u 
áltijd smakelijk wordt verrast en 
volop geniet.

Steenweg 283, 3621 Rekem (B) 
www.shoko.be

36 37www.festivalvocallis.nl

Voor deze editie keek 

Festival Vocallis over de 

landsgrenzen en viel 

haar oog op de prachtige 

Sint-Pieterskerk te Leut. 

De perfecte locatie voor 

een heerlijk Belgisch 

programma dat Oxalys, 

gekend en geliefd in onze 

kamermuziekreeks, zal 

brengen.

Programma, werken van:

•  Georges Antoine  

(1892-1918)

•  Albert Huybrechts  

(1899-1938)

•  Guillaume Lekeu  

(1870-1894)

Vrijdag 9 november 
20.15 uur

Sint-Pieterskerk  
in Leut (B.)

SHOKO 
concert 
OXALYS

Oxalys, met onder andere:

Shirly Laub: viool

Frédéric d’Ursel: viool

Elisabeth Smalt: altviool

Amy Norrington: cello

Een samenwerking 

tussen Festival Vocallis en 

CC Maasmechelen. 

Dit concert wordt mede 

mogelijk gemaakt door 

Brasserie Shoko Rekem + 

SCANDO NEDERLAND BV
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Genieten van 
Franse klassiekers

   

Brasserie FLO Maastricht
Stationsstraat 28, 6221 BR Maastricht

Reserveer uw tafel 
via 043 328 25 25 
of www.brasserieflo.nl

Brasserie FLO Maastricht, gelegen in de trendy 
buurt “Wyck”, is een plek waar liefhebbers van de 
klassieke Franse keuken hun hart op kunnen halen. 
Met het befaamde fruits de mer buffet, heerlijke  
wijnen, en een unieke Franse sfeer.

Steak tartare, côte de boeuf, bouillabaisse of crème 
brûlée? Alle klassiekers zijn hier magnifique!

MAASTRICHT

Het vervolg op de succesvolle 

voorstelling De Weg, dat is 

gebaseerd op dagboekfragmenten 

van Ekaterina Levental, uit de  

periode waarin ze als 16 jarige 

vluchteling aankwam in Nederland. 

Een waargebeurd en hoopvol verhaal, 

opgetekend aan de  

rand van Nederland, 

geïllustreerd met dia’s en 

prachtige muziek.

In deze persoonlijke muziektheater-

voorstelling neemt zangeres en harpiste 

 Ekaterina Levental het publiek mee op de 

weg die zij als tiener aflegde. Zij vluchtte 

met haar familie door oplaaiend anti-

semitisme uit  Oezbekistan. 

Een verhaal over afwijzing, verlies,  

veerkracht en hoop, geïllustreerd  

met dia’s en prachtige muziek.

Dit concert is tot stand 

gekomen in samenwerking 

met Openluchttheater 

Valkenburg.

Met dank aan bestuur Protestantse Kerk Beek.

Zondag 
11 november 

11.00 uur
Protestantse 

Kerk Beek

Zondag 
11 november 

15.30 uur
Openluchttheater 

Valkenburg – het 
intieme Grot-

theater binnen

Vertelconcerten 
1. DE WEG

2. DE GRENS
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Boekenbeurs Maastricht 
voor het goede doel

Op 3 en 4 november 
2018 vindt de jaarlijkse 
boekenbeurs plaats 
in de aula van het 
Leeuwenborgh in Maastricht. U vindt er tienduizenden 
tweedehands boeken, platen, cd’s en bladmuziek voor 
een zacht prijsje.

De beurs is de grootste van Zuid-Limburg met boeken 
over Maastricht en Limburg, kunst, reizen, geschiedenis, 
de beide Wereldoorlogen, wetenschap, filosofie, religie, 
theologie, muziek, economie, recht, techniek, strips en 
een enorme selectie aan kinderboeken. 

Vrijwilligers zijn het hele jaar bezig geweest met het 
ophalen en sorteren van de boeken en platen om de 
kwaliteit te kunnen waarborgen. De gehele opbrengst 
van de beurs wordt geschonken aan lokale goede doelen. 

