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Alle spotlights gericht op muziek van
vrouwen
Festival Vocallis richt zich op
(klassieke) vocale muziek met
concerten, masterclasses,
workshops en educatieve projecten
voor alle leeftijden.

Dit gedicht is speciaal geschreven in opdracht van
Festival Vocallis

VROUWEN
W

at heeft er toch veel vrouwelijk talent
de eeuwen door geen ruimte mogen krijgen.
Wie werk van Leyster, Ruysch, Wautier herkent
weet hoe het stigma’s weet te overstijgen.
Een van de vrouwen die niet wilden zwijgen,
Emmeline Pankhurst, werd door een agent
letterlijk opgepakt, als was ze hem lijfeigen.
Het vrouwenkiesrecht was non-existent.

Van 25 oktober tot en met 10 november wordt in ZuidLimburg het internationale Festival Vocallis gehouden.
Of het nu zingen, vertellen of schrijven betreft, Festival
Vocallis viert de stem.
Onder het festivalthema VROUW worden dit jaar alleen
componistes in de spotlight gezet. Het is namelijk precies
een eeuw geleden dat vrouwen in Nederland actief
kiesrecht kregen. Tijdens Festival Vocallis spelen meer dan
60 gerenommeerde musici werken van 50 componistes op
sfeervolle locaties in Zuid-Limburg.
Bijna drie weken lang is er elke dag minstens één concert
met een bijzonder thema, rondom een componiste
of een concert dat is samengesteld door een aantal
gastprogrammeurs zoals Mya Besselink, Margriet
Ehlen, Madieke Marjon, Vincent Kusters/Reinild Mees,
Nancy Deusings en Barbara Haveman. Er zijn veel
Nederlandse premières o.a. rondom Matilde Capuis
en Dora Pejac̆ević . Daarnaast is er aandacht voor jong
talent tijdens de Masterclass, georganiseerd in goede
samenwerking met het Conservatorium Maastricht. En
zijn er diverse educatieve activiteiten; dat zijn
concertjes voor alle leeftijden zoals concerten voor
zwangere vrouwen, voor ouders met baby’s, peuters
en kleuters, concertjes voor scholieren, maar ook
verwenzorgconcerten in zorgcentra.

meer delen met wie beide seksen baren,
want ja, er schuilt ook onvermoede kracht
in wie zich almaar ijverig ontharen.

De verrassende combinaties van muziekstukken en
bijzondere locaties maken Festival Vocallis een echte
aanrader voor als u concerten wilt bezoeken die anders
zijn dan gewoonlijk. Verwonder u, want Festival Vocallis
biedt uitdaging zonder zijn laagdrempeligheid te
verliezen en geeft componistes van alle tijden een stem,
die door onze musici voor u voor het voetlicht worden
gebracht.

Joke van Leeuwen

Welkom!

Maar strijdbaarheid heeft het ook hier gebracht,
een eeuw geleden, honderd lange jaren.
Langzaam maar zeker zal de man zijn macht

www.festivalvocallis.nl
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Locaties
Festival Vocallis
Beek

• Koningskerkje
• Woonzorgcentrum Franciscus

Beek

Bemelen
• Heilige Laurentiuskerk

Genhout

Geulle
Schimmert

Berg en Terblijt

Meerssen

• Zorgcentrum Fonterhof

Maastricht

Eijsden
• Ursulinenconvent

Simpelveld

Eijsden

Geulle

4

Wijlre

Margraten

• Sint-Martinuskerk

Maastricht
• Boekhandel Dominicanen
• Kumulus Oost
• Conservatorium
• Lumière Cinema
• Cellebroederskapel
• Sint-Servaasbasiliek
• Pesthuys Podium
• Theatertje Le Petit
Pouchet

Heerlen
Voerendaal

Valkenburg
a/d Geul

Bemelen

Genhout
• Sint-Hubertuskerk

Heerlen
• Zorgcentrum Molenpark
• Zorgcentrum Oranjehof
• Zorgcentrum St.Anna
• Zorgcentrum Piushof
• Zorgcentrum Ter Eyck

Berg en
Terblijt

Wijnandsrade

Vaals
Margraten
• Woonzorgcentrum
Appelgaard

Vaals

Meerssen

• Kunst- en Cultuurcentrum De Kopermolen
• Zorgcentrum Langedael

• Synagoge
• Ontmoet Anna
Schimmert

• Sint-Remigiuskerk

Valkenburg a/d Geul

• Openluchttheater
• Zorgcentrum Oosterbeemd
Voerendaal

Simpelveld
• Kopsalon locatie n.t.b.

www.festivalvocallis.nl

• Golf & Country Club Hoenshuis
Wijnandsrade

• Sint-Stephanuskerk
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Tijdens Festival Vocallis 2019
worden werken uitgevoerd van:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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Adele (*1988)
Aguilera, Christina (*1980)
Bingen von, Hildegard (1098- 1179)
Bonhomme, Andrée (1905-1982)
Bosmans, Henriëtte (1895-1952)
Boulanger, Lily (1893-1918)
Boulanger, Nadia (1887-1979)
Caccini, Francesca (1587-1640)
Dora Pejac̆ević
Capuis, Matilde (1913 - 2017) NL première
Chaminade, Cécile (1857-1944)
Clarke, Rebecca (1886-1979)
Cramer, Anna (1873-1968)
d’Austria, Margaretha (1480- 1530)
Dia de, Beatriz (1140-1212)
Dring, Madeleine (1923-1977)
Ehlen, Margriet (*1943)
Gaga, Lady (*1986)
Giacinta Badella, Rosa (ca. 1660- ca. 1715)
Gilkyson, Eliza (*1950)
Clara Schumann-Wieck
Gjeilo, Ola (*1978)
Grande, Ariana (*1993)
Hessen von, Elisabeth (1596- 1625)
Higdon, Jennifer (*1962)
Hijmans, Rita (*1948)
Holiday, Billie (1915-1959)
Ian, Janis (*1951)
Jacquet de la Guerre, Elisabeth (1664-1729)
Jobes, Ute (*1965) NL première
Jones, Norah (*1979)
King, Carole (*1942)
Krüs, Monique (*1964)
Kuyper, Elisabeth (1877-1953)
Leonarda, Isabella (1620- ca. 1700)
Mahler, Alma (1879-1964)
Maessen, Sylvia (*1959)
Maier, Amanda (1853-1894)
Mendelssohn, Fanny (1805-1847)
Pejac̆ević , Dora (1885-1923) NL première
Rennes van, Catharina (1858-1940)
Schumann-Wieck, Clara (1819-1896): 200 jaar geleden geboren
Stibbe, Anna (1879-1956)
Strozzi, Barbara (1619-1677)
Tal, Marjo (1915-2006)
Tideman-Wijers, Albertina Wilhelmina (1887-1976)
Tsoupaki, Calliope (*1963)
Viardiot, Pauline (1821-1910)
Walraven, Jeanne (1878-1969)
Wegener Koopman, Bertha Frensel (1874-1953)
Wertheim, Rosy (1888-1949)
Zuylen van, Belle (1740-1805)

