2017
2018

Kapel
Concerten

en meer

Utrecht String Quartet
Marietta Petkova
Trio Martinu°
orlando quintet
luisterlezingen
dance, dine & jazz

cultuur
oudenbosch

SEIZOEN 2017-2018
Kapelconcerten in Halderberge
Met veel plezier kijkt Stichting Cultuur Oudenbosch terug op de eerste serie Kapelconcerten
in Oudenbosch! De combinatie van klassieke muziek door topmusici en nagenieten met een
glas goede wijn bij Brasserie Tivoli is door velen warm ontvangen. Dat u ons een warm
hart toedraagt is de reden dat wij ook komend seizoen weer een mooi programma hebben
samengesteld.
Wij hebben vertrouwen in onze vaste bezoekers, in nieuwe bezoekers en in de toekomst
van deze serie in Halderberge! De schone opdracht aan het bestuur is dan ook om het
nieuwe seizoen meer mensen te inspireren de concerten te bezoeken en meer sponsors en
vrienden aan onze serie te binden, zodat we als ongesubsidieerde stichting met uw steun
dit fantastische aanbod kostenneutraal kunnen aanbieden.
Dit jaar verbreden we het aanbod met luisterlezingen én een Dance, Dine & Jazz avond in
Tivoli. Zo blijven we een beetje in Oudenbosch. Want zolang de Kapel Saint Louis wordt
gerestaureerd, zullen we met onze klassieke concerten verhuizen naar de eveneens bijzonder mooie kapel van De Bovendonk in Hoeven. Het concept blijft vertrouwd. Musici met
een wereldreputatie in een bijzondere ambiance, voor echte muzikale fijnproevers!
Schrijf u snel in, zodat u geen concert hoeft te missen. Alle concerten zijn inclusief een
glas wijn van Flesjewijn.com na afloop van het concert in de refter van Bovendonk geschonken. Wilt u er een compleet uitstapje van maken dan kunt voorafgaand aan de concerten genieten van een concertmenu bij Brasserie Bovendonk, waarmee u direct ook een
mooie plaats op de voorste rijen reserveert.
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Bent u een concert liefhebber dan raden we de Passe-Partout aan, hiermee heeft u
toegang tot alle vier de Kapelconcerten voor de prijs van drie concerten € 97,50. En dit
seizoen kan dat voor € 167,50 ook inclusief een concertmenu voorafgaand aan het concert!
Wilt u Vriend van Kapelconcerten worden? Als vriend toont u bijzondere belangstelling voor
de Kapelconcerten en helpt u ons met een bijdrage van € 50,= om de concerten en het
hoge niveau hiervan in stand te houden.
Lees verder wat we allemaal voor u in petto hebben. We ontmoeten u graag weer op onze
concerten en culturele activiteiten. Hartelijke groet van het bestuur,
Ard van Aken, Gerald Sponselee, Marja Mulders, Hetty Sponselee en Yvonne van Egmond.

Mede mogelijk gemaakt door :
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UTRECHT STRING QUARTET
ZONDAG 8 OKTOBER 2017 - 15.00 UUR

Veelzijdig, dynamisch, grenzeloos
Eeva Koskinen, Katherine Routley, Mikhail Zemtsov en Sebastian Koloski.
Het Utrecht String Quartet geniet een internationale reputatie als veelzijdig en dynamisch
kamermuziekensemble. Hoewel de vier musici afkomstig uit Finland, Australië, Rusland en
Duitsland tegenwoordig in Nederland wonen, is hun muzikale wereld grenzeloos. In geen
geval wil het ensemble het genre strijkkwartet als een museumstuk behandelen. De musici
ontdekken steeds weer iets nieuws, ook in traditionele werken, die gecombineerd worden
met noviteiten. Het Utrecht String Quartet verwierf internationale faam met hun zoektocht
naar verdwenen of in vergetelheid geraakt repertoire. Daarnaast werkt het kwartet regelmatig samen met hedendaagse componisten. In Nederland is het USQ in alle belangrijke
kamermuziekseries vertegenwoordigd. Naast een uitgebreide concertpraktijk houdt het USQ
zich ook bezig met opnamen voor radio, televisie en cd.
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MARIETTA PETKOVA