Zaterdag 3 en zondag 4 november 2018
van 10.00 uur tot 17.00 uur 
ROC Leeuwenborgh,  
Sibemaweg 20 in Maastricht (naast Novotel)

Heeft u nog boeken voor ons? Wij verkopen ze graag!  
Kijk op boekenvoormensen.nl of stuur ons een e-mail: 

info@boekenvoormensen.nl.

Kinderonderzoekfonds  L imburg  onderdeel van Health 
 Foundation Limburg, en ambassadeurs Mark van Bommel, Caroline 
Hermans-Jacobs en Rob Ruijgh steunen 3 wetenschappelijke onder-
zoeksprojecten van de afdeling Kindergeneeskunde binnen het Maas-
tricht UMC+. Samen zetten zij zich in om fondsen te werven naar nieu-
we behandelingen, naar manieren om diagnoses sneller en eerder te 
kunnen stellen én naar betere zorg. 

Drie onderzoeksprojecten 
1. Neonatologie 
Bij vroeggeboorte is er sprake 
van een zwangerschap die korter 
duurt dan 37 weken. Van alle kin-
deren in Nederland wordt 7-8% 
te vroeg geboren. Hoe korter de 
zwangerschap duurt, hoe minder 
ontwikkeld de organen van het 
kind zijn en des te groter de kans 
op het ontstaan van ernstige ziek-
tebeelden of overlijden. Vrucht-
waterinfecties belemmeren de 
ontwikkeling van de organen niet 
alleen indirect door het veroorza-
ken van vroeggeboorte. Onderzoek 
heeft aangetoond dat een infectie 
van het vruchtwater kan zorgen 
voor ontstekingsreacties bij het 
ongeboren kind, dat leidt tot directe 
orgaanschade en verstoring van de 
ontwikkeling van organen waaron-
der de hersenen, de longen en het 
maagdarmstelsel. 

2. Astma 
Het kunnen vaststellen van astma 
bij jonge kinderen met luchtweg-
klachten door op een niet belas-
tende wijze uitademinglucht op 
te vangen met behulp van een 
maskertje bij vader of moeder op 
schoot. In de uitademinglucht wor-
den ontstekingsstoffen gemeten 
welke de basis vormen voor een 
correcte astmadiagnose. Ongeveer 
veertig procent van alle kinderen 
heeft chronische luchtwegklach-
ten, maar slechts een derde heeft 
daadwerkelijk astma. De rest van 
de kinderen heeft voorbijgaande 
luchtwegklachten en geen astma. 
Op dit moment is het vaststellen 
van astma op jonge leeftijd nog niet 
mogelijk. Dit is echter wel belang-
rijk om de juiste kinderen te behan-
delen met de juiste medicatie. Dit 
project ontwikkelt een ademtest 
voor een vroege astma diagnose. 
Dankzij een vroege diagnose kan 
astma goed worden behandeld en 
kan overbehandeling bij kinderen 
met voorbijgaande klachten voor-
komen worden. 

3. COACH Maastricht
Een leefstijlprogramma voor 
Limburgse kinderen en jongvol-
wassenen met overgewicht en 
obesitas; met als doel hen door 
verandering van gedrag- en leef-
gewoonten gezonder te leren le-
ven. Kinderen gezond en gelukkig 
oud laten worden is het streven. In 
het COACH (Centre for Overweight 
Adolescent and Children’s Health-
care) programma van Maastricht 
UMC+ worden actieve, maar voor-
al leuke werkvormen ontwikkeld 
en toegepast die bewustwording 
en gedragsverandering tot stand 
kunnen brengen. Naast de bege-
leiding in het ziekenhuis, volgen 
de kinderen buiten de zieken-
huismuren beweeg- en sportpro-
gramma’s, kookwork-shops en 
improvisatietheater om gedrags-
verandering te stimuleren. De 
kennis die opgedaan wordt in het 
expertisecentrum wordt overge-
bracht naar partijen die dicht bij 
de gezinnen thuis kunnen bijdra-
gen aan een gezonde leefstijl. Voor 
meer informatie: www.kinderon-
derzoekfondslimburg.nl

www.kinderonderzoekfondslimburg.nl

NL64 INGB 0657 5494 52

Geef om   
kinderonderzoek 
in Limburg

Helpt u ook mee?

