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Reserveer alvast in uw agenda:  
Internationaal Festival Vocallis 2022  
Vrijdag 21 oktober t/m
 zondag 6 november 2022

www.festivalvocallis.nl

Liefde

Bedankt dat u onze gast was tijdens 

één of meerdere activiteiten.

Wij nodigen u nu alvast graag uit voor 

Internationaal Festival Vocallis 2022. 

Bestuur  
Reg van Loo, voorzitter 
Kees de Jong, penningmeester 
Frank Petit, secretaris 
Ineke Griede, bestuurslid 
Jacqueline Munnichs-Magnée, bestuurslid

Artistieke leiding
Gert Geluk

Zakelijke leiding
Jo Zinken 

Productieleider 
Hans Cuypers

Techniek 
Peter van Kempen

Educatiewerkgroep 
Ghislaine Mommer 
Edith Rutten

Masterclass organisatie 
Ghislaine Mommer 
Abigail Richards 
Jo Zinken

Communicatie en Marketing
Marc Vossen

• AACHEN (D) • BEEK • BERG EN TERBLIJT • EIJSDEN • GELEEN • HEERLEN • 
KELMIS (B) • KERKRADE • MAASTRICHT 

• MARGRATEN • MEERSSEN • MESCH 
• NOORBEEK • OUD-REKEM (B) 
• SCHIN OP GEUL • SCHINVELD 

• SIMPELVELD • VAALS 
• VALKENBURG • VENLO 
• VIJLEN • VOERENDAAL 

• WIJNANDSRADE • WIJLRE

22 oktober t/m 7 november 2021 

Internationaal Festival Vocallis voor 
klassieke en hedendaagse  
vocale muziek bestaat  
dit jaar 10 jaar!
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Festival Vocallis richt zich op (klassieke) vocale 
muziek met concerten, masterclasses, workshops 

en educatieve projecten voor alle leeftijden.

‘GOTTES ZEIT IST 
DIE ALLERBESTE 
ZEIT’
Dat een van ons het eerst, dus voor het laatst.
De ene en de andere draad, hun knoop,
alsof er nooit meer een verschil zou zijn.
Een eender ongelijke levensloop. 

Ook wij, die onze uren samen tellen,
bereiken wel de som van ons bestaan,
maar zullen die tot slot niet kunnen delen,
we hebben nog te stellen met de tijd. 

We kenden elkaar net, ik zag een haar
los op je trui, wat later op de mijne.
Dat was dus ook van jou, lang en fijn en blond.
’k Was wat verward toen ik het vond.
Waar liet ik het? ’t Kon zomaar niet verdwijnen.
Ik legde ’t op mijn hoofd en op mijn haar.

Wiel Kusters
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Beeldmerk 2021, 
voorzijde brochure
Striptekenaar Paul Teng Ping Ya
De Nederlandse striptekenaar Paul Teng ontwierp 
het festivalbeeld Liefde. Hij is vooral bekend om 
zijn historische strips. In maart 2013 werd hij 
onderscheiden met de Stripschapsprijs.
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Dit gedicht is op muziek gezet – compositieopdracht 
IFVocallis – door Leonard Evers (*1985). 

Voorwoord
Niet zonder trots mogen wij 
constateren dat Vocallis er conform 
de doelstelling de afgelopen vijf jaar 
in geslaagd is om vanuit meerdere 
invalshoeken een breder publiek te 
bereiken. Inhoudelijk en ook met 
betrekking tot de vorm hebben wij, 
met als uitgangspunt verwondering, 
ontmoeting en intimiteit, gestreefd 
naar toegevoegde waarde in het 
culturele/muzikale spectrum van Limburg. Daartoe 
hebben wij samenwerking gezocht en gevonden met 
een aantal bijzondere partners en organisaties.

Wij staan nu op de drempel van de volgende fase van vijf 
jaren. Het ligt voor de hand dat in het nieuwe beleidsplan 
gebruik gemaakt wordt van het stevige fundament 
dat de afgelopen jaren gelegd is. Maar Vocallis zou 
Vocallis niet zijn als niet gewerkt zou worden aan een 
verdere verdieping en verbreding, zowel artistiek, met 
interessante cross-overs, alsook op het terrein van de 
talentontwikkeling en de educatie. De initiatieven die 
wij ontplooien zullen grensoverschrijdend zijn. Figuurlijk 
en letterlijk! Wat dat laatste betreft zetten wij dit 
jaar daadwerkelijk een stap naar Duitsland en België, 
respectievelijk Aken, Kelmis en Oud-Rekem/Lanaken.

Het programma van dit jaar mag gekwalificeerd worden 
als een proeve van bekwaamheid in het kader van die 
doorontwikkeling. Naar onze stellige overtuiging zult u 
niet teleurgesteld zijn. Integendeel!

Tegen die achtergrond wensen wij u veel luister- en 
kijkgenot toe en zeggen u alvast van ganser harte dank 
voor de interesse die u in het Internationaal Festival 
Vocallis toont.

Reg van Loo, voorzitter
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Locaties 
Internationaal 
Festival Vocallis 2021

Aachen (D)
Hochschule für Musik und 
Tanz Köln, Standort Aachen

Beek
Asta Theater
Muziekschool

Berg en Terblijt
Zorgcentrum Fonterhof

Eijsden
Ursulinenconvent

Geleen
Oude kerk
Oude Brouwerij

Heerlen
PLT, Theater Heerlen, 
Limburgzaal
SCHUNCK Glaspaleis

Kelmis (B)
Mariä Himmelfahrtskirche

Kerkrade
PLT, Theater Kerkrade

Maastricht
Bonnefantenmuseum
Lumière Cinema
Pesthuys Podium
Cellebroederskapel
Boekhandel Dominicanen
De Hoeve

(vervolg Maastricht)
Centre Ceramique
Atelier Het Brede Spoor
Opera Zuid, studio Malpertuis

Margraten
Oos Heim

Mesch
Basisschool Mesch

Meerssen
De Zeute Inval

Noorbeek
Hoogcruts

Oud-Rekem (B)
Museumkerk

Schin op Geul
Station

Schinveld
Zorgcentrum Aan de Bleek

Simpelveld
Station

Vaals
Sint-Pauluskerk
Basisschool Vaals

Valkenburg
Kindervallei

Venlo
n.t.b.

Vijlen
Basisschool

Voerendaal
Kasteel Puth

Wijnandsrade
Sint-Stephanuskerk

WIJlre
Station

Data en locaties van de lezingen dit jaar worden later 
bekend gemaakt via de website www.festivalvocallis.nl



MUSICI – IFV 2021
Aerts, Wilbert
Althuis, Pieter
Annemans, Jo
Arias Luna, Gabriel
Baerts, Katrien
Baldus, Corinna
Bessems, Danny
Boom, Izak 
Cober, Jan
Crommen, Els
De Corte, Ernst
Delamboye, Enrico
Deusings, Nancy
Deveikyté-Zuboviené, 

Sonata
d’Hoop, Gregory
Dieltjens, Thomas
Dragneva, Siana
Driessen, Imke
Everink, Marleen
Franzen, Claudia
Gerritsen, Stefan
Giesen, Jacques
Gijsbertsen, Peter
Greweldinger, Marijk
Heitzer, Imke
Hendrikx, Stefan
Hepp, Vincent

Hirsch, Chimène
Hover, Henk
Hrdlicka, Alès
Huber, Gerold
Hullegie, Joep
Huynen, Marc
Janssen, Roderick
Kitzen, Janine
Kockelmans, Hans
Kok, Emma
Kolken, Ylka
Konickx, Harold
Koninklijke Harmonie 

van Thorn
Koolen, Linda
Koor Cantate
Kraft, Beppie
Lecoq, Claire
Leenders, Hans
Lever, Lineke
Loonen, Bernard
Mennen, Rob
Miyashita, Maki
Mommer, Ghislaine
Müller, Pim
Oostindie, Bart
Ovcharova, Rada
Paats, Dominique