VRIJDAG 17 NOVEMBER 2017 - 20.15 UUR

Meesterpianiste Marietta Petkova werd geboren in de Bulgaarse stad Ruse. Hier startte zij
haar pianostudie aan het muzieklyceum en vervolgde haar studie in Sofia, Wenen en Banff,
Canada. In 1990 vestigde zij zich in Amsterdam, waar zij aan het Sweelinck
Conservatorium les kreeg van Jan Wijn. Het conservatorium werd afgesloten met een
10 met onderscheiding.
Tegelijkertijd volgde zij lessen bij de befaamde pianist en pedagoog György Sebök. Hij
bleek voor haar van onschatbare waarde, haar grote leermeester. “Zijn aanpak van
destijds is in mijn spel verweven”.
Dit jaar viert zij haar 25 jarig jubileum als concertpianiste in Nederland.
Haar persoonlijkheid, uitstraling en meesterschap brengen een verbinding tot stand met een
alsmaar groeiend publiek in Nederland en daarbuiten. “Marietta Petkova is een fenomeen
dat één wordt met de vleugel en vervolgens diep doordringt tot de ziel van de componist.
Eén van de grootste pianisten van deze tijd” Luister 2016.
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TRIO MARTINŮ

VRIJDAG 19 JANUARI 2018 - 20.15 UUR

Trio Martinů ontstond in 1990 aan het Praags Conservatorium. Onder begeleiding van
Antonín Kohout (cellist van het Smetana Kwartet en docent aan de Academie van
Uitvoerende Kunsten in Praag) en later van Michael Schnitzler (viooldocent aan de
Musikhochschule in Wenen) begon het pianotrio aan een succesvolle carrière. Sinds 1993
is de bezetting onveranderd: Petr Jiříkovský (piano), Pavel Šafařík (viool) en Jaroslav
Matějka (cello). 1995 was een belangrijk jaar voor de heren: de musici wonnen het Charles
Hennen Concours in Heerlen (tegenwoordig Orlando Concours) en ontvingen de jaarlijkse
prijs van de Tsjechische Kamermuziek Vereniging, gelieerd aan de Tsjechische
Filharmonie. Sindsdien gaf het Trio Martinů vele concerten tijdens festivals en in
concertzalen in eigen land en ver daarbuiten: onder meer in Nederland, België, Spanje,
Engeland, Japan en Zuid-Korea.
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ORLANDO QUINTET
ZONDAG 8 APRIL 2018 - 15.00 UUR

Fluitiste Marieke Schneemann, hoboïste Pauline Oostenrijk, klarinettist Lars Wouters van
den Oudenweijer, hoornist Ron Schaaper en fagottist Bram van Sambeek: vijf Nederlandse
topblazers die elk een indrukwekkende carrière hebben opgebouwd. Solisten, winnaars van
belangrijke prijzen en hoofdvakdocenten aan de Nederlandse conservatoria. Al enige jaren
werden ze afzonderlijk van elkaar uitgenodigd voor optredens tijdens het Orlando Festival,
voordat ze in 2008 besloten een kwintet te formeren en zich naar het geliefde Festival te
vernoemen. Hoe druk de individuele agenda’s van deze musici ook zijn, voor het
Orlando Quintet maken ze altijd ruimte: de eindeloze mogelijkheden die de combinatie van
vijf blaasinstrumenten – elk met zijn eigen klanknuances, articulatie en expressiemogelijkheden – biedt, en de manier waarop de musici elkaar weten te prikkelen en te inspireren,
smaakt voortdurend naar meer! Met hun gebundelde klankrijkdom, virtuositeit, rijke
ervaring en tomeloze energie brengen ze traditioneel én nieuw blaaskwintetrepertoire,
alsmede eigenzinnige bewerkingen van grote strijkkwartetten, zinderend tot leven.
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Luisterlezingen maken klassieke
concerten toegankelijk!