www.kinderonderzoekfondslimburg.nl

NL64 INGB 0657 5494 52

Geef om   
kinderonderzoek 
in Limburg

Helpt u ook mee?

www.kinderonderzoekfondslimburg.nl

NL64 INGB 0657 5494 52

Geef om   
kinderonderzoek 
in Limburg

Helpt u ook mee?
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Dinsdag 23 oktober 19.00 uur
Galerie ‘In de Schuur’, Wijlre

Zondag 28 oktober 11.00 uur
Verloskundig Huis  

Lief leven, Maastricht

Zondag 4 november 11.00 uur
Verloskundigepraktijk  

‘Becca’, Beek

www.festivalvocallis.nl

Babyconcerten

Kinderconcert ‘Het Jampotje’

Veel muziek en zang voor kinderen vanaf groep 4 (8 jaar en 

ouder) en al hun familie. Verteld door Marijk Greweldinger 

met muziek geschreven door leden van Combo de Wolf. 

Ronald gaat op woensdagmiddag op visite bij zijn opa Lewis. 

Als Ronald binnenkomt zit zijn 

opa te bladeren in een groot 

boek. Opa gaat vertellen. Ronald 

luistert ademloos naar wat zijn 

opa heeft meegemaakt bij de 

aanvang van de bevrijding van 

Zuid-Limburg.

Zwangerschapsconcerten
Muziek beluisteren en zingen tijdens de zwangerschap 

is op meerdere gebieden positief voor de ontwikkeling 

van je kind. Daarom organiseert Festival Vocallis 

concertworkshops o.l.v. zangeres Ghislaine Mommer 

en gitarist Joep van Leeuwen voor aanstaande ouders, 

grootouders en vrienden die ‘mee zwangeren’.

Tijdens de workshop wordt een 

liedjesboek aangeboden dat 

speciaal voor deze gelegenheid 

gemaakt is. Kom dus genieten van 

het concert, de lezing en zing mee!

Of je een mooie stem hebt is 

niet van belang. Het gaat om het 

plezier tijdens 

het zingen.

Bedankt galerie 

‘In de Schuur’ 

en beide 

verloskundige 

praktijken voor 

de gastvrijheid.

Woensdag 7 november
14.30 tot 15.15 uur
Henri Hermanszaal 
Kumulus Oost Maastricht

Bijzonder babyconcert door Marijk Greweldinger 

voor kinderen van 1 dag tot 1 jaar oud met hun ouders, 

grootouders, oppas en noem maar op …

Marijk schrijft liedjes voor jonge kinderen. In haar atelier in 

Maastricht werken en spelen jonge kinderen wekelijks met 

de mooie en wonderlijke facetten van de taal van muziek, 

beweging en beeld. 

Zie voor meer informatie  

www.hetbredespoor.com. Dinsdag 6 november
09.30 tot 10.15 uur
Rabobank Centraal 

Zuid-Limburg, 
Bocholtz

Woensdag 
7 november

09.30 tot 10.15 uur
Le Petit Pouchet, 

Maastricht

www.festivalvocallis.nl

Oscar!

Interactief muziektheater voor 

kinderen van 2-4 jaar over  

Oscar de schildpad. Een verhaal 

over vriendschap en emoties. Stil zitten is er niet bij, want 

Trees Verburg nodigt iedereen uit om mee te zingen, klappen, 

stampen, dansen en met muziekinstrumenten mee te doen.