Dit concert valt buiten het
eigenlijke Festival Vocallis,
vandaar Vocallis Xtra.
In samenwerking
met Gemeente Vaals
presenteren wij een
bijzonder (theater)concert
waarin de bevrijding van
Vaals wordt herdacht. We
herdenken de aanleiding
tot de oorlog, de oorlog, de
bezetting en de bevrijding.
Onderdeel van het
concert is een speciale
compositie STEPS die Hardy
Mertens in opdracht van
Festival Vocallis heeft
gecomponeerd en waarbij
Frans Budé de teksten heeft
verzorgd.
Dit concert wordt mede
mogelijk gemaakt door:
• Gemeente Vaals
• Provincie Limburg
• Stichting FSI
• Prins Bernard
Cultuurfonds
• Heemkundevereniging
Vaals
Met een speciale dank aan:

• Pastoor Broekhoven
• Kerkbestuur SintPauluskerk Vaals

Vocallis Xtra
OORLOG &
VREDE
Zondag 20 oktober
17.00 uur
Sint-Pauluskerk
Vaals

Rob Mennen,
mede programmeur

De musici van dit concert:
• Huub Claessens,
bas/bariton, acteur,
saxofoons
• Rob Mennen, piano,
synthesizer, kerkorgel
• Imke Heitzer, sopraan
• Dave Vreuls, trompet
• Peter Schillings, zanger
• Manuela en Amy
Schillings
• Koninklijk Mannenkoor
Cecilia 1837 Vaals
• Emmanuël Pleijers
• Presentatie:
Fabienne Nijsten

www.festivalvocallis.nl
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Opmaatconcert VROUW
Dit Opmaatconcert geeft de toon aan van alle volgende
concerten van Festival Vocallis 2019. Het is de opmaat naar
achttien dagen met vocale hommages van en aan vrouwen
van vroeger en nu. Speciaal voor Festival Vocallis schreef
niemand minder dan de bekende schrijfster en dichteres
Joke van Leeuwen het sonnet VROUWEN. De Limburgse
componiste Ute Jobes schreef de opdrachtcompositie.
Deze opdrachtcompositie beleeft haar première tijdens
dit concert.

Openingsconcert
HOMMAGE AAN
MYA BESSELINK
Mya Besselink was
Zaterdag 26 oktober
jaren dé zangdocente en
20.00 uur
pedagoog van het ConserConservatorium
vatorium Maastricht. Veel
Maastricht
leerlingen hebben les van
haar gehad en velen hebben een glanzende carrière bereikt. Daarnaast volgt Mya
ons festival met een kritisch oog (en oor) en is ze donateur.
Mya Besselink heeft voorgesteld om sopraan Kim
Savelsbergh en pianiste
Abigail Richards een
recital te laten verzorgen.
Daar kwam dit bijzondere
programma uit.

Claudia
Couwenbergh

Met werken van
o.a. Bonhomme,
Boulanger, Ehlen,
Mendelssohn
en SchumannWieck.

Ute Jobes

De uitvoerenden van het Opmaatconcert:
• Cantori La Vera, koor
• Claudia Couwenbergh, sopraan
• Tonie Ehlen, piano
• Alice Hendriks, dirigent

Vrijdag
25 oktober
20.00 uur

Sint-Martinuskerk
Geulle
Met een speciale dank aan:
• Pastoor en Kerkbestuur Sint-Martinuskerk Geulle

8
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Beide solisten dragen dit
concert op als een hommage aan Mya Besselink.
Kim Savelsbergh Abigail Richards
Daar sluiten we ons van
harte bij aan. Geen beter
openingsconcert dan dit eerbetoon aan haar.
Programma samengesteld door Mya Besselink.
Met werken van:
• Andrée Bonhomme
• Nadia Boulanger
• Madeleine Dring
• Catharina van Rennes
• Pauline Viardot
• Rebecca Clark
• Anna Cramer
• Monique Krüs
• Alma Mahler
• Jennifer Higdon.
• Bertha Frensel Wegener
Koopman
Dit concert is mede mogelijk gemaakt dankzij
- de heer Max Darley
- Conservatorium Maastricht
- Brasserie De Zeute Inval voor catering

www.festivalvocallis.nl
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Kinder-ouderenconcert
APPELGAARD MARGRATEN
In samenwerking met ENVIDA en Gemeente EijsdenMargraten.
Woonzorgcentrum Appelgaard
Van Schaluijnhofstraat 4, Margraten

Voor een eerlijk en
transparant financieel advies.

Het concert heet
‘Hmmm … ik proef een liedje‘ en
wordt verzorgd door:
• Marijk Greweldinger, zang
• Frans van Libergen, toetsen

Zaterdag
26 OKTOBER
14.30 uur
Woonzorgcentrum
Appelgaard
Margraten

www.andrefeijs.nl

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.

NL 95 RABO 0143 4424 30
Stichting Vocallis

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!

