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Agenda 2020-2021

Kapelconcerten in Bovendonk Hoeven

• Do 30 september 2021 om 20:00 uur - Het Tsjechische 

  Zemlinsky Quartet 

• Zo 7 november 2021 om 15:00 uur - Erasmus Trio

• Zo 28 november 2021 om 20:00 uur - Ella van Poucke (cello)    

  & Caspar Vos (piano)

• Zo 6 februari 2022 om 15:00 uur – Pianiste Anna Fedorova

• Zo 13 maart 2022 om 15:00 uur – Jeugdorkest Young Talent   

  Orchestra 

• Zo 24 april 2022 om 15:00 uur – Jubileumconcert – Lisa 

  Jacobs & The String Soloists

• Zo 15 mei 2022 om 15:00 uur - MM4Hands (piano)

Lezingen in de Cyperszaal Oudenbosch

• Zo 10 oktober 2021 om 15:00 uur – Leo Wolfs - De vier 

  jaargetijden van Antonio Vivaldi 

• Vr 11 februari 2022 om 20:00 uur – Leo Wolfs - Musique 

  Française 

• Vr 25 maart 2022  om 20:00 uur – Jaap Toorenaar - Que   

  Toutatis t’entende – Asterix & Obelix
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Kapelconcerten in Halderberge

Wie had kunnen denken dat ons vijfjarig jubileum zo zou 

verlopen. Maar we gaan natuurlijk niet bij de pakken neerzitten. 

We gaan dat jubileum vanaf september dubbel en dwars inhalen!

We zijn ontzettend blij met jullie support en presenteren jullie 

graag ons nieuwe seizoen: 7 prachtige concerten in de kapel van 

Bovendonk in Hoeven en 3 luisterlezingen in de Cuyperszaal in 

Oudenbosch. De ontroerde gezichten, de emotionele reacties, de 

bijzondere ontmoetingen van publiek en topmusici, we gaan er 

weer van genieten! We hebben een jubileumwaardig programma 

voor jullie samengesteld. Kom je weer genieten van prachtige 

muziek op bijzondere locaties?

Jubileumconcert met Lisa Jacobs & The String Soloists

Dit seizoen hebben we 7 prachtige concerten in Bovendonk 

Hoeven. Musici met een wereldreputatie in een bijzondere 

ambiance, voor echte muzikale fijnproevers. Speciaal voor het 

jubileumconcert zien we een bekend ensemble terug: Op 24 april 

2022 ontmoeten we Lisa Jacobs & The String Soloists.

Lezingen

Speciaal voor iedereen met een brede interesse in de achtergrond 

van kunst bieden we ook dit jaar drie luisterlezingen aan in de 

Cuyperszaal in Oudenbosch. Deze keer over De vier jaargetijden 

van Vivaldi, Musique Française én de lezing over de grappen in 

de verhalen van Asterix en Obelix
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Op de website lees je de actuele situatie waar het de 

coronaregels betreft, maar altijd geldt: Bij verdachte 

verschijnselen blijf je thuis! 

Wij doen er alles aan om de concertgebouw beleving naar je 

toe te brengen.  Naast muzikale genoegens praten we, als 

de regels dat toelaten, onder het genot van een goed glas 

wijn (of een consumptie) graag met jullie na. Wij kijken er 

naar uit je te mogen begroeten in het nieuwe concertjaar.

Mede namens het bestuur en de vrijwilligers van Stichting 

Cultuur Oudenbosch tot ziens!

Hetty Sponselee, Yvonne van Egmond, Marja Mulders en 

Gerald Sponselee

Comité van aanbeveling
De leden van het Comité van Aanbeveling dragen de 

Kapelconcerten een warm hart toe en onderschrijven onze 

doelstellingen.

Mikhail Zemtsov – Dirigent en Altviolist

Marietta Petkova - Pianiste

Pauline Oostenrijk – Hoboïste

Jan Paantjens – oud-wethouder cultuur van Halderberge
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Kapelconcerten Bovendonk Hoeven

Do 30 september 2021 om 20:00 uur

Het Tsjechische Zemlinsky Quartet 

Het Tsjechische Zemlinsky Quartet behoort tot de beste 

strijkkwartetten ter wereld. ‘Een perfecte mengeling van vier 

stemmen die zingen, ademen en fraseren als één,’ schreef 

The Strad. 

