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Het beeldmerk ‘Synergie der Kunsten’ op de voorzijde 

is speciaal ontworpen door Luc ten Klooster in 

opdracht van Internationaal Festival Vocallis. 3www.festivalvocallis.nl

Voorwoord
Nog steeds hangt Covid19 als een 

donkere wolk boven onze samen

leving en de cultuursector wordt 

ontegenzeggelijk wel heel zwaar  

getroffen door de beperkingen die 

hieruit voortvloeien. Deze situatie 

leidt evenwel ook tot een zoektocht 

naar nieuwe openingen en daarmee 

naar verrassende en toekomst

gerichte innovatie op tal van fronten. 

 

Ook het Internationaal Festival Vocallis is niet bij de 

pakken neer gaan zitten en treedt zonder twijfel en met 

passie uit de schaduw van het vermaledijde virus met 

een alternatief, maar zeker niet minder aantrekkelijk en 

oorstrelend, programma.

Juist nu verdienen de musici en de muziekliefhebbers een 

steun in de rug. Als Festival is het onze dure plicht om op 

een creatieve wijze het welbevinden van eenieder die 

kunst en cultuur een warm hart toedraagt te bevorderen.

De steun die wij daarbij van onze subsidiënten, sponsoren 

en vrienden/ondersteuners in deze moeilijke tijd mogen 

ontvangen, ervaren wij als inspirerend en hartverwarmend.

Het Internationaal Festival Vocallis heeft natuurlijk ook 

het oog gericht op de toekomst. Binnenkort wordt de hand 

gelegd aan een plan voor de komende jaren waarbij de 

Euregionalisering, het verder uitbouwen van de kwaliteit 

en de diversiteit in alle opzichten tot speerpunten gemaakt 

worden. Tevens wordt welbewust de samen werking gezocht 

met andere organisaties in het culturele veld. 

Een voorproefje daarvan is dit jaar het bijzondere 

openings concert op 24 oktober waarvoor wij samen met 

het gerenommeerde WMC Kerkrade tekenen.

Festival Vocallis zorgt ook in 2020 voor een intense muzika

le beleving! Met open armen ontvangen wij u in oktober en 

november in Kerkrade, Heerlen, Vaals, Beek en Maastricht! 

Reg van Loo, voorzitter

Festival Vocallis richt zich op (klassieke) vocale 
muziek met concerten, masterclasses, workshops 

en educatieve projecten voor alle leeftijden.

wöad
de wöad oes inne mónk va haas dunt pieng

ze sjnieje trekke vore deep va leed

ze moale bilder vol van angsbesjeed

die wöad ze binge miensje an hön lieng

de wöad oes inne mónk va vräud dunt jód

ze keure drage klanke deep oes’t hats

ze klinke moeziek vol va leefdessjats

die wöad ze sjenke miensje leëvensmód

in alle vrugde zieën iech wöad i diech

umerme dinke veule jans die doeë

ing ópmoas vuur ‘ne leëvensdans mit miech

in oavendsjtroale bluits doe deep i miech

jesjiechtens klinke zinge jans die doeë

bejin van inne leefdesdans mit diech

woorden
de woorden uit een mond van haat doen pijn
ze snijden trekken voeren van leed
ze schilderen afbeeldingen vol van angstberichten
die woorden ze binden mensen aan hun lijn (leidsel)

de woorden uit een mond van vreugde doen goed
ze strelen dragen klanken diep uit het hart
ze klinken muziek vol van liefdesschat
die woorden ze schenken mensen levensmoed

in alle vroegte zaai ik woorden in jou
omarmen deken voelen heel je doen
een opmaat voor een levensdans met mij

in avondstralen bloei jij diep in mij
verhalen klinken zingen heel je doen
begin van een liefdesdans met jou
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Beek

Vaals

Kerkrade

Maastricht

Heerlen

Alle musici die  
een bijdrage leveren 
aan het festival:
Wilbert Aerts

Samuel Aguirre

Esther Apituley

Gabriel Arias

Corinna Baldus

Koninklijke Harmonie Thorn 

(zie foto)