10
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REFLETS – De muzikale erfenis
van de zusjes Boulanger
“To study music, we must learn the rules. To create music,
we must break them.” 
Nadia Boulanger

Ook voor catering op locatie
www.zeuteinval.nl
GIARDINO
GALERIE & BEELDENTUIN

Lili Boulanger stierf op zeer jonge leeftijd maar liet een
indrukwekkend (maar relatief klein) oeuvre na. Haar zus
Nadia Boulanger werd docente en vertrouwenspersoon
van vele tientallen (later beroemd geworden) mannelijke
componisten. De beiden
Boulangers mogen beslist niet
ontbreken in het programma van
Festival Vocallis 2019. Vandaar
deze hommage aan hen en een
aantal leerlingen van Nadia
Boulanger.
Concert met:
• Vincent Kusters, bariton
• Reinild Mees, piano
Met werken van:
Lili Boulanger
Nadia Boulanger
Charles Gounod
Gabriël Fauré
Claude Debussy
Maurice Ravel
Louis Beydts
Francis Poulenc
Igor Stravinsky
Darius Milhaud
Andrée Bonhomme
Aaron Copland

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zondag 27 oktober 15.00 uur

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
12

Verwarmde grot van het
Openluchttheater Valkenburg
Dit concert wordt mogelijk gemaakt in
samenwerking met Openluchttheater Valkenburg
en de Dr. P.G.M.J. Janssens Stichting.

www.festivalvocallis.nl
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MASTERCLASS voor liedduo’s
en zangers  in samenwerking met



Conservatorium Maastricht

Aan de Masterclass wordt een drietal prijzen verbonden:
• Eerste prijs: een betaald optreden in het Laureaten
concert Vocallis 2020 plus een geldbedrag van € 250,00.
• Tweede prijs: een geldbedrag van € 150,00.
• Derde prijs: een geldbedrag van € 100,00.

Bij Festival Vocallis kunnen aanstormende talenten
deelnemen aan de Internationale Masterclass. Deze
Masterclass duurt vier dagen: van maandag 28 tot en
met donderdag 31 oktober 2019. Als docenten van deze
Masterclass zijn aangetrokken de bekende zangeres/
pedagoge Michaela Kaune en pianiste Abigail Richards.
Zij zullen aandacht geven aan zowel de zang- als de
pianopartij. Toehoorders kunnen de Masterclass bezoeken
à € 5,00 per dag.
foto: Christian Stelling

Als afsluiting vindt er een Presentatieconcert plaats
op donderdagavond 31 oktober om 19.30 uur in het
Conservatorium te Maastricht. Dan worden ook de
befaamde Scando Vocallis Liedprijs en de Publieksprijs
uitgereikt.

Michaela Kaune

WORKSHOPS
Maandag 28 en
donderdag
31 oktober,
10.00 uur

foto: Eric Reddet

Conservatorium
Maastricht

Dinsdag 29 en
woensdag
30 oktober,
10.00 uur
Kunst- en
Cultuurcentrum
De Kopermolen

Abigail Richards

PRESENTATIECONCERT
Donderdag 31 oktober,
19.30 uur

Dit concert wordt mogelijk gemaakt door
Scando Nederland BV

Conservatorium Maastricht
14
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Lezing

AANBIEDING
MUZIEK IS LIEFDE BIJ C AR AVAGGIO ››› HE T NIEUWE TIJDPER K L AHAV SHANI ››› R ENÉE FLEMING ZING T BROADWAYHIT S ››› KL A S SIEK IN FILMS

VROUWELIJKE
COMPONISTEN
Eleonore Pameijer
houdt een verhaal over
de geschiedenis van
vrouwelijke componisten.

N R 7 3 7 › › › S I N DS 1 9 5 2 › › › JA N UA RI -FE BRUA RI 2 0 1 9 › › › PA S S I E VOO R K L ASSIEK ››› € 8. 99

WIN

Irene Maessen vertelt over
de samenwerking met haar
zus, componiste Sylvia
Maessen en voert daarbij
de compositie Rubaiyat
uit voor zang en glasorgel
(Kwatrijnen van Omar
Kayyam).

Vladimir Spivakov

EN HET RUSSISCH NATIONAAL
PHILHARMONISCH

Orkest zonder
grenzen

ZEG MAAR REMY

De streetwise harppionier

JAAP
VAN
ZWEDEN
vindt haar
Wagners
weg Ring
naar eigen
als eenwereld
magische film
›››

›››

W W W . L U I S T E R . N L

8x

VOOR

16x
VOOR

€49,50 €89,50
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
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EN SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF OP WWW.LUISTER.NL

Station Meerssen
‘Ontmoet Anna’
• Eleonore Pameijer
• Irene Maessen
• Reinild Mees

Reinild Mees
vertelt over
de levens van
Elisabeth
Kuyper,
Cecile
Chaminade
en Anna
Cramer.

Deze lezing
wordt mogelijk gemaakt
in samen
werking met
‘Ontmoet
Anna’.

foto: Merlijn Doomernik

RING-BOX
JAAP VAN
ZWEDEN

Maandag 28 oktober
18.15 – 19.15 uur

www.festivalvocallis.nl
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Concert

Let's
s(w)ing

together!

Hotels with
Fun, Guts and
Social Involvement
LBGHOTELS.COM
Maastricht: Kaboom Hotel - Mabi City Centre Hotel
Hotel St. Martenslane - The Green Elephant Hostels
Townhouse Designhotel - Eindhoven: Hotel Mariënhage
Amsterdam: Qbic Hotel WTC Amsterdam

18

Na het inspirerende en persoonlijke optreden van vorig
jaar, kwam de vraag of we
deze musici weer een keer
konden uitnodigen. Vandaar
dat zij weer geprogrammeerd zijn en opnieuw is de
Synagoge van Meerssen de
bijzondere locatie van dit
bijzondere concert.
Voor velen van u zijn het
wellicht onbekende composities van onbekende
componisten, maar dankzij
Festival Vocallis en dit eigenzinnige concert komt daar
verandering in. Door deze
vrouwelijke componisten
te spelen en te benoemen,
maken we hun werk bekend
en krijgen hedendaagse
vrouwen meer mogelijkheden om dit prachtige beroep
uit te oefenen en zichtbaar
en hoorbaar te zijn.

foto: Merlijn Doomernik

VROUWELIJKE
COMPONISTEN

Het programma van de
avond, met werken van:
• Elisabeth Kuyper
• Rosy Wertheim
• Rita Hijmans
• Henriëtte Bosmans
• Marjo Tal
• Calliope Tsoupaki
• Anna Cramer
• Cecile Chaminade
• Clara Schuman-Wieck
• Alma Mahler

Maandag 28 oktober
20.00 uur
Synagoge Meerssen

Eleonore Pameijer, Irene
Maessen en Reinild
Mees vertellen over de
componistes en hun
werken. Laat u verrassen.
Dit concert wordt
mogelijk gemaakt in
samenwerking met
Synagoge Meerssen.