Zo 7 november 2021 om 15:00 uur

Erasmus Trio

Een strakke drie-eenheid met een indrukwekkend gevoel 

voor melodie en nuance. Het Erasmus Trio, pianist Thomas 

Herrmann,  violiste Vera  Laporeva  en  celliste  Xiaojia  Xu  

(SjawDja  Sju) geniet internationale bekendheid. 

Zo 28 november 2021 om 20:00 uur

Ella van Poucke (cello) & Caspar Vos (piano)

Oude mooie romantische klassiekers, virtuose cello stukken, 

bewerkingen en onbekendere “juwelen”.

Zo 6 februari 2022 om 15:00 uur

Pianiste Anna Fedorova

Anna Borisyvna Fedorova is een Oekraïense pianiste van 

internationale klasse die in alle grote concertzalen ter wereld 

heeft gespeeld en regelmatig in het Concertgebouw te 

beluisteren is.
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Kapelconcerten Bovendonk Hoeven

Zo 13 maart 2022 om 15:00 uur 

Jeugdorkest Young Talent Orchestra 

Ons vaste Jeugdsymfonieorkest dat onder leiding staat van 

Mikhail Zemtsov speelt een gevarieerd programma. Een echt 

familieconcert; kinderen tot 18 jaar hebben gratis toegang.

Jubileumconcert
Zo 24 april 2022 om 15:00 uur

Lisa Jacobs & The String Soloists

The String Soloists is een internationaal strijkersensemble 

met topmusici vanuit heel Europa. Ze staan garant voor 

spetterende performances, technische perfectie en meesle-

pende muzikaliteit. Het ensemble staat onder de bezielende 

leiding van violiste Lisa Jacobs.

Zo 15 mei 2022 om 15:00 uur

MM4Hands (piano)

Twee Spaanse pianistes Marta Liébana en María Cano 

bespelen één vleugel met vier handen! Zij brengen een 

exotisch en schitterend programma “Spanish impressions and 

landscapes”.

Kijk voor meer informatie over de musici en het programma 

op www.cultuuroudenbosch.nl
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Vriendenconcert  Mei 2022 – Pianoconcert David de Best

Tijdens het vriendenconcert, waarbij Vrienden van SCO gratis 

toegang hebben, wordt het nieuwe seizoensprogramma 

gepresenteerd. Dit evenement wordt opgeluisterd met een 

concert van de jonge en veelbelovende pianist David de Best.

Luisterlezingen in de Cuyperszaal in Oudenbosch
Muzikale inspiratie inclusief koffie/thee in de pauze en gratis 

glas wijn/consumptie na afloop.

Zo 10 oktober 2021 om 15:00 uur 
Luisterlezing De vier jaargetijden van Antonio Vivaldi

Leo Wolfs u mee in de wereld van Vivaldi’s bekendste werk: 

De vier jaargetijden. Ontdek of herontdek meer over deze 

concerten.

Vr 11 februari 2022 om 20:00 uur 

Luisterlezing Musique Française 

Leo Wolfs neemt u in de Franse muziek door de eeuwen 

heen met speciale aandacht voor de muziek van Claude De-

bussy en Maurice Ravel. Ontdek of herontdek meer over het 

pianoconcert voor de linkerhand en natuurlijk de Bolero.

Vr 25 maart 2022  om 20:00 uur 

Lezing Que Toutatis t’entende over Asterix en Obelix

Jaap Toorenaar vertelt over de verstopte grappen in de verhalen 

van Asterix en Obelix. Lees één avontuur van Asterix en ontdek 

de briljante vondsten en blunders. Hoofddoel van de lezing is, 

dat er veel gelachen gaat worden, maar wel met niveau!
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Kaartverkoop
Wil je een of meerdere concerten van dit seizoen bijwonen dan 

adviseren we je de kaarten tijdig te kopen. Dit kan in verband 

met het corona-protocol alleen online via de website 

www.cultuuroudenbosch.nl waar je na betaling de toegangs- 

kaarten zelf kunt downloaden en afdrukken. Heb je hierover 

vragen dan kun je contact met ons opnemen.