Zondag 28 oktober 
10.00-11.00 uur
Brede School Cortemich, 
Voerendaal

Zondag 4 november 
10.00-11.00 uur
Gemeenschapshuis 
Oos Heim, Margraten
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Donderdag 
8 november 
17.00 uur
Stichting Opera 
Zuid, Maastricht
Toegang gratis

“Muziek heeft een 

positief effect op de 

verbindingen tussen de 

verschillende gebieden 

in het brein. Tussen 

taalgebieden, het 

geheugen, het 

bewegingscentrum en 

tussen alle gebieden waar 

betekenis wordt gegeven 

aan zintuiglijke prikkels.” 

Prof. dr. Erik Scherder

Scholieren van diverse 

scholen uit Maastricht en 

Gulpen hebben tijdens de 

muzieklessen drie prachtige 

koorwerken ingestudeerd 

rondom het Vocallisthema 

‘Oorlog, Vrede, Vrijheid’.

Dirigent, arrangeur 

en workshopleider 

Hans Leenders 

geeft achtergrond-

informatie over 

de muziek. Acht 

zangers van 

Studium Chorale 

en een pianist 

ondersteunen de 

leerlingen. 

Tijdens de workshops 

wordt toegewerkt naar 

de presentatie in Centre 

Céramique om 13:30 uur. Dit 

concert duurt een half uur 

en is vrij toegankelijk voor 

liefhebbers en passanten.

Reactie van leerling Joël 

Grassère, Porta Mosana 

College, november 2017: 

“Het was opvallend hoe 

serieus deze gigantische 

hoeveelheid leerlingen 

werkten. Het was al met 

al een zeer leerzame en 

inspirerende dag en zeker 

voor herhaling vatbaar.”

Workshops
Vrijdag 9 november 

10.00 uur tot 
12.30 uur

Kumulus Oost 
Maastricht

Concert
Vrijdag 9 november 

13.30 tot 14.00 uur
Centre Céramique, 

Maastricht
Toegang gratis

Scholieren-
festival

Marleen Everink (zangeres, 

docent en koordirigent van 

Koorschool Limburg) neemt 

de leerlingen tijdens vier 

muzieklessen mee in een 

unieke ervaring met zingen 

in een koor. Het project 

is een fantastische kans 

voor leerlingen 

om op een andere 

manier met zang 

in aanraking te 

komen en dit op 

een podium te 

presenteren. 

Het project wordt 

afgesloten met een gratis 

concert in de thuisbasis van 

Stichting Opera Zuid aan 

het Malpertuisplein 60 in 

Maastricht. 

De basisschoolleerlingen 

worden tijdens het 

concert ondersteund door 

jeugdtheaterkoor KOKOZ. 

KOKOZ is een zang- en 

theateropleiding voor 

zang, samenzang en 

podiumpresentatie 

en maakt deel uit van 

Opera Zuid.

Kinder-
opera 
op basisschool



Laureatenconcert Klassiek &
de mooiste kleinkunstliedjes

Deze avond bestaat uit twee 

delen. Voor de pauze treden de 

Laureaten op die de Vocallis 

Liedprijs van 2017 hebben ge-

wonnen. Dat zijn bariton  Vincent 

Kusters en pianiste Anne Frijns. 

Zij vertolken een werk van 

orkestdirigent, artistiek leider 

en organist Hans Leenders, 

namelijk de opdrachtcom-

positie van Festival Vocallis. 

Tevens brengen ze werk van 

Schubert, Duparc, Mahler, 

Barber, Smulders, Bonhomme en van de Nederlandse  

componist en publicist Stephen Westra ten gehore.

Na de pauze schitteren bas-bariton Math Dirks en Toon 

Konings met prachtige kleinkunstliedjes van Nederlandse 

bodem. Zo kunnen we die avond genieten van liedjes van 

Wim Sonneveld, Toon Hermans en Frans Halsema.

Dit concert komt mede tot 

stand dankzij de hulp en steun 

van de Stichting Maastrichtse 

Componisten.

Zaterdag 10 november
20.00 uur

De Kopermolen Vaals
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Festival Vocallis steunen?
Festival Vocallis is geheel 

afhankelijk van giften en 

donaties. De stichting 

kan mede door uw 

steun haar doelstellingen verwezenlijken om duurzame 

talentontwikkeling op het gebied van klassieke zang- en 

liedkunst te stimuleren. U steunt ons in de eerste plaats 

door onze voorstellingen en activiteiten te bezoeken, maar 

er zijn ook andere manieren om het festival te steunen. 