Met dank aan Brasserie
De Zeute Inval Meerssen
voor de catering.

www.festivalvocallis.nl
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Vertelconcert

ALETTA’S LIJST

Dinsdag
29 oktober
20.00 uur

Heilige
Laurentiuskerk,
Aletta Jacobs won honderd jaar geleden Bemelen
met haar kompanen de strijd om het
vrouwenkiesrecht. Mogelijk kent u haar ook van Aletta’s
reis? In de NTR-documentaire reist Step Vaessen in haar
voetsporen over de hele wereld. Het bracht ons op het idee
voor dit programma: Aletta’s lijst!

VIOOLBOUWERS

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 jarenlange ervaring van Martin gecombineerd met de
vergaarde kennis van Niels worden ingezet om u met
uw instrument zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Van de volgende vrouwelijke componisten worden
vanavond composities gespeeld:
• Clara Schumann-Wieck
• Amanda Maier
• Belle van Zuylen
• Elisabeth Kuyper

• nieuwbouw, restauratie, reparatie van

Kom naar Bemelen, beleef het en geniet van dit
programma vol ongehoorde verrassend mooie muziek,
aangrijpende verhalen en prachtig beeldmateriaal.

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

20

foto: Ronald Knapp

foto: Foppe Schutfoto

Stel… we zouden deze eerste vrouwelijk arts van Nederland
een smartphone met koptelefoon kunnen geven. Wie
zouden er floreren op
haar playlist? Violiste Eva
Stegeman en pianist Tobias
Borsboom zoeken het uit
met verteller en musicoloog
Huib Ramaer en duiken in
de mergelgrotten van de
Nederlandse muziek.

Een en ander gerealiseerd in samenwerking met Pastoor en
Kerkbestuur van de Heilige Laurentiusparochie in Bemelen.
Met dank aan Christel Schlösser, Mondhygiënist.

www.festivalvocallis.nl
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Tijdens deze avond worden
werken uitgevoerd van o.a.:
• Henriëtte Bosmans
• Jeanne Walraven
• Anna Stibbe
• Alphons Diepenbrock
• Matthijs Vermeulen
• Gustav Mahler

Een en ander gerealiseerd
in samenwerking met
Boekhandel Dominicanen
Maastricht.

CÉCILE
EN ELSA,
strijdbare
freules
foto: Merlijn Doomernik

letters
klanken
beleving

Dirigent/pianist Ed Spanjaard en mezzosopraan
Cora Burggraaf verzorgen
een programma rond het
spraakmakende boek ‘Cécile
en Elsa, Strijbare freules‘
van Elisabeth Leijnse. Cora
Burggraaf en Ed Spanjaard
vertellen het verhaal rondom de freules met muziek
uit die tijd (van uiteraard
vrouwelijke componisten).
Schrijfster Elisabeth Leijnse
zal ook aanwezig zijn bij het
concert.

Woensdag
30 oktober
20.00 uur

foto: Mark Kohn

Boekhandel
Dominicanen
Maastricht

boekhandel dominicanen
dominicanerkerkstraat 1
maastricht
www.boekhandeldominicanen.nl
22
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Wolfstraat 1 - 3620 Lanaken
+32 (0)89 714350
info@drukkerijpietermans.be
Postbus 2715 - 6201 JA Maastricht

www.drukkerijpietermans.be

Vertelconcert

DORA PEJAC̆EVIĆ
Artistiek directeur en programmeur van Festival Vocallis,
Gert Geluk, stuitte jaren geleden, in de voorbereiding van
een lezing over vrouwelijke componisten, op de naam
Dora Pejac̆ević . Bij het beluisteren van haar muziek was
hij meteen verkocht. Gert reisde dit jaar in juni per trein
naar Nasevic in Kroatië om daar het kasteel van de familie
Pejac̆ević en het graf van Dora te bezoeken.
Eerder had Gert contact gelegd met pianiste Biljana
Urban, die ook het werk van Pejac̆ević promoot samen
met zangeres Annette Fischer. Het enthousiasme voor
haar werk werd gedeeld door violiste Theodora Geraets.
Ook sopraan Heidi
Pittie (uit Beek), is
op deze bijzondere
concertavond van de
partij.

Naast werk van
Pejac̆ević , met
Nederlandse
premières, hoort u ook
werken van:
• Jan Urban (de opa
van Biljana)
• Schumann
• Mendelssohn
Naast het horen van
deze zeer bijzondere
muziek, vertellen
Biljana en Gert over
Dora’s leven en werk.

Gert Geluk

Met dank aan Sint Hubertus Kunstcentrum Genhout.

Vrijdag 1 november 20.00 uur
Sint-Hubertuskerk Genhout

24
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Boekenbeurs Maastricht
voor het goede doel

za. 2 3
zo. 9

Kleinkunsttrio Rouxlala

MEISJES

• Mieke Rous
• Daan Kien
• Tynke Luske.

n1ov. 201

r

0-17 uu

Op de grootste jaarlijkse boekenbeurs van
Zuid-Limburg vindt u tienduizenden tweedehands
boeken, platen, cd’s, dvd’s en bladmuziek voor
een zacht prijsje.
De gehele opbrengst van de beurs wordt
geschonken aan lokale goede doelen.

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

zaterdag 2 en zondag 3 november 2019
open van 10.00 uur tot 17.00 uur

VISTA College – voorheen Leeuwenborgh
Sibemaweg 20 in Maastricht (naast Novotel)
26

Rouxlala brengt muziek
van eigen, ambachtelijke
makelij. De stijl herbergt de
ironie van de kleinkunst, het
verhalende van de folk en
de snik van de smartlap. Het
trio zingt over groot en klein
menselijk leed, de kracht
van de massa en de eenzaamheid van de enkeling.
Met gezonde zelfspot weet
Rouxlala van alle kommer
en kwel een waar feest te
maken.
Rouxlala: “Hoor ons hart
als trommeltjes slaan, hoor
onze stemmen als trompetten. Zie hoe wij gedrieën
verstaan om bergen te
verzetten!”.