Peelen, Anna
Pittie, Pascal
Puga, Oihana 

Aristizabal
Ramakers, Daphne
Ritten, Dion
Rosbeek, Ivo
Rutten, Edith
Servais, Joep
Shybayeva, Hanna
Soeterbroek, Lisanne
Stam, Emlyn
Stam, Willem
Steffani, Raoul
Tunru, Andries
Van der Werf, Syband
Van Genderen, Gwen
Van Kempen, Peter
Van Ree, Lucie
Van Tuijl, Frans
Vespucci kwartet
Vink, Martijn
Vocaal Ensemble Lingua 

e Musica
Zijlmans, Linda
Zubovas, Rokas

COMPONISTEN – IFV 2021
Backer-Grøndahl, Agathe (1847-1907)
Baker, Chet (1929-1988)
Basie, Count (1904-1984)
Bernstein, Leonard (1918-1990) 
Bordon, Harry (1921-1980)
Bremer, Jetse (*1959)
Bridge, Frank (1879-1941)
Britten, Edward Benjamin (1913-1976)
Čiurlionis, Mikalojus Konstantinas 

(1875-1911)
Cosemans, Jean (*1955)
Culbertson, Brian (*1973)
Da Rold ,Manolo (*1976)
Davis, Miles (1926-1991)
De Corte, Jules (1924-1996)
De Falla, Manuel (1876-1946)
De Victoria, Tomás Luis (1548-1611)
Diepenbrock, Alphons (1862-1921),
Dowland, John (1563-1626)
Dulfer, Candy (*1969)
Ellington, Duke (1899-1974)
Eriksson, Gunnar (*1936)
Evers, Leonard (*1985) 

(compositieopdracht)
Fitzgerald, Ella (1917-1996)
Forrest, Dan (*1978)
Frensel Wegener-Koopman, Bertha 

(1874-1953)
Frescobaldi, Girolamo Alessandro 

(1583-1643)
Gershwin, George (1898-1937)
Gillespie, Dizzy (1917-1993)
Gjeilo, Ola (*1978)
Goldstein, Jonathan (1968-2019)
Górecki, Henryk (1933-2010)

Grainger, Percy (1882-1961)
Grieg, Edvard (1843-1907)
Helbig, Sven (*1968)
Henze, Hans Werner (1926-2012) 
Kockelmans, Hans (*1956)
Koëlla, Léon Édouard (1852-1927)
Kolken, Ylja (*1996)
Korngold, Erich Wolfgang (1897-1957)
Kraft, Beppie (*1946)
Krall, Diana (*1964)
Lekeu, Guillaume (1870-1894)
Liszt, Franz (1811-1886)
Mahler, Gustav (1860-1911)
Manet-Leenhoff, Suzanne (1829-1906)
Mendelssohn, Felix (1809-1847)
Offenbach, Jacques (1819-1880)
Oostindie, Bart (*1976)
Orbán, György (*1947)
Parker, Charlie (1920-1955)
Printz, Brad (1955-2005)
Purcell, Henry (1659-1695)
Rimski-Korsakov, Nikolaj (1844-1908)
Rodgers, Richard (1902-1979)
Schubert, Franz (1797-1828)
Schumann, Clara (1819-1896)
Schumann, Robert (1810-1856)
Strauss, Richard (1864-1949)
Suilen, Willem (*1981) 

(compositieopdracht)
Van Beethoven, Ludwig (1770-1827)
Van Eyck, Jacob (1590-1657)
Vaughan Williams, Ralph (1872-1958)
Wagner, Richard (1813-1883)
Zemlinsky, Alexander (1871-1942)
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Het thema voor het Festival 
2021 is LIEFDE 

Honderd jaar geleden werden mijn 
ouders geboren, in 1921. Uit liefde 
werd ook ik, net als u, geboren. 
Liefde is universeel, van alle tijden 
en van en voor alle mensen. Liefde 
verbindt, verblindt, bemoedigt, 
ontmoedigt, verklaart en is soms 
bedaard. Al deze facetten van liefde 
komen aan bod in deze 10e editie 
van het Festival. 

In 1921 zag de Limburgse troubadour Harry Bordon het 
licht en overleden Alphons Diepenbrock en Alexander von 
Zemlinsky. 

Aanleiding om hen centraal te stellen tijdens ons 
Festival samen met de Litouwse componist/ schilder 
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis(1875-1911). Het eerste 
weekend staat geheel in het teken van deze Litouwse 
veelzijdige kunstenaar. In het eerste concert vertelt 
zijn achterkleinzoon Rokas Zubovas, aan de hand van 
beeldmateriaal en veel muziek, over zijn overgrootvader. 

Maar natuurlijk hoort u ook werk van meer dan 50 andere 
componisten. Door bijna 100 musici worden die werken 
uitgevoerd in tientallen concerten, op bijzondere plekken, 
waar, hoop ik, verwondering ontstaat in deze ontmoeting. 

Wij geven weer ruim baan voor jong talent, organiseren 
de vernieuwde Masterclass en verdubbelen het aantal 
educatieve concertjes. We hebben opdrachten gegeven 
aan 2 componisten, 2 dichters en 2 vormgevers om nieuw 
werk te schrijven en te ontwerpen. Ook kunt u genieten 
van jazz, cabaret en film, keuze genoeg. 

Laat u aangenaam verrassen en verwonderen. Welkom!

Gert Geluk
Artistiek Directeur
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Marktstraat 26, 6191 JX Beek
www.maisondelfant.com

ČIURLIONIS LEVEN EN WERK 
Nederlandse première!

Vrijdag 22 oktober 2021
20.00 uur
Beek – Asta Theater
€ 20,00 volwassenen | € 7,50 jongeren tot 18 jaar

Rokas Zubovas, piano en verteller 
Sonata Deveikyté-Zuboviené, piano en verteller 

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis 
was een Litouws kunstschilder 
en componist. De Litouwers 
beschouwen hem als hun 
grootste componist, hoewel hij 
de herrijzenis van Litouwen als 
onafhankelijke staat helaas niet 
heeft meegemaakt.

Achterkleinzoon 
Rokas Zubovas 
(geboren 31 juli 
1966) is een beroemd 
Litouws pianist die 
in de film ‘Letters 
to Sofija’ over het 
leven van Čiurlionis 
de hoofdrol speelt. 
Samen met zijn vrouw 
Sonata Deveikyté-Zuboviené neemt Rokas Zubovas ons 
tijdens dit in het Engels gesproken vertelconcert mee in 
het leven van zijn overgrootvader. Dat doet hij met foto’s 
en verhalen, maar natuurlijk gaan we ook genieten van de 
prachtige muziek die Čiurlionis heeft gecomponeerd. 
 
Dit concert is geadopteerd door Wijnhandel/delicatessenzaak 
Maison d’Elfant in Beek.
Met dank aan Gemeente Beek en bijzondere dank aan de over-
heidsinstanties van Litouwen, de ambassade van Litouwen voor 
hun support en aanwezigheid tijdens het Čiurlionis weekend, 
het Čiurlionis museum in Kaunas en het Čiurlionishuis in Vilnius.

ČIURLIONIS WEEKEND



Voor een eerlijk en 
transparant financieel advies.
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LETTERS TO SOFIJA

Za. 23 oktober 2021
13.00 uur
Maastricht – Lumière Cinema

Met o.a. Rokas Zubovas 

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal, is dit de liefdes-
affaire tussen een Litouws genie en de vrouw en het land 
die hij adoreerde. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis werd 
in 1875 geboren in een Litouws boerengezin. Ondanks zijn 
lage afkomst ontpopte hij zich al snel als een wonderkind 
dat zowel kon schilderen als muziek componeren met een 
verrassende en vaak beangstigende intensiteit. Spoedig 
daarna werd hij getroffen door een mysterieuze geestes-
ziekte, die hem de rest van zijn leven zou blijven kwellen. 
Tijdens zijn korte leven maakte Čiurlionis meer dan 300 
schilderijen en 300 muzikale composities. Zijn geliefde 
vrouw, Sofija Kymantaitė, journaliste en politiek activiste, 
steunde hem gedurende zijn korte leven.

ČIURLIONIS WEEKEND
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TOTUS TUUS MOEDERLIEFDE
Zaterdag 23 oktober 2021
16.00 uur
Oud-Rekem (Lanaken) – Museumkerk
€ 10,00 volwassenen | € 5,00 jongeren tot 18 jaar

Vocaal Ensemble Lingua e Musica 
o.l.v. Patrick Vaessens 

“Totus Tuus, moederliefde”
Deinend, schitterend en fonkelend is de zee. Haar eeuwige 
schoonheid en onvoorwaardelijke geborgenheid brengt 
ons terug naar onze oorsprong. 