Kun of wil je niet online kopen, neem dan contact op met 

Flesjewijnshop Oudenbosch aan de Polderstraat 1, 4731 JG 

Oudenbosch op nummer 0165 315 610  en geef je gegevens 

door. Op afspraak kun je daar dan de kaarten ophalen.

Toegangsprijzen

Als je niets van het seizoen wilt missen, is er maar één oplos-

sing: een passe-partout. Je bent verzekerd van een plaats bij 

alle concerten en profiteert van een zeer aantrekkelijke korting. 

Je betaalt dan slechts € 25,00 per kaartje, inclusief een 

consumptie na afloop. Een heel seizoen meeslepend genieten!

Passe-Partout concerten              €  175,00

• Toegang tot de 7 kapelconcerten

• Concert inclusief één consumptie na afloop.

• Jongeren t/m 18 jaar GRATIS toegang, onder begeleiding van  

  een betalende volwassene.

Mini Passe-Partout concerten met 15% korting

Vind je 7 concerten wat veel, dan kun je kiezen voor een mini 

passe-partout. Bij bestelling van 4 of meer verschillende concerten 

krijg je 15% korting op de entreeprijs.
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Losse kaart Kapelconcert            €  32,50

• Concert inclusief één consumptie na afloop.

• Jongeren t/m 18 jaar GRATIS toegang, onder begeleiding van 

  een betalende volwassene.

Lezingen           €  10,00

Plaats reservering voor Vrienden

Wij kennen geen genummerde, alleen vrije plaatsen. Wij wijzen 

zelf de bezoekers een plaats toe, met inachtneming van de 

voorgeschreven benodigde afstand tussen bezoekers. Vrienden 

van de kapelconcerten krijgen zo mogelijk, een plaats op de 

voorste rijen. Met een bijdrage van € 50,= wordt je Vriend van 

de stichting.

Locaties

De kapelconcerten vinden plaats in de Kapel van Bovendonk, 

Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven. De kapel gaat een half uur voor 

aanvang open. Wil je er een compleet uitstapje van maken dan 

kun je voor of na het concert genieten van een 3-gangen concert-

menu bij Brasserie Bovendonk. 

Reserveren? mail of bel naar +31 (0)165 50 75 50.

De lezingen vinden plaats in de bijzonder ambiance van de 

Cuyperszaal (Onder de Basiliek - ingang via Pelgrim 2 aan 

Doelpad) in Oudenbosch. 
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Al onze activiteiten sluiten we af met een drankje en de 

mogelijkheid om de musici of sprekers te ontmoeten, maar 

natuurlijk ook om met elkaar nog even gezellig na te praten over 

de belevenissen.

Voor een compleet weekend weg kun je een overnachting 

boeken bij Hotel Bovendonk, Hotel de Reiskoffer of een van de 

B&B locaties in Halderberge.

Sponsoren:
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Op de hoogte blijven?

Je leest alle informatie op de website: 

www.cultuuroudenbosch.nl 

Je kunt ons volgen op Facebook: 

www.facebook.com/cultuuroudenbosch

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang alle nieuwtjes en 

acties als eerste in je mailbox.

Het bestuur:
Hetty Sponselee - Voorzitter en Programmering

Marja Mulders - Penningmeester

Yvonne van Egmond- Secretaris

Gerald Sponselee - Sponsoring

Contact:
Stichting Cultuur Oudenbosch

Secretariaat: Watergraaflaan 87, 4731 WJ Oudenbosch

Email: info@cultuuroudenbosch.nl

Telefoon: 06-28642062

www.cultuuroudenbosch.nl 

Bankrekening: NL69 RABO 0311 2278 72 

KvK-nummer: 66471389

Concertlocaties:
Klooster Bovendonk

Hofstraat 8

4741 AK Hoeven

Cuyperszaal, onder de Basiliek

Ingang via Pelgrim 2 t.o.v. 

Doelpad

4731 JE  Oudenbosch
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