Jan Cober

Daniël Correa

Francesco Deheza

Violaine Delplanque

Thomas Dieltjens

Ilse Dirks

Siana Dragneva

Rosina Fabius

Toon Fret

Marijk Greweldinger

Julien Hervé

Amy Hewitt

Doris Hochscheid

Lynn Horsch

Alès Hrdlicka

Kanako Inoue

Gustavo Jaramillo

Janine Kitzen

Alexandra Klein

Enzo Kok

Sophie Kok

Victor Lange

Raimund Laufen

Bernard Loonen

Paul Madeiros

Anna Michels

Leerlingen Muziekschool 

Kerkrade

Filipe Neves

Jaida Ngodizi

Hub Nickel

Michelle Powell

Huib Ramaer

Ivo Rosbeek

Amy Schillings

Madieke Marjon Schoots

Milan Sekeris

Ali Shafiee

Coen van Dam

Mattijs van de Woerd

Frans van Libergen

Paul van Loo

Frans van Ruth

Martijn Vink

Dominique Vleeshouwers

Lotte Walda
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Locaties 
Festival 
Vocallis

ASTA Theater Beek

Markt 6a, 6191 JG Beek 

Parkstad Limburg Theaters Kerkrade

Theaterplein 30, 6461 DR Kerkrade 

Parkstad Limburg Theaters Heerlen 

Burgemeester van Grunsvenplein 145, 6411 AS Heerlen 

Kunst- en Cultuurcentrum De Kopermolen Vaals

Von Clermontplein 11, 6291 AT Vaals 

Theater aan het Vrijthof Maastricht

Vrijthof 47, 6211 LE Maastricht 
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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
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letters
klanken
beleving

boekhandel dominicanen
dominicanerkerkstraat 1
maastricht
www.boekhandeldominicanen.nl

Synergie  
Voor 2020 is het thema Synergie der Kunsten. Mijn interesse 

voor de  Litouwse componist Mikalojus Konstantinas 

Čiurlionis, tevens schilder, is daar debet aan. Uit Litouwen 

zouden specialisten komen om over zijn muziek en werk 

te vertellen. Corona gooit echter roet in het eten en van 

de oorspronkelijk geplande 35 

concerten zijn er nu nog 11 over

gebleven. Gelukkig komen nog 2 

werken (premières voor Nederland) 

van Čiurlionis tot klinken.

In het Festival kunt u een mix 

van muziekstijlen beluisteren. 

De stem staat centraal en er is 

een grote variatie aan muziek. 

Laat u verrassen en verwonder u. 

Welkom!

Gert Geluk, Artistiek Directeur

Alle componisten die een bijdrage leveren 
aan het festival:

Alfvén, Hugo

Anderson, Benny

Apergis, Georges

Aretz, Willie

Arietta, Emilio

Beethoven van, 

Ludwig

Bellini, Vincenzo

Bridge, Frank

Castrod’Addona, 

Giancarlo

Čiurlionis, 

Mikalojus 

Konstantinas

Debussy, Claude

Dvořák, Antonín

Grainger, Percy

Houdijk, Vincent 

Knigge, Max

Luna, Pablo

Mahler, Gustav

Mertens, Hardy

Meyerbeer, 

Giacomo

Mitchell, Joni

Parton, Dolly

PetersonBerger, 

Wilhelm

Poulenc, Francis

Quilter, Roger

Ravel, Maurice

Rosbeek, Ivo

Satie, Erik

Samson, René

Schönberg, Arnold

Scott, Cyril

Sibelius, Jean

Sjögren, Emil

Stenhammer, 

Wilhelm

Stockhausen, 

Karlheinz

Strauss, Richard

Ulvaeus, Björn

Vaughan Williams, 

Ralph

Wagner, Richard

Walda, Lotte

Wantenaar, 

Mathilde

Wijk, Roel
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ONTMOETINGEN

Goodold Ivo 

Rosbeek en 

Paul van Loo 

ontmoeten de 

getalenteerde 

Kerkraadse 

jonkies Enzo 

Kok (viool) en 

Sophie Kok 

(zang).

Internationaal Festival Vocallis creëert momenten waarin 

verschillende genres en leeftijden elkaar uitdagen en 

inspireren. Dat leidt tot veranderingen en vernieuwingen 

voor allen, maar leidt zeker ook tot spannende momenten 

en prachtige muziek. Ook ziet een nieuwe bewerking het 

licht deze ochtend vol verrassingen. Roel van Wijk zorgt 

voor de arrangementen.