Zaterdag
2 november
16.00 uur
Pesthuyspodium
Maastricht

Zaterdag
2 november
20.00 uur
Pesthuyspodium
Maastricht

Met dank aan het
Pesthuyspodium.

Komt dat zien, komt dat
zien! Rouxlala is subliem!
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MARIA CONCERT
Maria muzikaal vereerd
Een bijzonder Maria concert door:
• Marcel Arpots (sopranist)
• Rob Meijers (countertenor)
• Sielke Smeets (piano)

Genieten van
Franse klassiekers
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.

De beide zangers zijn countertenors, die de stemhoogte van sopraan en alt kunnen bereiken. Dat waren de
ideale stemmen uit de tijd van de beroemde 18e eeuwse
castraatzangers in
Italië. Castra Divi
laat de muziek
uit die tijd herleven.
Door talent,
scholing en stemtraining hebben
beide zangers
hun stemmen ontwikkeld naar
dit niveau.

Steak tartare, côte de boeuf, bouillabaisse of crème
brûlée? Alle klassiekers zijn hier magnifique!
Het repertoire dat
Castra Divi ten gehore
brengt, is een selectie
uit de rijke aan Maria
gewijde muziek van Ave
Maria tot Stabat Mater.

Zondag
3 november
15.00 uur
Cellebroederskapel
Maastricht

Cultuurhistoricus Jac van den Boogard zal het muzikale
eerbetoon aan Maria onderwijl illustreren met een
kunstzinnig eerbetoon met het verhaal van de iconografie
van de moeder Gods in de beeldende kunst.
Reserveer uw tafel
via 043 328 25 25
of www.brasserieflo.nl
Brasserie FLO Maastricht
Stationsstraat 28, 6221 BR Maastricht

28

Met dank aan de beheerders van de Cellebroederskapel
en de heer Leo Schunck.

MAASTRICHT
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Vrouwelijke componisten zijn nog altijd een
onderbelichte groep. Hildegard von Bingen
en Fanny Mendelssohn mogen dan enige
bekendheid hebben verworven, maar door
de eeuwen heen zijn er veel andere vrouwen
geweest die voor koor gecomponeerd hebben.
Kent u bijvoorbeeld de madrigalen van
Maddalena Casulana, de karakteristieke
driestemmige liederen van Yvonne Desportes,
of het mooie Ave Verum voor koor en orgel
van Mel Bonis?
In de Repertoirebrochure Componistes van
koormuziek komen veel van deze onbekende
vrouwen aan bod. De brochure kost €10,00
en is te bestellen via de Nederlandstalige
pagina van het Centre de Documentation pour
l’Art Choral: le-lab.info/la-voix/ressourcesdocumentaires/repertoirebrochures-nl
of, vanaf 01-01-2020, door een mail te sturen
aan mcgourdon@le-lab.info (Frans/Engels).
Vertalingen Frans-Nederlands
en Nederlands-Frans

Marieke Lodder
beëdigd vertaler, gespecialiseerd in
kunst, cultuur en muziek

VAN BILLIE
HOLIDAY
TOT LADY
GAGA

Foto: ??

COMPONISTES VAN KOORMUZIEK

Nancy Deusings verzorgt
dit concert samen met een
aantal leerlingen van haar
Talenten Vocal School uit
Geleen. Zo zingen de twee
talentgroepen Younique
en Difference een aantal
prachtige songs van o.a.
Lady Gaga, Christina Aguilera en Ariana Grande. Nancy
schreef hiervoor de meerstemmige arrangementen.
Nancy zingt
met begeleiding van haar
pianist en
partner Peter
van Kempen
(Groovy Business / Groovy
Piano) haar
favoriete
stukken van
o.a. Billie
Holiday,
Carol King, Norah Jones,
Adele, Janis Ian en vele
anderen. Deze songs uit de
jazz en pop- geschiedenis
zal ze introduceren met een
persoonlijk verhaal. Hun
jongste zoon Casper speelt
mee op elektrische gitaar.
Dit concert wordt mede
mogelijk gemaakt door
Scando Nederland BV en
wordt georganiseerd i.s.m.
Kunst- en Cultuurcentrum
De Kopermolen.

Zondag 3 november
20.00 uur
Kunst- en
Cultuurcentrum
De Kopermolen
• Nancy Deusings
• Peter Van Kempen
• Talenten Vocal School

www.taalpraktijkesprit.nl
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ONTMOETINGEN &
UITDAGINGEN
VROUW: Een eindeloos thema … Hoeveel melodieën,
gedichten, liedjes zijn gecomponeerd en geschreven
om de fascinatie voor de vrouw vast te leggen? Hoeveel
liedteksten bevatten alleen al in de titel de voornaam van
een vrouw? Zet daarnaast de titels waarin de voornaam
van een man wordt genoemd, nou, dan ben je snel
uitgeteld.

53ste
Internationaal
Vocalisten
Concours
LiedDuo
’s-Hertogenbosch
20-24 nov 2019
Jury

Voor Ivo Rosbeek en Paul van Loo was het in ieder geval
geen moeilijke opgave om een aantal prachtliedjes uit hun
eigen repertoire of uit andermans composities te vinden
om het fenomeen
VROUW in al
haar facetten te
bezingen.

Met drie jonge
musiciennes gaan
ze samen spelen,
in een bijzondere
setting en combinatie.
Maandag 4 november
Om gezamenlijk iets te
20.00 uur
spelen, om eventueel
Ursulinenconvent Eijsden
solo iets te spelen, om in
allerlei combinaties iets te spelen.
Deze drie talenten zijn:
• Eline Hensels (cello)
• Carmen Huppertz (saxofoon, lid van de
Koninklijke Oude Harmonie Eijsden – “De Blôw”)
• Liesbeth Rompelberg (fagot, lid van Koninklijke
Harmonie Sainte Cécile Eijsden – “De Roej”)

Dame Felicity Lott (voorzitter)
Jard van Nes
Thomas Oliemans
Graham Johnson
David Selig
Mirjam Wijzenbeek

(Concertgebouw Amsterdam)

32

ivc.nu

Een en ander gerealiseerd in samenwerking met Stichting
Chrisjteijn nuudigt oet en Ursulinenconvent Eijsden.
Met dank aan beide harmonieën uit Eijsden.
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Lezing: Revolte in
de mode

Download
onze
gratis app

De lezing ‘Revolte in de
mode’ gaat over drie
cruciale revoltes in de 20e
eeuwse mode: Coco Chanel
(ca 1925/1935), de New
Look (1948), de minirok van
Mary Quant (1965).
De ‘revolte’ en de invloed
(tot op heden) van deze
drie mode-iconen worden
in de context van hun tijd
en historie geplaatst.