Maria, de personificatie van toegewijde moederliefde en 
pure schoonheid, met haar vele namen die verwijzen naar 
de zee. In het koorwerk Totus Tuus van Henryk Górecki 
wordt Maria op twee wijzen beklemtoond: enerzijds als 
María, de personificatie van toegewijde moederliefde en 
pure schoonheid, anderzijds als diepe bron van spiritueel 
leven, de oorsprong, wanneer het beklemtoond wordt als  

‘mária’ (zee). In het troostrijke Ave Maris Stella van Edvard 
Grieg en de dubbelkorige Hymn to the Virgin van Benjamin 
Britten wordt er verwezen naar Maria als de Sterre der 
Zee, een richtpunt in tijden van wanhoop. De koormuziek 
van onder andere de 21e -eeuwse componisten Ola Gjeilo, 
Sven Helbig en Gunnar Eriksson voert ons filmisch langs de 
deining, het mysterie, de oogverblindende schoonheid en 
de soms zelfs verstikkende geborgenheid van het moeder-
schap. In Čiurlionis’ – centrale componist van het weekend 

– Beauštanti aušrelė wordt het ochtendgloren verklankt. 

Met dank aan Museumkerk Oud-Rekem (Lanaken), 
CC Lanaken en Culturele Dienst Lanaken.

Lunch of diner kunt u gebruiken in Restaurant Oud 
Gerechtshof, Onder de Linden, Oud-Rekem.

ČIURLIONIS WEEKEND
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Ik hald van dich
Wie kump ’t toch as se d’r neet bis, ik ’t meis um dich gaef.
Ik alles veur dich wil doon zoeë lang as ik laef.
Dan wiet Ik de kleur die se ’t leefste wils.
Kin ik de geur wo se ’t ech van hils.
Ik koup dae ringk wao se weg van bis
Maar dan bliek det ik mich ech heb vergis.

Want … “Det blauw is neet mien blauw, 
Det reukske neet mien geur,
Zeker gén zilver, is gold te deur?
As se ech iets veur mich wils doon,
Koup mich dan die sjieke schoon
Of Schanel nummer vief
Det haet pas ech iets um ’t lief”.

Wie kump ’t toch as d’r d’r neet bis, ik ’t meis 
aan dich dink.
Ik alles veur dich wil doon waat leefde bringk.
Dan schilder ik ós hoes in dien leefste kleur
Völ ik de kamers met blomegeur.
Mien hert zaet det se d’r blie met bis.
Maar dan bliek det ik mich weer heb vergis.

Want … “Det blauw is neet mien blauw, 
Det reukske neet mien geur,
Zeker gen zilver, is gold te deur?
As se ech iets veur mich wils doon,
Koup mich dan die sjieke schoon
Of Schanel nummer vief
Det haet pas ech iets um ’t lief”.

Beej alles waat ik doon.
Begriep se neet wie vuuel ik van dich hald.
Dich wils waat anders van mich.
Det ik gewoeën zeg  
(zaach, oploupend harder) “Ik hald van dich”.

Sef Peeters

Dit gedicht is op muziek gezet – compositieopdracht 
IFVocallis – door Willem Suilen (*1995).

Sef P
eeters u

it Ven
lo

 is sch
rijver van

 versch
illen

d
e 

revu
es vo

o
r Vo

lksth
eater Fran

s B
o

erm
an

s. Teven
s 

sp
eeld

e h
ij zelf m

ee in
 een

 aan
tal stu

kken
.

INFERNO 
D’AMORE - 
vertelconcert
Zaterdag 23 oktober 2021, 20.00 uur
Beek – Asta Theater
€ 17,00 volwassenen | € 7,50 jongeren tot 18 jaar

Daphne Ramakers, sopraan 
Pascal Pittie, tenor 
Enrico Delamboye, piano 
Sybrand van der Werf, regisseur 

Werken van:
•  Robert Schumann
•  Richard Strauss
•  Frensel Wegener-Koopman
•  Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
•  Alphons Diepenbrock
•  Leonard Bernstein

Tevens wordt de compositieopdracht van 
Willem Suilen uitgevoerd, op het gedicht 
van Sef Peters. In het liedrecital ‘Inferno 
d’amore’ worden de ongebaande paden 
van de helse liefde bewandeld. De woeke-
ring van doornen zorgen voor littekens op 
de ziel en tegelijkertijd rijst de vraag: waar 
ligt de flinterdunne emotionele grens tus-
sen liefde, trouw, haat en vergeving. De 
individuele worstelingen worden  belicht 
vanuit verschillende perspectieven, met als muzikaal 
hoogtepunt Benjamin Brittens ‘Abraham and Isaac’. De 
ethische vraagstukken over een onmogelijke keuze tussen 
de liefde voor je kind of de devotie voor god worden hierin 
bezongen. En als het leven de donkerste wegen achter 
zich heeft gelaten en ‘vergeving’ centraal staat, is er plaats 
voor hereniging en onvoorwaardelijke liefde. Geregisseerd 
tot een vertelconcert in kleine theatervorm. 

Concert geadopteerd door Eetcafé Pepe’s in Beek.
Met dank aan Gemeente Beek en Culturele werkgroep.

ČIURLIONIS WEEKEND
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AMOR Y MUSICA

Zondag 24 oktober 2021
14.30 uur
Theater Kerkrade – Parkstad 
Limburg Theaters
€ 17,50 volwassenen | € 7,50 jongeren tot 
18 jaar

Koninklijke Harmonie van Thorn 
Jan Cober, dirigent 
Lucie van Ree, mezzosopraan 
Janine Kitzen, sopraan 

Met o.a. In the Forest van 
Mikalojus Konstatinas 
Čiurlionis en met de 
typische Zarzuela, de 
Spaanse versie van de 
opera.

Natuurlijk kunt u een vlammende uitvoering verwachten door 
Koninklijke Harmonie van Thorn onder leiding van topdirigent 
Jan Cober, chef-dirigent van La Banda Sinónica Municipal 
de Madrid. Met de beide jonge solisten en de 80 musici van 
de harmonie een bijzondere, feestelijke, muzikale middag. 

Dit concert komt tot stand dankzij een 
samenwerking met het jubilerende 
70-jarige WMC. 

Met dank aan de Gemeente Kerkrade.

Het 70-jarige WMC viert haar jubileum met 
een extra concert met de Harmonie St.Michaël 

van Thorn, dirigent Ivan Meylemans, op 10 
november in de Rodahal in Kerkrade.
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ČIURLIONIS WEEKEND

ON WENLOCK EDGE

Zondag 24 oktober 2021, 19.30 uur
Eijsden - Ursulinenconvent
€ 15,00 volwassenen | € 7,50 jongeren tot 18 jaar 

Bernard Loonen,  
tenor en ‘wandelgids’
Maki Miyashita, piano

Strijkkwartet:
Corinna Baldus, viool
Siana Dragneva, viool
Alès Hrdlicka, altviool
Gabriel Arias, cello
4 koorzangers

Een ontdekkingswandeling door Angelsaksisch 
muzieklandschap, op noten van Ralph Vaughan Williams, 
Frank Bridge en Percy Grainger. 

De gedichten die Ralph Vaughan 
Williams (1872-1958) uitkoos 
voor zijn cyclus On Wenlock 
Edge (1909), stammen uit de 
bundel A Shropshire Lad (1896) 
van  Albert E. Housman (1859-
1936). 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 (1879-1941) en Percy Grainger (1882-1961) laten met 
hun muziek horen dat van ‘Englishness’ meerdere portret-
ten te maken zijn. Daarnaast een klein uitstapje naar de 
centrale componist van het Internationaal Festival Vocallis, 
de uit Litouwen afkomstige componist en schilder Mikalo-
jus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911).

Dit concert is geadopteerd door de heren Franklin Boon 
en Koos Steeneveld.

Met dank aan en i.s.m. Stichting Chrisjteijn.