Zaterdag 24 oktober 2020
10.30 uur
Theater Kerkrade – Parkstad Limburg Theaters
€ 16,50 volwassenen | € 7,50 jongeren tot 18 jaar

 

Enzo Kok, viool 

Sophie Kok, zang

Violaine Delplanque, piano 

Hub Nickel (gast), trompet 

Ivo Rosbeek, toetsen 

Paul van Loo, zang

Inspirerende ontmoetingen 

van klassiek tot singer

songwriters.

I LET THE MUSIC SPEAK
Zweedse Romanzer en ABBA-songs

Zaterdag 24 oktober 2020
14.00 uur
Theater Kerkrade – Parkstad Limburg Theaters
€ 16,50 volwassenen | € 7,50 jongeren tot 18 jaar

Madieke Marjon, mezzosopraan 

Michelle Powell, piano

Ensemble bestaande uit: 

Francesco Deheza, viool 

Daniël Correa, contrabas 

Filipe Neves, gitaar 

Samuel Aguirre, hobo

Gustavo Jaramillo, arrangementen

Zweden staan bekend om hun 

koorzang, ze zijn bekend met 

traditionele liederen en genie

ten van hymnes als onderdeel 

van hun culturele en religieuze 

identiteit. 

Met hun nationaal systeem van 

muziekeducatie en de betrok

kenheid van de gemeenschap bij 

het musiceren, zijn de grenzen 

tussen de Zweedse klassieke en 

populaire muziek vervaagd. De 

sterke Zweedse muzikale 

tradities hebben bovendien 

geleid tot een rijke verzameling 

(kunst)liederen (Romanzer) van componisten als Wilhelm 

Stenhammar, Hugo Alfvén, Emil Sjögren en Wilhelm Peter-

son-Berger. Dit programma bestaat uit een selectie van de 

mooiste Zweedse liederen en ABBA songs  speciaal voor dit 

concert bewerkt voor kamermuziek bezetting.
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VERSTILDE KLANKEN EN
SWINGENDE ZARZUELA’S

Zaterdag 24 oktober 2020 
20.00 uur
Theater Kerkrade – Parkstad Limburg Theaters
€ 16,50 volwassenen | € 7,50 jongeren tot 18 jaar

Koninklijke Harmonie Thorn

Jan Cober, dirigent

Janine Kitzen, zang

De Koninklijke Harmonie Thorn onder leiding van dirigent 

Jan Cober speelt op uitnodiging van Internationaal 

Festival Vocallis in samenwerking met het Wereld Muziek 

Concours (WMC) een speciaal programma.

Belangrijk onderdeel van dit concert vormt de 

Nederlandse première van Miske (In the Forest) van de 

bijzondere Litouwse componist en schilder Mikalojus 

Konstantinas Čiurlionis (18751911), gearrangeerd door 

Jean Cosemans.

Verder speelt het ensemble werken van Wagner, Mahler 

en Giancarlo Castro en zingt sopraan Janine Kitzen uit 

Kerkrade prachtige en swingende Spaanse zarzuela’s.

foto: Hub Tonnaer

Internationaal Festival Vocallis en het 

Wereld Muziek Concours (WMC) organiseren  

samen een prachtig concert in  

Parkstad Limburg Theaters Kerkrade.

“Dit concert legt een waardevolle link tussen 

blaasmuziek en zang”, aldus WMC-voorzitter 

Max Kousen. “De harmonie van Thorn deelt een 

rijk verleden met het Wereld Muziek Concours en 

dirigent Jan Cober is een belangrijk ambassadeur 

van ons festival. Wij vinden het voorts van wezenlijk 

belang om de verbinding op te zoeken met culturele 

organisaties als Vocallis.”



Lotte Walda, singersongwriter

Leerlingen Muziekschool Kerkrade:

Lynn Horsch, dwarsfluit

Alexandra Klein, zang

Ilse Dirks, zang

Jaida Ngodizi, zang

De jonge singersongwriter Lotte Walda uit Heerlen 

is een van de jonge talenten die te gast is bij 

Internationaal Festival Vocallis. Haar stem creëert een 

sfeer van intimiteit, is puur en oprecht. Breekbaarheid 

gecombineerd met kwaliteit. 

Lotte zingt liedjes die ze zelf schrijft, maar ook liedjes van 

haar idolen Joni Mitchell en Dolly Parton. 

Voorafgaand presenteren leerlingen van de Muziekschool 

Kerkrade zich. Dat zijn Lynn Horsch (dwarsfluit) en de 

zangeressen Alexandra Klein, Ilse Dirks en Jaida Ngodizi. 