Speciaal voor iedereen die wil leren luisteren naar
klassieke muziek, iedereen die muziek anders wil leren
beleven, iedereen met een brede interesse in de diepere
bedoeling achter de muziek en iedereen die graag een
luisterlezing meemaakt. De lezingen worden gehouden door
Maurice Wiche in de historische bibliotheek van
Brasserie Tivoli en duren ongeveer een uur. Naderhand
kunt u onder het genot van een heerlijke lunch bij
Brasserie Tivoli napraten over uw bevindingen. De kaarten
zijn € 19,95 inclusief lunch en koffie/thee.
Er kunnen maximaal 60 personen deelnemen, dus
reserveer snel als u er bij wilt zijn!

Wat is een luisterlezing?

Maurice Wiche

In een luisterlezing wordt een onderwerp uit de klassieke muziek belicht middels
informatie, citaat, geluid en beeld. Alles onder het motto: hoe meer begrip, hoe meer
beleving. Als het onderwerp zich er voor leent wordt u door een muziekstuk gegidst met
behulp van zelfgemaakte, geprojecteerde teksten. U zult merken dat u in staat bent om
het geheel moeiteloos te blijven volgen. Meer dan dat: u voelt het veel dieper. Een
luisterlezing legt de emotie achter de noten bloot. Er zal een wereld voor u opengaan.
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Humor in de klassieke muziek
zondag 24 september 2017 van 12.00 tot 14.30 uur

Humor en klassieke muziek vormt geen voor de hand liggend huwelijk. We gaan naar de
concertzaal om tot tranen geroerd te worden, als we willen lachen kiezen we liever voor
een cabaretier. Toch kan een componist van serieuze muziek best af en toe een goede
grap in zijn noten verpakken. Niet altijd aan de oppervlakte, maar toch. Hoe ze dat deden?
Ze hadden zo hun methodes. Met verrassend geluids- en beeldmateriaal. Verwonder u!

Sjostakovitsj’ 8e symfonie: een eerbetoon
zondag 14 januari 2018 van 12.00 tot 14.30 uur

Sjostakovitsj en Stalin: geen beste maatjes. En al zeker niet nadat de dictator de componist
publiekelijk vernederde in de Pravda, de communistische partijkrant. Toch – vreemd maar
waar – hief hij hem daarna op het schild. Ach, zo’n geniaal uithangbord kon hij natuurlijk
donders goed gebruiken. Sjostakovitsj werd vernederd en geknuffeld, maar dat weerhield
hem niet om in 1943 een meeslepend eerbetoon te schrijven voor de slachtoffers van de
2e wereldoorlog. Verdiep u in de ins en outs van dit meesterwerk!
Met deze lezing bent u voorbereid op het programma van Trio Martinů op vrijdag 19 januari
2018!
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Dance Dine Jazz