ČIURLIONIS WEEKEND
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WWW.BEAUJEAN-VACANCES.COM

Meer dan 200 

authentieke 

vakantiehuizen 

midden in de 

natuur

De meest bijzondere herinneringen hebben 
een bijzonder vakantiehuis nodig. En de meest 
karakteristieke en monumentale vakantiehuizen zoals 
vakwerkboerderijtjes, kastelen en landhuizen op de 
mooiste plekjes van Limburg en België, die vind je bij 
Beaujean Vacances.

Adv festival vocallis.indd   1 06-08-21   17:01
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THE BIG CHARIOT

Zondag 24 oktober 2021
11.00 uur
Voerendaal – Kasteeltje Puth
€ 17,00 volwassenen | € 7,50 jongeren tot 18 jaar

Peter Gijsbertsen, tenor 
Stefan Gerritsen, gitaar 

The Big Chariot: Een recital voor tenor en gitaar
Werken van Britten, Čiurlionis, Dowland, De Falla,  
Garcia Lorca, Henze 
en Schubert. 
 
Schubert speelde 
een beetje gitaar en 
schreef ook enkele 
werken voor dit 
instrument. 
 

Benjamin Britten schreef twee cycli voor gitaar en tenor, 
opgedragen – natuurlijk – aan zijn partner Peter Pears en 
gitarist Julian Bream: zes van zijn Folksong - bewerkingen 
en de briljante liederencyclus Songs from the Chinese. 
Daarnaast maakte Britten een mooie versie van The 
song of the Earl of Essex, één van de luit-liederen van de 
door hem zo bewonderde Renaissance- componist John 
Dowland. 

Sting, de veelzijdige rockster, waagde zich ook aan een 
interpretatie van Dowland-liederen. Hij noemde deze “de 
eerste singer-songwriter” uit de muziekgeschiedenis. 
Hier slaat Sting de spijker op zijn kop: terwijl de gitaar in 
de popcultuur een prominente plaats inneemt, is deze 
ideale “metgezel” van de stem in de klassieke muziek 
maar zelden te horen. 
Het duo Gijsbertsen- Gerritsen brengt daar verandering in.

Met dank aan de bewoners/eigenaren van Kasteeltje Puth 
en dank aan Gemeente Voerendaal.
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OVERNACHT IN DE MEEST AANSPREKENDE EN 

AWARD-WINNENDE HOSPITALITY CONCEPTEN VAN 

NEDERLAND, HIER DOE JE NIEUWE ENERGIE OP!

Kaboom Hotel - Mabi City Centre Hotel - The Green 
Elephant Hostels - Townhouse Designhotel Maastricht - 
Townhouse Apartments Maastricht - Hotel Mariënhage - 
Qbic Hotel WTC Amsterdam

Let's make some

music together!

shhh...

MAASTRICHT - EINDHOVEN - AMSTERDAM - DEN HAAG
(2022)

GROOT GEWORDEN  
DOOR KLEIN TE BLIJVEN
Dinsdag 26 oktober 2021
20.00 uur
Heerlen – Parkstad Limburg Theaters, 
Limburgzaal
€ 19,00 volwassenen | € 7,50 jongeren tot 18 jaar

Emma Kok, zang/winnares 
The Voice Kids 2021 
Beppie Kraft, zang 
Dominique Paats, 
accordeon 
Joep Servais, piano 
Rob Mennen, piano/
presentator

In de intieme setting van de middenzaal van 
Theater Heerlen ontmoeten de doorgewinterde, altijd 
ontroerende topper Beppie Kraft en aankomend talent 
Emma Kok elkaar. Beide dames gaan de LIEFDE (het 
thema van Internationaal Festival Vocallis 2021), begeleid 
door drie bijzonder musici, vorm geven. Apart en samen. 
Bekende en onbekende liedjes om te luisteren, soms 
in een nieuw jasje. Een samenwerking op basis van de 
intimiteit van de kleine zaal.  

Dit concert wordt mede 
mogelijk gemaakt 
door LBG- Hotels.
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letters
klanken
beleving

boekhandel dominicanen
dominicanerkerkstraat 1
maastricht
www.boekhandeldominicanen.nl
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DE CORTE & CONSORTEN 
LIEFDE

Woensdag 27 oktober 2021, 19.30 uur
Maastricht - Boekhandel Dominicanen
€ 19,00 volwassenen | € 7,50 jongeren tot 18 jaar

Ernst de Corte, zang/gitaar 
Pieter Althuis, bas 
Izak Boom, piano/accordeon

Speciaal voor Internationaal  
Festival Vocallis en het thema Liefde zingt Ernst de Corte 
de mooiste liefdes liedjes van zijn vader Jules de Corte. 

Ernst de Corte: In mijn jonge jaren vond ik die liedjes van 
mijn vader maar niks, tot aan de dag dat onze muzikale we-
gen elkaar kruisten. Er ging een wonderschone wereld voor 
mij open en mijn vader en ik kwamen dichter tot elkaar. Na 
mijn vaders’ dood in 1996 is zijn muzikale nalatenschap 
zó belangrijk voor me geworden dat ik zijn liedjes ben gaan 
spelen en zingen. Wat fijn dat ik dat nu samen met Izak en 
Pieter mag doen!
 
Pieter Althuis: Ik herinner me nog goed dat ik als kind op het 
trapje naast de pick-up zat, en werd gegrepen door de prachti-
ge harmonieën en melodieën van Jules de Corte. Deze muziek 
en zijn teksten zijn sindsdien altijd in mijn leven gebleven.
 
Izak Boom: Toen ik ongeveer 30 jaar oud was, hoorde ik 
voor het eerst de muziek van Jules. Tekst en muziek sloe-
gen allebei in als een bom, het was nieuw en vertrouwd 
tegelijkertijd. Mijn liefde voor Jules oeuvre is op geen 
enkele manier onderhevig aan slijtage.

Met dank aan Boekhandel Dominicanen.
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FLOW MY TEARS

Vrijdag 29 oktober 2021, 20.00 uur
Maastricht – Cellebroederskapel
€ 10,00 volwassenen | € 5,00 jongeren tot 18 jaar

Ensemble 88, bestaande uit
Els Crommen, sopraan
Claire Lecoq, klavecimbel
Gregory d’Hoop, blokfluit
Hans Kockelmans, Ondioline
Centre Henri Pousseur, live electronics

Het programma Flow, my tears is gebouwd rond het 
gelijknamige lied van John Dowland (1533– 1626), een lied 
dat door de eeuwen heen zeer populair is geweest en door 
diverse andere componisten is gebruikt als inspiratie voor 
nieuwe werken. Ook nu groeit er weer een nieuwe loot 
aan deze stam. De Limburgse componist Hans Kockelkoren 
schrijft een werk voor sopraan en elektronica, dat zijn 
première zal krijgen op Internationaal Festival Vocallis. 
De componist zelf bespeelt in deze reeks uitvoeringen de 
Ondioline, een historisch instrument uit de beginjaren 
van de elektronische muziek. In zekere zin houdt hij zich 
dus bezig met de historische uitvoeringspraktijk van de 
hedendaagse muziek. De verzorging van de elektronica is 
in handen van het Centre Henri Pousseur uit Luik.

Het programma laat 17e eeuwse muziek horen naast 
muziek van nu. Visueel wordt daaraan een equivalent 
gekoppeld in de vorm van fotografische dubbelportretten 
van de hand van de Luikse kunstenares Sophie Langohr. 
Zij plaatst foto’s van 17e eeuwse apostelenbeelden uit de 
parochiekerk van Eupen naast hedendaagse portretten. 

23www.festivalvocallis.nl

LIEFDE OVERWINT ALLES

Zaterdag 30 oktober 2021
11.00 uur
Maastricht – Centre Ceramique
€ 10,00 volwassenen | € 5,00 jongeren tot 18 jaar

Ylka Kolken, zangeres, gitaar
Bart Oostindie, zanger, muzikant, componist
Roderick Janssen, piano

Ylka Kolken is liedjesschrijfster. Op haar 11e begon ze met 
gitaarspelen en een jaar of vijf later schreef ze haar eerste 

liedjes. De 
laatste jaren 
schrijft en 
produceert 
ze veel 
samen met 
Gé Reinders. 

Bart Oostindie is een Nederlands muzikant, 
zanger en componist. Hij reisde als muzikant 
door Europa en volgde een opleiding tot gitarist aan de 
conservatoria van Maastricht en Amsterdam. Hij deelde 
als gitarist het podium of de studio met menig artiest.