Bezoek onze website www.festivalvocallis.nl en bekijk 

alle mogelijkheden.  

 

Overigens, wist u dat Stichting Vocallis 

een door de Belastingdienst erkende 

ANBI-instelling is? Daardoor kunt u als 

donateur genieten van interessante 

aftrekmogelijkheden. Alvast bedankt voor 

uw steun!

www.festivalvocallis.nl

Misericordestraat 31-c
6211XH Maastricht
T  043-3213926
M  06-54614049
E  b.post22@kpnplanet.nl

NL 95 RABO 0143 4424 30
Stichting Vocallis



Batailleconcert
Concert door Anja Hendrikx 

(organiste) en Claudia Couwenberg 

(zang), georganiseerd door Orgelkring 

Vrangendael/Sittard in samenwerking 

met Festival Vocallis.

Onderdeel van het 

totaalprogramma 

van HIS 2018.

Zaterdag 
10 november,  

15.00 uur
Kerk van Vrangendael,  

Sittard vrije gift’
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De Kopsalon voor 
Hoofdzaken
Naar ‘De Kopsalon voor Hoofdzaken’ ga je niet voor je haar, 

maar voor je hoofd. Luister in een kappersstoel onder een 

droogkap naar vier ultrakorte, waargebeurde verhalen en je 

stapt zonder te betalen met een fris hoofd de salon weer uit.

De Kopsalonverhalen die op Festival Vocallis te horen 

zijn, worden verteld door mensen die hun geboorteland 

hebben moeten ontvluchten en nu in Nederland 

verblijven. Twee van hen zijn kinderen. De verhalen 

raken sterk aan het thema van het festival ‘Oorlog, 

Vrede, Vrijheid’, maar gaan ook over liefde hoop en het 

nastreven van geluk. Universele thema’s die door alle 

culturen worden herkend en begrepen. Daardoor zijn de 

verhalen geen confrontaties met vluchtelingen, maar 

ontmoetingen tussen mensen.

Voor iedereen toegankelijk 

en VOLLEDIG GRATIS.

Woensdag 24 oktober, 
10.00 – 13.00 uur
Eijsden-Margraten: 
Gemeentehuis

Dinsdag 30 oktober, 
10.00 – 13.00 uur 
Vaals: Gemeentehuis

Dinsdag 6 november, 14.00 – 16.30 uur
Beek: Vivantes Woonzorgcentrum Franciscus

Woensdag 7 november, 13.30 – 17.00 uur 
Valkenburg a/d Geul: Gemeentehuis

Vrijdag 9 november, 13.00 – 16.30 uur 
Maastricht: Centre Céramique

piano’s

s ch e t t e r s

Schetters Piano’s
T +31 - 43 321 77 00

www.schetterspianos.com 
schetterspianos@gmail.com

Fort Willemweg 28  Maastricht



Met dank aan de Vrienden van Vocallis, alle  
adverteerders in dit programmaboek en M. Darkey, RD4 ·  

Openluchttheater Valkenburg · GLine Musics ·  
Het Brede Spoor · Centre Céramique · Kumulus · HOVO · 

Internationaal Vocalisten Concours

Mediapartners:
Mediahuis Limburg · L1 · Chapeau Magazine · Zuiderlucht · 

Klassieke Zaken · Luister · Savoir Vivre · Markant

T 045 571 66 07 / WWW.PARKSTADLIMBURGTHEATERS.NL
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Reserveer in uw agenda:  
Festival Vocallis thema Vrouw  
eind oktober t/m 12 november 2019

Festival Vocallis heeft voor de editie 2019 als thema 

VROUW gekozen. In 2019 is het een eeuw geleden dat 

vrouwen in Nederland actief kiesrecht kregen. Alle 

concerten, lezingen en educatieve activiteiten zullen 

dan in het teken staan van de vrouw. 