Lezing & film

THE EYE
HAS TO
TRAVEL
lezing door: drs. Jac van den
Boogard

Film: The Eye has
to Travel

Méér dan

100.000
gebruikers!

Met de gratis nieuwsapp van De Limburger heb je
altijd het laatste nieuws bij de hand, óók het
nieuws over de vele culturele festivals in onze
provincie. De nieuwsapp van De Limburger is snel,
gemakkelijk en betrouwbaar. Download ‘m nu!

De documentaire ‘The
eye has to travel’ is
veel meer dan een
interessante biopic
over leven en werk van
Diana Vreeland (19031989), hoofredactrice
van de toonaangevende
modebladen Harpers
Bazar en Vogue en
conservator van de eerste
museale mode collectie
van het MOMA New
York. De film biedt een
boeiende inkijk in de wereld
van de beeldende kunt in
de tweede helft van de 20e
eeuw.

Dinsdag 5 november
19.00 uur
Lumière Cinema
Restaurant Cafe

Een samenwerking tussen
Festival Vocallis, Lumière
Cinema en HOVO Limburg.

34
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Kinderconcert
DE VIJF GRIEZELS

Tekst: Wolf Erlbruch
Muziek: Michael Bender

Vijf dieren vinden zich enorm lelijk. Ze hebben de moed
opgegeven om nog vrienden te kunnen maken. Maar dan op
een dag …! De vijf griezels is een prachtig verhaal met reuze
mooie muziek uit een groots instrument. Voor kinderen
vanaf 6 jaar en neem je ouders en grootouders mee!
Met dank aan Pastoor en kerkbestuur Sint-Remigiuskerk.
Met dank aan Deken en kerkbestuur Sint-Servaasbasiliek.

Kijk voor datum
en tijdstip op
onze website.

Woensdag
6 november
14.30 uur

Sint-Remigiuskerk,
Schimmert

Sint-Servaasbasiliek,
Maastricht

ZWANGERSCHAPSCONCERT
Qualitytime tijdens je zwangerschap
Muziek beluisteren en zingen is immers bijzonder positief
voor de ontwikkeling van uw kind.
Ghislaine Mommer (zang) en Joep van Leeuwen (gitaar)
hebben ook dit jaar weer een aantal prachtige luisterliedjes
voor u uitgezocht. Het belooft een fijn concert te worden
waarbij het ongeboren kindje en de aanstaande ouder(s)
samen voelen en genieten van de mooie liedjes over
zwangerschap en geboorte. Natuurlijk zijn aanstaande oma’s
en opa’s die ‘meezwangeren’ ook van harte welkom.
Alle deelnemers krijgen een liedjesboekje mee met de
ingestudeerde liedjes en aanvullende informatie.
Kom genieten van het concert en de lezing en zing mee!
Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt
i.s.m. Ontmoet Anna, Meerssen.

Uitvoerenden:
• Poppeia Berden,
orgel
• Marijk
Greweldinger,
verteller

Zondag 10 november
11.00 uur
Ontmoet Anna
Meerssen

Baby- en peuterconcert
ZING EN PROEF EEN LIEDJE
Samen zingen met Marijk Greweldinger en Frans van
Libergen.
Bekende en onbekende liedjes.
Op schoot of al zelf lekker dansen en springen!

Woensdag 6 november, 09.30 uur
Theatertje Le Petit Pouchet, Maastricht

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
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schetters

piano’s

Schetters Piano’s

T +31 - 43 321 77 00
www.schetterspianos.com
schetterspianos@gmail.com
Fort Willemweg 28 Maastricht

Lipa Tours is reizen met vertrouwen!
Vraag vrijblijvend onze brochure 2020 aan.
info@lipatours.nl óf 045 - 527 19 25

Muziekleerlingen van middelbare scholen
uit Maastricht
en Gulpen ontmoeten elkaar
tijdens een muziekactiviteit
waarbij ze begeleid worden
door negen professionele
musici van Studium Chorale.
Een leerzame en inspirerende ervaring met componist
Willie Arets en workshop
leider Hans Leenders.
In de ochtend wordt gewerkt
aan de speciaal geschreven
compositie Dinè Bahanè,
het scheppingsverhaal van
de Navajo Indianen en hun
huidige behandeling als immigrant. Het verhaal is een
soort raamvertelling waarbij
het koor in de Navajo taal
zingt. De centrale vraag die
in deze compositie centraal
staat, is: Wie zijn de echte
immigranten? Van wie is dit
land eigenlijk?
Als afsluiting is er een openbare presentatie die gratis is
bij te wonen.
De organisatie van deze
educatieve dag is in handen
van Ghislaine Mommer
(GLine Musics) i.s.m. Festival
Vocallis en Studium Chorale.

Educatie
SCHOLIERENWORKSHOP
EN -CONCERT
DINÈ BAHANÈ

Workshop
Vrijdag 8 november
10.00 uur tot
12.30 uur
Kumulus Oost
Maastricht

Concert
Vrijdag 8 november
13.30 tot 14.00 uur
Kumulus Oost
Maastricht
Toegang gratis

Een woord van dank aan
Robert Weirauch (piano) en
Joep van Leeuwen (gitaar)
voor hun medewerking.
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concert BARBARA HAVEMAN
ZINGT MATILDE CAPUIS
Matilde Margherita Mary Capuis (1913-2017) was een
Italiaanse organist, pianist, muziekpedagoog en componist.
Ze werd geboren in Napels en studeerde aan het Benedetto
Marcello-conservatorium in Venetië bij Gabriele Bianchi en
aan het Luigi Cherubini Conservatorium in Florence.