Tijdens een avond in Paradiso Amsterdam ontmoetten 
Bart en Ylka elkaar. Sinds kort schrijven ze samen liedjes. 
Ze verrassen met Limburgse en Engelse nummers en 
nemen de luisteraars mee in een verhaal over het leven.

Roderick Janssen kreeg in 2016 
op 13-jarige leeftijd een eervolle 
vermelding op het Prinses Christina 
Concours in Maastricht. Sindsdien 
heeft hij zijn hobby verder verbreed 
en speelt hij zowel klassiek als jazz, 
improviseert en componeert. Reden 
genoeg om hem uit te nodigen om zijn 
muzikale wereld met ons te delen.  

Dit concert is geadopteerd door Bakkerij Voncken.

foto: Ralph Souren
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The mindful
coffee bar

full of future

WIE SJOEËN ÓS LIMBURG IS

Zaterdag 30 oktober 2021
14.00 uur
Geleen – Oude Kerk

20.00 uur
Venlo – n.t.b.
€ 17,00 volwassenen | € 7,50 jongeren tot 18 jaar

Linda Koolen, singer-songwriter/contrabas
Linda Zijlmans, singer-songwriter/gitaar
Harold K, singer-songwriter/gitaar
Ivo Rosbeek, singer-songwriter/piano
Henk Hover, verteller

Vertelconcert over het leven en werk 
van Harry Bordon (1921- 1980).

Dit jaar is het 100 jaar gelden dat Harry Bordon in Venlo 
geboren werd. Ook Geleen en Amsterdam waren de plaatsen 
waar hij verbleef. Een mooi moment om hem in Geleen en 
Venlo te gedenken in een verhaal over zijn leven en werk.

Jonge getalenteerde artiesten laten hun interpretatie, 
visie en versie horen van de liedjes van Harry Bordon. 
Natuurlijk “wie sjoeën …” En “Ut Kapelke”. Maar ook 
minder bekende nummers, die de moeite waard zijn.

In samenwerking met Veldeke Limburg.

foto: Marco Sanders
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Al meer dan 20 jaar ontzorgt ons familiebedrijf 
haar klanten door het op (grote) voorraad 
houden en beleveren van grote partijen stalen 
buizen, buiscomponenten, afsluiters en prefab 
buisconstructies.

Kwaliteit, snelheid en volledigheid zijn de 
kernwaarden van ZNB.

Maastricht · t 043 450 45 04
www.znbmaastricht.nl
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SIE LIEBTEN SICH BEIDE

30 oktober 2021
20.00 uur
Kelmis (B)  
- St. Mariä-Himmelfahrtskirche
Prijs: € 10 euro | jongeren € 5,00

 
Raoul Steffani, bariton 
Frans van Tuijl, piano 
 
 
31 oktober 2021
19.30 uur 
Beek – ASTA Theater
Prijs: € 20 euro | jongeren € 7,50

Raoul Steffani, bariton 
Gerold Huber, piano

Raoul Steffani (Sittard, 
1992) is een Nederlandse 
bariton die in de klassieke 
muziek vooral actief is in het 
liedgenre. Hij wordt een van 
de grootste zangtalenten van 
Nederland genoemd. Steffani 
trad diverse malen op in het 
Koninklijk Concertgebouw en 
het Muziekgebouw aan ‘t IJ.

Met werken van:
•  Leonard Evers (*1985) (compositieopdracht)
•  Robert Schumann (1810-1856)
•  Clara Schumann (1819-1896)
•  Agathe Backer- Grøndahl (1847-1907)
•  Richard Strauss (1864-1949)

Dank aan Gemeente Kelmis en bestuur/werkgroep Cultuur. 
Dank aan Mestrini, Optiek & Optometrie in Maastricht en 
Meerssen.
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BEPERKT HOUDBAAR: LIEFDE

Zondag 31 oktober 2021
14.30 uur + 17.00 uur
Maastricht – Pesthuys Podium Theater
€ 12,50 volwassenen | € 7,50 jongeren tot 18 jaar

Andries Tunru
Stefan Hendrikx
Joep Hullegie, muzikale begeleiding

Twee acteurs, één muzikant, geen script. Improvisatiethe-
ater zó virtuoos dat je ’t moet zien om te geloven. Na het 
–twee jaar op rij– winnen van het NK Improvisatietheater 
en hun succesvolle 
theatertour De 
Première bouwde 
improvisatieduo 
Beperkt Houdbaar 
in korte tijd een 
ware cultstatus op. 

Elke avond 
beginnen Andries 
Tunru (finalist De 
Slimste Mens en 
winnaar van o.a de 
Persoonlijkheids-
prijs van 
Cameretten) en 
Stefan Hendrikx 
(o.a. bekend 
van de televisie programma’s Alpacas en Hufterproef) 
weer met absoluut niks. Een blanco canvas waarop zij, 
geïnspireerd door verhalen uit het publiek, een compleet 
universum ontvouwen. Met de spannendste personages, 
de scherpste grappen en muzikaal omlijst door multi-
instrumentalist Joep Hullegie. Niets ligt vast en alles kan. 
De meest verrassende voorstelling van het jaar!
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FILM

31 oktober 2021
Film: 12.00 uur
Aanvang ontbijt 
(optioneel): 10.30 uur
Maastricht – Lumière
€ 19,00 inclusief film en ontbijt

Filmontbijt voorstelling:  
je kunt deze voorstelling eventueel combineren met 
een heerlijk ontbijt in het restaurant van Lumiere Cinema 
(Film ook “gewoon’ te bezoeken).

The great dictator: visionaire satire op Adolf Hitler en 
nazi-Duitsland, waarin Charlie Chaplin schittert in een 
dubbelrol van fascistische dictator en een stuntelige Joodse 
kapper. De scène waarin de twee personages met elkaar 
verward worden eindigt in de beroemde speech die op-
roept tot naastenliefde en democratie: “You have the love 
of humanity in your hearts!”. Splinternieuw gerestaureerd!

Internationaal Festival Vocallis ziet 
strikt toe op de naleving van het Covid-19 
protocol. Bij het ter perse gaan van deze 
programmabrochure (eind augustus) zien 
de ontwikkelingen er goed uit. Mochten 
overheidsmaatregelen leiden tot afgelasting 
van concerten, dan krijgt u uw entreegelden 
retour (minus een klein bedrag aan – buiten 
IFVocallis gemaakte – administratiekosten). 

Het programma van Internationaal 
Festival Vocallis kan onderhavig zijn aan 
veranderingen. Blijf daarom onze website 
in de gaten houden en schrijf u in voor 
onze nieuwsbrieven. 
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Centrale componist IFV  
2021: DIEPENBROCK
Alphons Diepenbrock (Amsterdam 1862-1921)
Tussen 1900 en 1920 was hij zonder enige twijfel de bekend-
ste en meest gevierde componist van Nederland. Geduren-
de die jaren was hij nauw verbonden aan het nog jonge 
Concertgebouworkest en chef-dirigent Willem Mengelberg. 
Hij onderhield daarnaast sinds zijn studentenjaren nauwe 
banden met tal van intellectuelen, schrijvers en kunste-
naars, onder wie Gustav Mahler. Diepenbrock was opgeleid 
tot classicus, maar zijn hart lag van jongs af aan bij de 
muziek. Als componist heeft hij zich vrijwel uitsluitend met 
vocale muziek beziggehouden. Hij schreef vele liederen, 
met piano en met orkest. Met zijn orkestliederen ontwikkel-
de hij een genre dat in die tijd vrijwel onbekend was. De reli-
gieuze en liturgische werken die hij componeerde getuigen 
van het nieuwe elan binnen de rooms-katholieke kerk in de 
laatste decennia van de negentiende eeuw. In een aantal 
concerten en in de Masterclass hoort u werk van hem. 