Zaterdag 10 maart 2018 van 19.00 tot 01.00 uur bij Brasserie Tivoli

De Sunnyside Jazzband is al jarenlang een graag geziene gast in Nederlandse en
internationale jazzclubs en komt speciaal naar Oudenbosch. Met echte dixieland jazz van
de Sunny Side Jazz Band, een 6-gangen walking dinner en veel tijd om te dansen!
Met als voorbeeld de muziek van de Dutch Swing College Band leerde Eric van Buijsen als
tiener in de jaren ‘70 contrabas spelen en in de jazzband van zijn oudere broer kreeg hij
de kans zich verder in het spel te bekwamen. 36 jaar geleden was hij een van de
oprichters van de Sunny Side Jazz Band en de formatie bestaat uit nog vijf ‘oude rotten in
het vak’, waaronder de Hardenbergse drummer Aart Frijling. De bevlogen muzikanten van
de Sunny Side Jazz Band vormen een spetterende combinatie, die heerlijk dansbare oude
jazz ten gehore brengt.
www.sunnysidejazzband.nl
Kaarten € 47,50 pp is inclusief 6-gangen walking dinner, exclusief drankjes.
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KAARTVERKOOP
Wilt u een of meerdere kapel concerten van dit seizoen bijwonen dan adviseren we u de
kaarten tijdig te kopen. Dit kan online via de website www.cultuuroudenbosch.nl waar u na
betaling de toegangskaarten zelf kunt downloaden en afdrukken. Losse kaarten zijn ook te
koop bij de voorverkoopadressen:
• Villa Viva & Sam Sam Oudenbosch, Polderstraat 2a, 4731 JH Oudenbosch
• ’t Koepelke, Markt 36, 4731 HP Oudenbosch
• Flesjewijnshop Oudenbosch, Polderstraat 1, 4731 JG Oudenbosch
• De Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven
Voorafgaand aan het concert zijn losse kaarten aan de zaal verkrijgbaar voor zover plaatsruimte beschikbaar is. Wij kennen geen genummerde, alleen vrije plaatsen. Passe-Partout
houders hoeven niet te reserveren. We houden tot 15 minuten voor aanvang van het
concert voldoende plaatsen vrij voor de Passe-Partout houders.
Toegangsprijzen (inclusief consumptie na afloop)
• Losse kaarten		
€ 32,50
• Passe-Partout		
€ 97,50 (4 concerten waarvan één gratis)
• Passe-Partout met diner
€ 167,50 (4 concerten waarvan één gratis +
4x 3-gangen concertmenu bij Brasserie Bovendonk)
• De Passe-Partouts zijn te koop t/m 8 oktober 2017 online op www.cultuuroudenbosch.nl
of te bestellen door een email te sturen aan info@cultuuroudenbosch.nl
• Kaart luisterlezing		
€ 19,95 incl. lunch bij Brasserie Tivoli
• Kaart Dance Dine Jazz avond € 47,50 (incl. 6-gangen walking dinner, excl. drankjes)
Vriend van de concerten wordt u al vanaf € 50,= per persoon.
Wat is Vriend van Kapelconcerten? Als vriend toont u bijzondere belangstelling voor de
Kapelconcerten en helpt u ons met een jaarlijkse bijdrage van € 50,= om de concerten en
het hoge niveau hiervan in stand te houden.
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Overzicht

van alle data en tijden en locaties
Luisterlezingen

zondag 24 september 2017 om 12.00 uur - Humor in de klassieke muziek
zondag 14 januari 2018 om 12.00 uur - Sjostakovitsj’ 8e symfonie: een eerbetoon
De lezingen worden gehouden in de historische bibliotheek van Tivoli, Markt 68,
4731 HR Oudenbosch.
De lezing begint om 12.00 uur en duurt ongeveer een uur. Naderhand kunt u onder het
genot van een heerlijke lunch bij Brasserie Tivoli napraten over uw bevindingen.

Kapel
Concerten

Kapelconcerten

Zondag 8 oktober 2017 om 15.00 uur – Utrecht String Quartet
Vrijdag 17 november 2017 om 20.15 uur – Marietta Petkova
Vrijdag 19 januari 2018 om 20.15 uur - Trio Martinů
Zondag 8 april 2018 om 15.00 uur – Orlando Quintet
De kapelconcerten vinden plaats in de Kapel van de Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven.
De concerten op vrijdagavond starten om 20.15 uur, de kapel gaat open om 19.45 uur.
De zondagmiddag concerten starten om 15.00 uur, de kapel gaat dan om 14.30 open.

Dance, Dine & Jazz

Zaterdag 10 maart 2018 om 19.00 uur – Sunny Side Jazz Band
De jazz avond wordt gehouden in de refter van Brasserie Tivoli,
Markt 68, 4731 HR Oudenbosch. Inloop vanaf 19.00 uur met live
muziek tussen 20.00 en 24.00 uur. Tijdens de avond wordt u
getrakteerd op een heerlijk 6-gangen walking dinner. De avond wordt om 01.00 uur afgerond.
Alle actuele informatie kunt u altijd vinden op onze website www.cultuuroudenbosch.nl
en onze Facebookpagina www.facebook.com/cultuuroudenbosch/
U kunt ons bereiken op e-mailadres: info@cultuuroudenbosch.nl
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