foto: CGisli Ari

Na haar studie aanvaardde zij een betrekking aan het
Conservatorium van Turijn waar zij theorie en compositie
doceerde.
Barbara Haveman
(een van onze
beroemdste
sopranen en als
soliste te gast
in beroemde
operahuizen van
o.a. Berlijn, Wenen,
Londen, Milaan en Amsterdam)
Vrijdag 8 november
en haar man Federico Santi
20.00 uur
(dirigent/pianist) – en oudKoningskerkje Beek
leerling van Matilde Capuis –
hebben haar muziek leren kennen in Turijn.
Hun zoektocht staat centraal in hun vertelling over en
vertolking van werken van Matilde Capuis. Daarnaast is er
in september een biografie verschenen over Matilde Capuis.
De auteur, Cosimo Morleone, is ook aanwezig tijdens het
vertelconcert en zal zijn visie op de componiste en haar plek
in de geschiedenis geven. Tevens speelt zus Giuliana Santi
viool tijdens dit concert.
Een bijzonder concert met verschillende topsolisten, een
eerbetoon aan een componiste van formaat.
Het programma:
Matilde Capuis:
• 2 preludes voor piano
• 12 liederen voor sopraan en piano
• Sonate voor viool en piano
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BARBARA HAVEMAN ZINGT
MATILDE CAPUIS arrangement
Samen met onze partners Restaurant De Lindeboom New
Style en Wijnhandel Delicatessenzaak Maison d’Elfant is
er voorafgaand aan het concert een 3- gangenmenu samengesteld. Tijdens het diner vertellen de auteur Cosimo
Morleone en festivalprogrammeur Gert Geluk over het
concert. Na afloop is er de mogelijkheid van een gezamenlijke borrel met solisten Barbara Haveman en pianist
Federico Santi in Wijnhuis Maison d’ Elfant. Beide zaken
liggen op korte loopafstand van het Koningskerkje.

17.45 uur:
ontvangst gasten
met aperitief
en aan tafel bij
Restaurant De
Lindeboom New
Style in Beek
18.00 uur: muzikaal
voorproefje van het
concert
18.00 uur: voor
gerecht met wijn
18.20 uur: speech
Gert Geluk en
toelichting op
concert door auteur
Cosimo Morleone
18.30 uur: hoofdgerecht met wijn
18.55 uur: korte wandeling naar
Wijnhuis Maison d’Elfant
in Beek 19.00 uur: dessert
19.40 uur: wandeling richting het
Koningskerkje in Beek
20.00 uur: aanvang concert (zie links)

Vrijdag
8 november
17.45 uur
De Lindeboom
en Maison
d’Elfant Beek

Concert en arrangement worden mede mogelijk
gemaakt door:
• Restaurant De Lindeboom New Style, Beek
• Wijnhandel Delicatessenzaak Maison d’Elfant, Beek
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De KOPSALON
voor Hoofdzaken
Naar deze salon ga je niet voor je haar maar
voor je hoofd: om je gedachten een draai te geven. De
bezoeker luistert er in een kappersstoel onder de droogkap
naar vier ultrakorte, waargebeurde verhalen en stapt zonder
te betalen met een fris hoofd de Kopsalon weer uit.
De bezoeker hoort vier verhalen van sterke vrouwen uit de
Heerlense wijk Eikenderveld. Ze streven geen bekendheid
na, zijn heel verschillend, maar verdienen het om gehoord
te worden om wie ze zijn en wat ze voor hun omgeving
betekenen. Ze vertellen over hun persoonlijke ervaring met
geluk en de soms moeizame weg daar naartoe.

LAUREATENCONCERT
Zoals u gewend bent, treden in dit concert de winnaars op
van de Masterclass 2018. Festival Vocallis geeft jong talent
graag een podium, Vorig jaar werden – voor het eerst in de
geschiedenis van het Festival – twee liedduo’s aangewezen
door Masters Jard van Nes en Marien van Nieukerken als
winnaars van de Scando Vocallis Liedprijs. Beide koppels
treden deze avond dan ook voor u op.

Zaterdag
9 november,
20.00 uur

Stichting De Kopsalon is een initiatief van radiomaker Els
Huver. Zij maakt audioproducties met verhalen die verbinden. Els Huver stelt zich tot doel de luisteraar een onverwacht perspectief te bieden op een maatschappelijk thema.

Een citaat uit het gastenboek dat
vorig jaar tijdens Festival Vocallis
bij De Kopsalon lag:
“In de drukte van de dag vond ik hier
onverwachts rust. Dank daarvoor.”

Kopsalon in:
• Vaals
• Meerssen
• Beek
• Simpelveld
Kijk voor datums, locaties en tijdstippen
op onze website.
42
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Kerk van
VrangeKunst- en
Cultuurcentrum
De Kopermolen
Winnaars:
• Franske van der Wiel, mezzo-sopraan
• Maxime Snaterse, piano
Liederen van:

• Clara Schumann-Wieck (1819-1896)
• Rebecca Clarke (1886-1979)
Winnaars:
Bibi Ortjens, sopraan
Vincent Kusters, piano

•
•

Liederen van:
Samuel Barber (1910-1981)
Fanny Hensel-Mendelssohn (1805-1847)
Richard Strauss (1864-1949)
Robert Schumann (1810-1856)

•
•
•
•

Concert i.s.m. Kunst- en Cultuurcentrum De Kopermolen
Vaals.
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Met:
• Imke Heitzer
(sopraan)
• Rob Mennen
(piano,
synthesizer)

Concert

PURE
PERSOONLIJKE
PASSIE

Imke en Rob nemen u
mee in een muzikaal
verrassingsmenu rondom
de VROUW, waarbij ze op
basis van hun persoonlijke
ervaringen en voorkeuren
diverse muziekstijlen de
revue laten passeren:
musical, kleinkunst, pop.
In het onverwachte zit
vaak het briljante. In het
toeval ontmoet zich het
verrassende.
Laat u zich onverwacht
verrassen?
Voorafgaand aan het
concert bestaat de
mogelijkheid om te
lunchen in Golf & Country
Club Hoenshuis. Zie
onze website voor meer
informatie over dit
2-gangenmenu.

Met dank aan Golf &
Country Club Hoenshuis
Voerendaal.