Wij zijn Bakkerij Voncken, dé ambachtelijke bakker 
van Zuid-Limburg, award-winning en al sinds 1907 een 
gevestigde naam in de regio. Bij Bakkerij Voncken heeft 
iedereen passie voor zijn vak. Onze klanten helpen 
we met aandacht en kwaliteitsproducten. Wij zijn een 
groeiend en innovatief bedrijf met 22 winkels en een 
webshop; een echt familiebedrijf met korte lijntjes. Bij 
ons hebben we service en passie de hoogste prioriteit en 
willen we altijd de beste zijn. Ons motto is niet voor niks:

Passie maakt het verschil

INTERNATIONALE 
MASTERCLASS voor 
Liedduo’s en zangers
Masterclass: Maandag 1 tot en met donderdag 
4 november, dagelijks van 10.00 uur tot 17.00 uur
Musikhochschule für Tanz und Musik te Aken

Presentatieconcert met uitreiking Vocallis 
Liedprijs 2021: Donderdag 4 november, 19.30 uur
Musikhochschule für Tanz und Musik te Aken

Aanstormende talenten, geworven bij de conservatoria in 
België, Duitsland en Nederland, nemen deel aan de inter-
nationale Masterclass. Masters in 2021 zijn Ingeborg Danz 
en Ulrich Eisenlohr. De masterclass is gratis toegankelijk 
voor het publiek. Een strategisch partnership is aange-
gaan met de Kunst universität Graz – Oostenrijk - en de 
Schubertiade Graz. Deelnemers kunnen zich aanmelden 
via de betreffende conservatoria en via de website van In-
ternationaal Festival Vocallis. Tijdens het presentatiecon-
cert op 4 november wordt de Vocallis Liedprijs uitgereikt 
aan het meest veelbelovende duo. De prijs bestaat uit een 
geldsom ter hoogte van € 500,00 en een betaald optreden 
tijdens het Laureatenconcert in 2022.

De entreeprijs voor het presentatieconcert bedraagt 
€ 10,00 en voor studenten € 5,00.

Met dank aan:
- Gemeente Vaals
- Gemeente Aken

- Hochschule für Musik und 
Tanz Köln, Standort Aachen

- Kunsthochschule Graz
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BEELDMERK EDUCATIE

Begin dit jaar hebben we de 18-jarige Tygo Erprath 
uit Venlo gevraagd om voor 2021 het beeldmerk 
Educatie te ontwerpen.

Tygo heeft recent de 3e plaats gehaald bij de 
voorrondes van Kunstbende, categorie Film.  
Als een van de winnaars van de voorrondes gaat hij 
door naar het Kunstbende Young Creators Festival 
op 2 oktober 2021 in Amsterdam.

De Vocallis werkgroep Educatie heeft ervoor gezorgd 
dat het educatieve programma een enorme boost 
heeft gekregen en er een prachtig gevarieerd 
programma klaarstaat voor kinderen en volwassenen 
van alle leeftijden. Kom en verwonder je!

Voor degenen die het interessant vinden,  
Tygo’s werk is terug te vinden op zijn instagrampagina:  
instagram.com/bathing_pencils
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PROEF EEN LIEDJE
voor baby’s, peuters en kleuters

workshop 1: 0-4 jaar, ma 11 okt – 10.30-11.30 u.
Zorgcentrum Aan de Bleek, Schinveld: 

workshop 2: 2-4 jaar, vr 22 okt – 9.00-10.00 u.
Atelier Het Brede Spoor, Maastricht

workshop 3: 4-6 jaar, vr 22 okt – 10.30-11.30 u.
Atelier Het Brede Spoor, Maastricht
Vrije gave

Marijk Greweldinger, zang
Frans van Libergen, piano

i.s.m. Atelier het Brede Spoor, 
Bonnefantencollege, Buurtverbindster 
Moon Hendrix, Kinderdagverblijf 
Kiekeboe, Zorgcentrum Aan de Bleek.

ALS IK JOU ZIE
leeftijd 6 – 11 jaar

woensdag 3 november 2021
16.00-16.45 uur
Maastricht – Bonnefantenmuseum
€ 5,00 per kind, maximaal 12 kinderen.

Marijk Greweldinger, verteller
Frans Vink, gitaar

Dit concert voor kinderen van 6 tot 11 jaar gaat over de beel-
den die Jan van Steffensweert uit hout sneed. In het Bonne-
fantenmuseum brengen we een bezoek aan deze beelden 
van hout. Marijk Greweldinger brengt deze 
beelden tot leven met haar creatieve verha-
len, liedjes en muziek.

In samenwerking met Atelier Het Brede 
Spoor en Bonnefantenmuseum Maastricht.

UITVERKOCHT!

UITVERKOCHT!
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MUZIEK OP RAILS
• voor de leeftijden 10-12 jaar (26 sept 2021)
• voor kinderen met een verstandelijke en/of 

lichamelijke beperking van 10-16 jaar (10 okt)

Zondag 26 september 2021 en  
zondag 10 oktober 2021 
Tijdstip treinrit: 14.00u |  
Tijdstip concert: 15.30u-16.00u
Van station Schin op Geul naar  
station Simpelveld
€ 8,00 per deelnemer (incl. versnapering)

Edith Rutten, workshopleider

Edith Rutten gaat met kinderen 
op muziekreis in de beroemde 
stoomtrein: de Miljoenenlijn. 

Er is een treinrit voor kinderen van 10-12 jaar en er is een 
treinrit voor kinderen van 10-16 jaar met een verstande-
lijke en-of lichamelijke beperking (ook toegankelijk voor 
rolstoelen). In Schin op Geul stappen ze op, in Wijlre wordt 
gestopt voor een kleine versnapering en al zingende rei-
zen ze naar Simpelveld om op het station af te sluiten met 
een concert voor ouders en ander geïnteresseerd publiek.

Bij de workshop voor kinderen met een beperking kan per 
kind één begeleider mee, kosten €12,50 per begeleider.

Maximaal aantal deelnemers per treinrit: 40
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DE TOVERFLUIT
voor de leeftijden 7-18 jaar

29 en 30 oktober 2021, van 10.00 – 16.00 uur
Beek – Muziekschool

31 oktober 2021, van 10.00 – 16.00 uur
Maastricht – Opera Zuid Malpertuis
€ 15,00 per deelnemer (lunch inbegrepen)

www.limburgsekoorschool.nl/projecten/toverfluit

Claudia Franzen, 
workshopleider
Marleen Everink, 
workshopleider

Hou je van zingen of toneel 
spelen? Of wil je dat gewoon 
eens proberen? Doe dan mee met “De Toverfluit”. Je krijgt 
workshops van professionele docenten en in 3 dagen 
zetten we samen een voorstelling in elkaar, afgeleid 
van de beroemde opera “Die Zauberflöte”. Op de derde 

dag gaan we die 
uitvoeren in het 
huistheater van 
Opera Zuid. Elk 
niveau is van harte 
welkom. 
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VOCALLIS ZINGT
voor basisscholen groep 3-4 en  
gastgezinnen Kindervallei Valkenburg

28 oktober, 10.30 uur
3 en 4 november, 09.30 uur

Basisscholen Mesch - Vijlen - Vaals. 
Kindervallei Valkenburg

Pim Müller, workshopleider
Chimène Hirsch, workshopleider
Anna Peelen, workshopleider
Imke Driessen , workshopleider

Studenten van het Conservatorium in Maastricht 
ontwikkelen onder leiding van Vocallis een eigentijds 
programma voor de basisscholen van Vaals, Mesch en 
voor de Kindervallei in Houthem. De muziekstudenten 
gaan in de vorm van een muziekband met de kinderen aan 
de slag met muziek rondom het Vocallis-thema ‘Liefde’. 
Liefde voor muziek, vriendschappen die door muziek 
ontstaan, enz. Na een heus concert komt de band voor een 
workshop in de klas.
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VOCAL THIS! 
voor de leeftijden 12-18 jaar

Zondag 24 oktober 2021 
van 9.00-12.00 uur
Noorbeek – HX Hoogcruts
€ 12,50 per deelnemer (incl koffie en thee)

Imke Heitzer, workshopleider

Imke Heitzer werkt tijdens deze 
zangworkshop met scholieren aan zelf 
gekozen en vooraf ingestudeerde liedjes. 
Tussen de verschillende sessies, waarbij 
de scholieren persoonlijke feedback en 
ondersteuning krijgen, wordt ook gewerkt 
aan samenzang. De ochtend wordt 
afgesloten met een mini concert.

Scholieren die zich 
aanmelden voor deze 
bijzondere workshop 
sturen vooraf een 
opname van een 
zelfgekozen lied met 
als thema Liefde. De 
opname kan worden 
gestuurd naar: 
imkeheitzer@gmail.com.