13www.festivalvocallis.nl12 www.festivalvocallis.nl

BEETHOVEN – LOST IN 
SILENCE

Vrijdag 30 oktober 2020
18.30 uur
Theater Heerlen – Parkstad Limburg Theaters
Limburgzaal
€ 16,50 volwassenen | € 7,50 jongeren tot 18 jaar

Esther Apituley, viool

Milan Sekeris, dans

Ali Shafiee, piano

Victor Lange, viool

Paul Madeiros, cello

Beethoven – Lost in Silence is een visueel theaterconcert. 

Deze voorstelling is geïnspireerd op het proces van het 

wegvallen van het gehoor en de laatste periode van 

Beethovens leven, waarin hij echt doof werd, maar waarin 

hij zijn meest gewaardeerde stukken componeerde. 

Wat betekent het voor een componist om het gehoor 

te verliezen? Deze vraag intrigeerde altvioliste en 

artistiek leider Esther Apituley en bewoog haar tot deze 

voorstelling. 

Beethoven – Lost in Silence wordt uitgevoerd door vier 

topmusici, een danser/acteur en een (slechthorende) 

gebarentolk/acteur. 

LOTTE WALDA
 

Vrijdag 30 oktober 2020
21.00 uur
Theater Heerlen – Parkstad Limburg Theaters
Limburgzaal
€ 16,50 volwassenen | € 7,50 jongeren tot 18 jaarfo
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Hotels with
Fun, Guts and
Social Involvement

Maastricht: Kaboom Hotel - Mabi City Centre Hotel

Hotel St. Martenslane - The Green Elephant Hostels

Townhouse Designhotel - Eindhoven: Hotel Mariënhage

Amsterdam: Qbic Hotel WTC Amsterdam

LBGHOTELS.COM

together!

Let's
make somemusic

TALENTENCONCERT

Zaterdag 31 oktober 2020
20.00 uur
Kunst- en Cultuurcentrum De Kopermolen Vaals
€ 10,00 volwassenen | € 5,00 jongeren tot 18 jaar

Amy Schillings, sopraan

Raimund Laufen, piano

Amy Hewitt, sopraan

Anna Michels, piano

Dit prachtige en veelzijdige concert staat in het teken 

van jeugdig talent, een van de kerngebieden van 

Internationaal Festival Vocallis.

We beginnen de avond met de winnaars van de Vocallis 

Liedprijs 2019, te weten Amy Hewitt en Anna Michels. Na de 

pauze kunnen we genieten van Amy Schillings, een jonge 

talentvolle sopraan uit Vaals. Amy Schillings zal deze avond 

op piano worden begeleid door Raimund Laufen.

Het programma belooft een staalkaart van hun kunnen met 

werken van o.a. Dvořák, Richard Strauss en Meyerbeer.

Daarnaast de première van ‘Wöad’, compositie van Willie 

Aretz op het gedicht van Wim Heijmans.

Met dank aan Veldeke Limburg.

UITVERKOCHT



In samenwerking met Restaurant De Lindeboom  
New Style en Wijnhandel Delicatessenzaak  
Maison d’Elfant is er een mooi arrangement 
samengesteld: een lunch of diner plus een 
toegangskaart voor de mini-opera We’ll never let  
you down. Dit arrangement kost € 55,00 per stuk.

Lunch 12.30 uur   |   Diner 17.30 uur

16 17www.festivalvocallis.nl

WE’LL NEVER LET YOU DOWN
Theaterconcert

Zondag 1 november 2020 
15.00 uur
ASTA Theater Beek
€ 15,00 volwassenen | € 7,50 jongeren tot 18 jaar

Doris Hochscheid, 

cello 

Frans van Ruth, 

piano 

Mattijs van de 

Woerd,  

bariton

Internationaal 

Festival Vocallis 

presenteert u 

een prachtige 

opera die gewijd 

is aan het unieke 

leven van de 

legendarische 

celliste Jacqueline 

du Pré. 

Deze miniopera is een eerbetoon aan de grootsheid 

van deze Britse cellolegende. Celliste Doris Hochscheid, 

pianist Frans van Ruth en bariton Mattijs van de Woerd 

blazen het uitzonderlijke leven van Jacqueline du Pré 

nieuw leven in. Theatermaker Gerrit Timmers en Mirjam 

Koen nemen onder meer de regie en vormgeving op zich.