Zondag 10 november
14.30 uur
Golf & Country Club
Hoenshuis
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Uit Berlijn komt een hoog
aangeschreven, gespecialiseerd barokensemble, het
Orlando Ensemble, dat samen
met R
 icarda Schumann
(dwarsfluit) een wel heel
bijzonder concert verzorgt. De
in Mheer wonende componiste Margriet Ehlen stelde het
programma samen in overleg
met Ricarda en het Ensemble.
Ze spelen werken van:
• Hildegard von Bingen
(1098–1179)
• Margaretha d’Austria
(1480–1530)
• Beatrize de Dia
(1140-1212)
• Elisabeth von HessenKassel
(1596–1625)
• Isabella Leonarda
(1620-1704)
• Francesca Caccini
(1587-1640)
• Elisabeth Claude Jacquet
de la Guerre
(1665–1729)
• Rosa Giacinta Badalla
(1660-1710)
• Barbara Strozzi
(1619–1677)

Zieke kinderen zijn het meest kwetsbaar in
onze maatschappij. Met uw donatie steunt
u wetenschappelijk onderzoek van
het Maastricht UMC+ naar nieuwe
behandelingen, naar manieren om diagnoses
sneller en eerder te kunnen stellen én naar
betere zorg.
www.kinderonderzoekfondslimburg.nl
T (043) 4077 362

foto: Bernd Schrîder

Ieder kind verdient een gezonde
en gelukkige toekomst!
Steun kinderonderzoek
in Limburg

DELLE
DONNE

Margriet Ehlen

Zondag 10 november
19.30 uur
Sint-Stephanuskerk
Wijnandsrade
Het Orlando Ensemble
bestaat uit:
• Juliane Esselbach, sopraan
• Petra Prieß, diverse violen
• Konrad Navosak, luit,
chitarrone, barokgitaar
• Tilman Muthesius, viola
da gamba

Het Orlando Ensemble

Ricarda Schumann

Met dank aan Kerkbestuur
Sint-Stephanuskerk.
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Slotconcert

Dit concert is gratis te
bezoeken. Er is geen
entreeprijs, echter wel een
vrije gave na afloop van het
concert.
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SEVAGRAM
VERWENZORG
concerten

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!

Ook dit jaar biedt Festival Vocallis uiteraard iedereen de
mogelijkheid om te genieten van klassieke muziek en de
(vocale) stem. Jong of oud, het is Festival Vocallis om het
even; genieten van muziek doe je samen.
Van deze acht concerten worden er zes mogelijk gemaakt
door Sevagram Verwenzorg en Stichting Muziek Jong voor
Oud en twee door Sevagram Verwenzorg en Gerard en
Jeanneke van Buul.

Verwenzorg: het maakt het leven mooier
voor de cliënt én de verzorgende. Het is
bedoeld om mensen die langdurig afhankelijk zijn van zorg regelmatig te verrassen
met extra aandacht.
Wilt ook u een donatie doen? Ga dan naar
onze website: www.sevagramverwenzorg.nl

Deze 8 concerten vinden plaats in de volgende zorgcentra:

•
•
•
•
•
•
•

Genieten van een bijzondere verwenzorgactiviteit: luchtdirigeren door Richard van
Roessel samen met cliënten.
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•

Zorgcentrum Oosterbeemd Wethouder Paulssenlaan 8,
Valkenburg – concert: 27 oktober 2019, 14.30 uur.
Zorgcentrum Molenpark Henri Dunantstraat 3,
Heerlen – concert: 29 oktober 2019, 14.00 uur
Zorgcentrum Oranjehof Vullingsweg 54, Heerlen –
concert: 31 oktober 2019, 15.00 uur
Zorgcentrum St.Anna De Doom 9, Heerlen –
concert: 2 november 2019, 15.30 uur
Verpleeghuis Piushof Joost van Vondelstraat 101,
Heerlen – concert: 2 november 2019, 14.30 uur
Zorgcentrum Ter Eyck Keekstraat 3, Heerlen –
concert: 4 november 2019, 14.30 uur
Zorgcentrum Langedael Bloemendalstraat 148, Vaals –
concert: 5 november 2019, 14.30 uur
Zorgcentrum Fonterhof Valkenburgerstraat 114,
Berg en Terblijt – concert: 7 november 2019, 18.30 uur
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Mede mogelijk dankzij:

Stichting Lambert van Middelhoven

de

Kopermolen
Vaals

RC MAASTRICHT-OOST

MET DANK AAN DE VRIENDEN VAN VOCALLIS,
alle adverteerders in dit programmaboek en
De heer M. Darley • De heer L. Schunck •
Openluchttheater Valkenburg • Het Brede Spoor •
Kumulus Maastricht • Hovo Limburg

MEDIAPARTNERS:
Mediahuis Limburg • Chapeau Magazine • Zuiderlucht •
Klassieke Zaken • Zing Magazine • Savoir Vivre • Luister •
Week IN Week UIT • Navenant Magazine

Reserveer in uw agenda:
Festival Vocallis 2020
23 oktober t/m 8 november 2020

BEEK · BEMELEN · BERG EN TERBLIJT · EIJSDEN · GENHOUT ·
GEULLE · HEERLEN · MAASTRICHT· MARGRATEN ·
MEERSSEN · SCHIMMERT · SIMPELVELD · VAALS ·
VOERENDAAL · VALKENBURG A/D GEUL ·
WIJNANDSRADE ·

Bedankt dat u onze gast was tijdens
één of meerdere concerten of
activiteiten.
Wij nodigen u nu alvast graag uit
voor Festival Vocallis 2020.
Dit vindt plaats van 23 oktober tot
en met 8 november 2020.

Bestuur
Festival Vocallis
Saskia van der Laak,
voorzitter
Kees de Jong,
penningmeester
Bert Brounts, secretaris

Raad van Advies
Maria van der Hoeven
Jacques Giesen
Reg van Loo

Zakelijke leiding
Jo Zinken

Communicatie & Marketing
Marc Vossen

Artistieke leiding
Gert Geluk

Klankbordgroep
Frank Steijns
Paul Voncken
Rob Waltmans

Werkgroep educatie
Marijk Greweldinger
Gert Geluk

VROUW
100 jaar kiesrecht
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Hans Cuypers
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