Met dank aan Stichting 
Boeken voor mensen.

ED
U

C
A

TIE



38 39www.festivalvocallis.nlwww.festivalvocallis.nl

AMEEZING WINTERSONGS
leeftijd vanaf 16 jaar

Zondag 24 oktober 2021
van 14.00 tot 17.00 uur
Noorbeek – HX Hoogcruts
€ 17,50 incl. koffie/thee en partituren

Jo Annemans, workshopleider
Ghislaine Mommer, workshopleider

Samen zingen mèt kwaliteit is voor Jo Annemans en 
Ghislaine Mommer een serieuze zaak. Maar het repertoire 
kiezen ze met een knipoog. Verheug je daarom bij deze 
workshop op prachtige meerstemmige songs en vrolijke 
hits die in het teken staan van de 
aankomende winter. Een unieke 
ervaring op een unieke locatie! 
Ervaring met notenlezen en (koor)zang 
zijn wenselijk. Deelnemers krijgen de 
partituren vooraf thuis gestuurd.

Maximaal 20 deelnemers.
 
In samenwerking met AMeeZing 
Projects en HX Hoogcruts. 
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SCHOLIERENFESTIVAL
leeftijd 14-18 jaar

Vrijdag 5 november 2021
Workshop van 10.00 – 14.00 uur
Concert van 14.00 – 14.30 uur
Heerlen – Schunck Glaspaleis

Hans Leenders, workshopleider

VO bovenbouw leerlingen (15-19 
jaar) werken in de muzieklessen 
op school naar een voorstelling 
toe. Na een workshopochtend 
met Hans Leenders en Studium 
Chorale wordt de presentatie 
vormgegeven in het Glaspaleis 
met medewerking van Schunck 
in Heerlen. De deelnemende scholen komen uit Heerlen, 
Maastricht en Gulpen. 

Tijdens de presentatie zullen de ingestudeerde werken 
worden gezongen door de leerlingen en professionele 
 zangers van Studium Chorale. Tussendoor wordt het 
publiek verrast met gedichten uit taalworkshops van 
Schunck.

In samenwerking met Studium Chorale  
en Schunck Glaspaleis.
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PROMENADE D’AMORE

Vrijdag 5 november
10.30 uur vertrek
Vertrek station Meerssen - einde met lunch bij 
De Zeute Inval Meerssen
Prijs € 24 inclusief lunch met verrassing, drankje en koffie na.

Aan de hand van privé-gids/causeur Jacques Giesen 
loopt u de gedichtenroute Meerssen. U krijgt onderweg 
mondeling allerlei interessante informatie aangereikt, 
maar ook - soms- volledige “onzin”. De wandeling eindigt 
met een lach bij Brasserie 
De Zeute Inval in 
Meerssen, waarbij de kok/
eigenaar Danny Bessems 
en Gwen van Genderen 
zich ontpoppen als …? 
Laat u verrassen, zing 
mee (?) en verwonder u.

Ook voor catering op locatie
www.zeuteinval.nl

Centrale componist IFV 2021: 
ZEMLINSKY

Alexander von Zemlinsky (1871-1942)
Zemlinsky’s componeertalent werd 
al vroeg opgemerkt door Brahms. Een 
bewonderaar was Arnold Schönberg, 
die les kreeg van Zemlinsky. Schönberg 
veranderde de koers van de muziek, maar Zemlinsky zou 
hem niet volgen op het pad naar de atonaliteit.
Hij bleef een tonaal denkende laat romanticus, al zocht hij 
in zijn altijd broeierige, donkere, vaak onheilspellende en 
volle, kleurrijke orkesttexturen altijd de grenzen op van de 
harmonische taal. Door zijn Lyrische Symphonie (1923) werd 
ik in 1987 al enorm geraakt en is misschien wel zijn en van 
zijn mooiste werken, net als Die Seejungfrau (1903) en de 
opera Der Zwerg (1921). Ook zijn liederen en strijkkwartetten 
– deels te horen in het Festival – zijn bijzonder. 

SUZANNE MANET-LEENHOFF

Vrijdag 5 november 2021, 19.30 uur
Maastricht – De Hoeve
€ 18,00 volwassenen | € 7,50 jongeren tot 18 jaar

Oihana Aristizabal Puga, cello
Lineke Lever, piano

Suzanne Manet-Leenhoff (Delft, 30 oktober 1829 - Parijs, 
8 maart 1906) was een Nederlands pianiste & zangeres én 
de echtgenote van de beroemde, Franse schilder Édouard 
Manet. 

Suzanne groeide op in Zaltbommel, in een artistieke 
familie. Volgens diverse bronnen zou pianist/componist 
Franz Liszt Suzanne hebben geadviseerd om een 
pianostudie in Parijs te volgen. Aan het eind van de jaren 
1840 vertrok Suzanne Leenhoff met haar moeder, broers 
en zussen naar Parijs. Daar gaf zij o.a. les aan de broers 
Manet. Suzanne en Édouard trouwden op 28 oktober 1863. 

Celliste Oihana Aristizabal Puga en pianiste Lineke 
Lever spelen muziek van o.a. Franz Liszt, Suzannes vader 
 Carolus Leenhoff, bevriende componist Jacques Offen-
bach, Suzannes favoriete componist Richard Wagner, 
van de vader van haar zoon, Gustave-Adolphe Koëlla, en 
van groot Manet-verzamelaar & componist Jean-Baptiste 
Fauré. Arrangeur Willem van Merwijk heeft speciaal voor 
Oihana en Lineke mooie arrangementen gemaakt van de 
muziek van Carolus Leenhoff en Gustave-Adolphe Koëlla.
De musici lichten het programma mondeling toe en tonen 
afbeeldingen van schilderijen van Manet.

Met dank aan de heer Wim van Reij, De Hoeve.
Dit concert wordt mogelijk gemaakt door de familie Damhof.
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LIEFDE VOOR JAZZ

Zaterdag 6 november 2021
Theatercollege 10:00 - 12:00 uur
Workshop/masterclass  
13:00 - 15:00 uur
Geleen - Leave in de Brouwerie
Entree volwassenen: 
€ 18,00 voor beide sessies 
€ 10,00 voor één sessie

Entree jongeren tot 18 jaar: 
€ 10,00 voor beide sessies 
€ 7,50 voor één sessie

Nancy Deusings, (jazz-) zangeres en 
oprichter Vocalschool Nancy Deusings
Peter van Kempen, (jazz-) pianist, spreker 
en oprichter Groovy Business
Marc Huynen, jazztrompettist, 
bigband leider

Theatercollege Een stoomcursus voor de beginnende 
jazz-luisteraar/muzikant en tegelijkertijd een verdieping 
voor de gevorderde luisteraar/muzikant. Maak op een 
unieke manier kennis met verschillende stijlen (swing, funk, 
bebop, latin, cool-jazz) waarbij verschillende perspectieven 
(zangeres, blazer, pianist) aan bod zullen komen.

Workshop/Masterclass Tijdens de workshop krijgt 
u de kans om samen met Peter, Nancy en Marc muziek te 
maken en om van hen te leren. Als bezoeker leert u met 
de deelnemers mee. De verschillende onderdelen die in 
het ochtend-gedeelte aan bod zijn gekomen zullen tijdens 
dit deel in de praktijk worden gebracht. Voor het middag-
gedeelte kunt u zich inschrijven als bezoeker maar ook 
als deelnemer! De workshops zijn zo opgebouwd dat u ze 
afzonderlijk kunt bezoeken maar ook na elkaar. 