Mede mogelijk gemaakt dankzij Restaurant De Lindeboom 

New Style en Wijnhandel Delicatessenzaak Maison d’Elfant.



Dit beeldmerk ‘Synergie der Kunsten’ is door Margreet 
de Heer in opdracht van Internationaal Festival Vocallis 
speciaal ontworpen voor onze educatieactiviteiten.

19www.festivalvocallis.nl

DE BERG
voor kinderen van 8 tot 11 jaar

woensdag 28 oktober 2020
van 15.00 tot 16.00 uur
Atelier Kunsteducatie Het Brede Spoor, 
Frankenstraat 192, 6224 GV Maastricht
GRATIS! – vrije gift

Op een dag voelt de aarde zich niet zo lekker, het 

rommelt in zijn diepste binnenste en dan … verbazing en 

verwondering bij de vogels en de vissen.

Verhaal: Marijk Greweldinger 

Muzikale improvisatie: Coen van Dam 

Verteller: Marijk Greweldinger

Marijk Greweldinger 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.

18 www.festivalvocallis.nl

EDUCATIE
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Toetsen voor kleuters
voor kinderen van 4 tot 6 jaar

vrijdag 6 november 2020
van 11.00 tot 12.00 uur
Atelier Kunsteducatie Het Brede Spoor, 
Frankenstraat 192, 6224 GV Maastricht
GRATIS! – vrije gift

Samen zingen met 

Marijk Greweldinger en  

Frans van Libergen.

Toetsen voor peuters
voor kinderen van 2 tot 4 jaar

woensdag 4 november 2020
van 09.00 tot 10.00 uur
Restobar Mama, Vrijheidspark Maastricht
GRATIS! – vrije gift

Samen zingen met Marijk Greweldinger en  

Frans van Libergen.

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door  

Stichting Vrijheidspark Maastricht.
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Wolfstraat 1 - 3620 Lanaken   
+32 (0)89 714350    

info@drukkerijpietermans.be
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ART NOUVEAU IN LIEDKUNST 
EN PIANOSPEL MET 
VERTELLINGEN

Zondag 8 november 2020
10.30 uur
Theater aan het Vrijthof Maastricht
€ 17,50 volwassenen

Rosina Fabius, mezzosopraan

Kanako Inoue, piano

Huib Ramaer, verteller / beeldprojectie

De mooiste muziek werd rond 1900 als door een liaan 

sierlijk omstrengeld door beeldende kunst. Reis mee 

en hoor liederen van Debussy en zijn Britse vriend Cyril 

Scott. Geniet van ironische observaties van de sportende 

elite door Satie met tekeningen van Charles Martin. 

Kom naar dit vertelconcert en geniet mee!

Dit concert is geadopteerd door de heer Leo Schunck.
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WENEN ROND 1900

Zondag 8 november 2020
13.00 uur
Theater aan het Vrijthof Maastricht
€ 17,50 volwassenen

Het Collectief

Toon Fret, fluit

Julien Hervé, klarinet

Wibert Aerts, viool

Martijn Vink, cello

Thomas Dieltjens, piano

In muziekhoofdstad Wenen zijn de omwentelingen rond 

de overgang van de 19e naar de 20e eeuw misschien wel 

het meest tastbaar. De revolutionaire tijdsgeest heeft de 

kunstwereld in zijn greep. Toonaangevende beeldende 

kunstenaars, architecten en dichters zijn ervan overtuigd 

dat er een radicale breuk met het verleden moet worden 

bewerkstelligd. 

De jonge Arnold Schönberg ondergaat dezelfde invloeden 

en beschouwt het als zijn taak om de Duitse muziektraditie 

van Wagner en Brahms samen te vatten en vanuit deze 

synthese een fundamenteel nieuwe taal te ontwikkelen.

Het Collectief (B) speelt Verklärte Nacht van Schönberg, 

dat origineel voor strijksextet werd gecomponeerd, in een 

kleurrijke versie voor pianotrio van Schönbergs student 

Eduard Steuermann, en Alban Berg’s 1e pianosonate voor 

kwintet (arr. Tim Mulleman).

Dit concert is geadopteerd door de heer Max Darley.