Wil je niet alleen als toehoorder maar ook als instrumentalist 
of vocalist actief deelnemen aan de workshop/ master-
class? Stuur een mailtje naar administratie@vocalschool.nl  
met je naam, leeftijd, telefoonnummer en instrument.
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OVERTUIGING, 
VAKMANSCHAP EN LIEFDE
Zaterdag 6 november, 20.00 uur
Beek, Asta Theater
€ 20,00 volwassenen | € 7,50 jongeren tot 18 jaar

Ysaÿe Strijktrio:
Rada Ovcharova, viool 
Emlyn Stam, altviool 
Willem Stam, cello

Hanna Shybayeva, piano

Programma:
•  Diepenbrock: Avondschemer voor pianosolo
•  Beethoven: Symphony nr. 3 ‘Eroica’ (arr. for piano 

quartet by Ferdinand Ries)
•  Mahler: Symphony nr. 3 (arr. for piano quartet by Vasily 

Lobanov)

Mahlers laatste deel uit zijn 3e symfonie “Was die 
Liebe mir erzählt” besluit dit bijzondere concert met 
bewerkingen van twee grootse symfonieën. In zijn Eroica 
draagt Beethoven in zijn “begrafenismars” zijn grote 
“liefde” Napoleon ten grave, Mahler brengt ons in hemelse 
lieflijke sferen. Diepenbrock en Mahler kenden elkaar 
goed en Diep’s Avondschemer zet de toon van dit concert.

Dit concert is geadopteerd door Maison d’Elfant uit Beek.
Met dank aan Gemeente Beek en de culturele werkgroep.

mailto:administratie@vocalschool.nl


45www.festivalvocallis.nl44

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 LIEFDES EN BELOFTES IN DE 

HERFST Lisanne Soeterbroek and friends

Zondag 7 november 2021
11.30 uur
Beek – ASTA Theater
€ 17,00 volwassenen | € 7,50 jongeren 
tot 18 jaar

Lisanne Soeterbroek, viool, zang
Vespucci kwartet

Een heel bijzonder programma 
waarin Lisanne Soeterbroek (Eerste 
concertmeester van het Antwerp Symfonie Orkest), 
geboren in Sittard, niet alleen viool speelt maar ook 
zingt. Samen met haar Vespucci kwartet is zij te horen 
in een zeer gevarieerd programma met een groot 
romantisch gehalte. Composities in speciaal geschreven 
bijzondere arrangementen. Naast bekende componisten 
als Diepenbrock en Andriessen, ook werk van Faroez 
(*1985) “een van de meest getalenteerde componisten 
van zijn generatie” (BBC Worldnews). Zijn Kol Nidrei (“alle 
beloften”) is een gebed over menselijke onvolmaaktheid, 
over struikelen en het maken van fouten en nederigheid.

Met werk van:
•  Purcell
•  Mendelssohn
•  Fairouz

•  Diepenbrock
•  Andriessen
•  Zemlinsky

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door Mestrini, 
Optiek & Optometrie in Maastricht en Meerssen.
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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
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ZIEH MIT MIR, 
GELIEBTES KIND

Zondag 7 november 2021
14.30 uur
Vaals – Sint-Pauluskerk
€ 20,00 volwassenen | € 7,50 jongeren tot 18 jaar

Het Collectief, bestaande uit:
Wilbert Aerts, viool
Vincent Hepp, viool, altviool
Martijn Vink, cello

Thomas Dieltjens, piano
Katrien Baerts, sopraan, 
gastsoliste

In ons festival 
van vorig jaar 
maakte Het 
Collectief 
furore met hun 
vertolking van 
Schönbergs 

“Verklärte Nacht”, een adembenemende vertolking. 
Nu weer uitgenodigd om een programma te spelen met 
schitterende werken van Lekeu. Toen Guillaume Lekeu in 
1894, na het verorberen van een besmet ijsje, aan tyfus 
overleed, verloor België waarschijnlijk één van de mar-
kantste componisten uit haar geschiedenis. Lekeu werd 
amper 24 jaar, maar liet desondanks enkele schitterende 
stukken na. Zoals zovele jonge componisten in die tijd 
was Lekeu een fervente fan van Richard Wagner. Erich 
Wolfgang Korngold werd in het Wenen van rond 1900 ge-
zien als een wonderkind. Mahler noemde hem ‘de nieuwe 
Mozart’ en Alexander Zemlinsky, die gevraagd was het 
kind muzieklessen te geven, verklaarde dat Korngold niets 
meer te leren had. Zieh mit mir, geliebtes kind is de eerste 
dichtregel van het gedicht Entführung van Stefan George, 
prachtig op muziek gezet door Alexander von Zemlinsky.

Dit concert is geadopteerd door de familie Max en 
MarieLouise Darley.

Met dank aan Gemeente Vaals.
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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

Participatie staat hoog in het vaandel bij 
Internationaal Festival Vocallis. Gedurende 
de laatste 6 jaren werden speciaal voor de 
ouderen, verblijvend in zorgcentra, activiteiten 
georganiseerd in samenwerking met Sevagram 
Verwenzorg. Dat zal ook in 2021 wederom het 
geval zijn. In samenwerking met Sevagram 
Verwenzorg zullen speciale programma’s in de 
diverse zorgcentra in Maastricht en het Heuvelland 
worden georganiseerd. Extra aandacht gaat dit 
jaar ook uit naar de Thuiszorg en bewoners van 
aanleunwoningen.

Het volledige programma treft u aan op onze 
website: www.festivalvocallis.nl
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In de Boekenkelder van de 
Stichting Boeken voor Mensen 
liggen tienduizenden tweede-
hands boeken, platen, cd’s, dvd’s 
en bladmuziek, die te koop zijn 
voor een zacht prijsje. Met de 
opbrengst steunt ‘Boeken voor 
Mensen’ lokale goede doelen.  

U vindt de Boekenkelder aan de François de 
Veijestraat 9 te Maastricht; straat helemaal uitrijden 
(voorbij de Aldi op links), het terrein oprijden, het 
gebouw recht voor je hee�  een rode deur.

Kijk op onze website www.boekenvoormensen als u:
• Net als 40 anderen vrijwilliger wilt zijn
• De openingstijden wilt weten (de boekenkelder is 

op werkdagen geopend)
• Benieuwd bent welke goede doelen al een 

donatie hebben ontvangen

Kijk op boekenvoormensen.nl of stuur ons 
een e-mail: info@boekenvoormensen.nl

Hee�  u nog boeken voor ons? Wij verkopen ze graag! 

Boeken 
voor 
Mensen
steunt
lokale 
goede 
doelen

KAMERKOOR CANTATE

Zondag 7 november 2021
19.30 uur
Wijnandsrade – Sint-
Stephanuskerk
vrije gave

Kamerkoor Cantate
Dion Ritten, dirigent
Leerlingen Talentklas Muziekschool Kerkrade

Kamerkoor Cantate is een uniek vrouwenkoor dat in 1970 
is opgericht door dirigent Gerard Franck en sinds 2002 
onder bezielende leiding staat van dirigent Dion Ritten.
Het koor mag zich rekenen tot één van de beste vocale 
ensembles van Nederland. Dit heeft zich bewezen door 
het winnen van prijzen op meerdere festivals in zowel 
binnen- als buitenland. Wekelijks wordt er onder leiding 
van dirigent Dion Ritten hard gewerkt aan repertoire van 
nationale en internationale componisten.

Een bijzonder, verrassend programma met werken van 
o.a. Jetse Bremer, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Dan 
Forrest, Gyorgy Orban, Brad Printz en Manolo da Rold. De 
leerlingen van de talenklas kiezen enkele weken voor hun 
optreden hun te presenteren werk uit.

Dit concert kwam mede tot stand dankzij:
Pastoor en kerkbestuur Sint-Stephanuskerk Wijnandsrade, 
Muziekschool Kerkrade en Wilfried Dabekausen.
Dit concert is geadopteerd door de heer Leo Schunck.



www.pepesbar.nl

Brugstraat 2
6191 KC 
Beek 
046 762 09 05
      Pepes_Bar_Beek
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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.vioolbouwersmaastricht.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

Vraag vrijblijvend onze brochure 2020 aan.
info@lipatours.nl óf 045 - 527 19 25

Lipa Tours is reizen met vertrouwen!

ENVIDA ZORGCONCERT

Dinsdagmiddag 26 oktober.
Tijdstip n.t.b.Locatie: 
Margraten - Oos heim

Muziektherapeute Carla Giesbertz uit Venlo gaat een 
fantastische meezing middag verzorgen voor alle 
inwoners 
van Envida 
Zorgcentrum 
Appelgaard in 
Margraten.



Met dank aan de Vrienden van Internationaal 
Festival Vocallis en aan al onze adoptanten, 

subsidiënten en sponsoren.

Mede mogelijk dankzij:

Mestrini  
Optiek & Optometrie

Stichting Lambert van Middelhoven