STEM EN PERCUSSIE

Zondag 8 november 2020
16.30 uur
Theater aan 
het Vrijthof 
Maastricht
€ 17,50 volwassenen

Dominique 

Vleeshouwers

Winnaar Nederlandse 

Muziekprijs 2019

Veel slagwerkinstrumenten zijn ontwikkeld gebaseerd 

op de stem, zoals de Tombak uit Iran, waarin de stem en 

trommel perfect in balans zijn. Maar ook heeft slagwerk 

een eigen taal waarin de stem de verbinding met de 

trommel maakt. Die talen heeft Dominique Vleeshouwers 

gestudeerd, in Europa maar ook in o.a. Senegal, Japan, 

India en Brazilië. In dit programma zijn een aantal stukken 

gekozen die op een concrete of abstracte manier die 

verbinding tussen slagwerk en stem laten horen.

Uiteraard zullen er ook enorm ritmische en percussieve 

werken te horen zijn, op vele verschillende instrumenten. 

Laat u verrassen door deze jonge meesterpercussionist 

multitalent! Wereldwijd gevraagd en al optredend, nu te 

gast bij Internationaal Festival Vocalllis.
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Ieder kind verdient een gezonde 
en gelukkige toekomst!
Steun kinderonderzoek

in Limburg

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

191304_hfl_kifl_advertentie.indd   1 12-09-19   15:12

ON WENLOCK EDGE

Zondag 8 november 2020
19.30 uur
Theater aan het Vrijthof Maastricht
€ 17,50 volwassenen

Bernard Loonen,  

tenor en ‘wandelgids’

Maki Miyashita, piano

Strijkkwartet:

Corinna Baldus, viool

Siana Dragneva, viool

Alès Hrdlicka, altviool

Gabriel Arias, cello

Een ontdekkingswandeling 

door Angelsaksisch 

muzieklandschap, op noten van Ralph Vaughan Williams, 

Frank Bridge en Percy Grainger. 

De gedichten die Ralph 

Vaughan Williams 

(18721958) uitkoos voor 

zijn cyclus On Wenlock 

Edge (1909), stammen uit 

de bundel A Shropshire 

Lad (1896) van Albert 

E. Housman (18591936). Een collectie die toen al grote 

bekendheid en waardering genoot bij het lezerspubliek en 

cultstatus verwierf als een portret van ‘Englishness’.

Poëzie die weerklank vond bij vele componisten naast en 

volgend op Vaughan Williams. Frank Bridge (18791941) en 

Percy Grainger (18821961) laten met hun muziek horen 

dat van ‘Englishness’ meerdere portretten te maken 

zijn. Daarnaast een klein uitstapje naar de centrale 

componist van het Internationaal Festival Vocallis, de uit 

Litouwen afkomstige componist en schilder Mikalojus 

Konstantinas Čiurlionis (18751911).

Met dank aan Boekhandel Dominicanen.
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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. 

Verwenzorg Sevagram:

Samen sterker in  
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 bezoeker hoort vier korte verhalen 

van mensen die vertellen hoe ze zich gesterkt voelen door 

de aanwezigheid van anderen. Het zijn verhalen van een 

dirigente over haar koor, een vluchtelinge over haar man, 

een echtpaar over het geheim achter hun lange huwelijk 

en twee musici over de verbinding die ze in de muziek 

voelen. Allen staan samen sterker dan alleen.

Stichting De Kopsalon 

is een initiatief 

van radiomaker Els 

Huver. Zij maakt 

audioproducties met 

verhalen die verbinden 

en stelt zich tot doel 

de luisteraar een 

onverwacht perspectief 

te bieden op een 

relevant thema.

Een citaat uit het gastenboek van De Kopsalon:

“In de drukte van de dag vond ik hier onverwachts rust. 

Dank daarvoor.” 

Er zullen dit jaar Kopsalons worden opgesteld in 

5 zorgcentra van Sevagram.

Voor locaties, adressen en tijdstippen kijkt u op onze 

website.



Met dank aan de Vrienden van Vocallis 

Speciale dank aan de heren Darley en Schunck

Mede mogelijk dankzij:

Stichting Lambert van Middelhoven
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Reserveer in uw agenda:  
Internationaal Festival Vocallis 2021  
22 oktober t/m 7 november 2021

Bedankt dat u onze gast was tijdens 

één of meerdere concerten of 

activiteiten.

Wij nodigen u nu alvast graag uit voor 

Internationaal Festival Vocallis 2021.  

Dit vindt plaats van 22 oktober tot 

en met 7 november 2021.

Bestuur  
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