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Het concertseizoen van Cultuur Oudenbosch 
2022-2023

Kapelconcerten in Bovendonk Hoeven

• Za 10 september 2022 om 20:00 uur - Pianiste Ida Pelliccioli - 

  Introspections

• Za 5 november 2022 om 20:00 uur - Ruben Plazier (piano) 

  & Karen Su (viool)- Beethoven, Poulenc en Schumann

• Vr 9 december 2022 om 20:00 uur - Libero Strijkorkest - 

  Metamorfosen theaterconcert

• Za 21 januari 2023 om 20:00 uur - Ella van Poucke (cello)

  & Caspar Vos (piano) - Rachmaninov cd presentatie

• Zo 26 maart 2023 om 15:00 uur - Jeugdorkest Young Talent

  Orchestra 

• Zo 16 april 2023 om 15:00 uur - Alma Quartet - Bartók, Barber     

  en Brahms 

Lezingen in de Cuyperszaal Oudenbosch

• Vr 7 okt 2022 om 20:00 uur - Anton Joosen - Lezing over 

  de Amsterdamse kunstschilder Meijer de Haan (1852-1895)

• Vr 25 nov 2022 om 20:00 uur - Leo Wolfs - Lezing over 

  wereldmuziek en Roma/Klezmer 

• Wo 8 mrt 2023 om 20:00 uur - Leo Wolfs - Lezing over 

  Vrouwelijke dirigenten - Tsjaikovski’s Romeo & Julia
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Kapelconcerten in Halderberge

Beste Cultuurliefhebber,

Ook dit jaar hebben we ons best gedaan om een afwisselend en 

inspirerend kamermuziek programma samen te stellen om je te 

laten genieten van topmusici uit binnen- en buitenland in de 

prachtige Kapel van Bovendonk! Dankzij een substantiële 

Corona-bijdrage van de gemeente Halderberge kunnen we ook 

dit seizoen weer fantastische musici naar deze regio halen. 

Naast 6 mooie Kapelconcerten in Bovendonk Hoeven vind je ook 

3 interessante lezingen in deze brochure die zullen plaatsvinden 

in de Cuyperszaal in Oudenbosch. 

Daarnaast zijn onze culturele activiteiten uitgebreid met de ‘Villa 

concerten’, waar we jonge conservatoriumstudenten voor uitnodi-

gen, zowel klassiek als jazz. En we zijn gestart met de ‘Old 

Forest Jazz’ concerten, waarbij je wordt getrakteerd op heerlijke 

Jazzmuziek door topmusici in de ‘Witte Villa’ in Oudenbosch. 

Deze evenementen staan niet in de brochure, maar vind je op 

onze website, aangezien we deze gedurende het jaar aanvullen 

met extra concerten of een filmlezing, waarmee we aansluiten op 

de actualiteit. 

Alle informatie is te vinden op onze website 

www.cultuuroudenbosch.nl. Wil je niets missen, abonneer je dan 

vooral op onze digitale nieuwsbrief, dan word je tijdig 

geïnformeerd voor elk evenement! 
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Namens het bestuur van SCO wensen we je een heerlijk 

muzikaal en cultureel jaar toe en hopen we je van harte 

regelmatig bij onze activiteiten te mogen begroeten!

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

Kijk voor meer informatie over de musici en het 

programma op www.cultuuroudenbosch.nl
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Kapelconcerten Bovendonk Hoeven

Za 10 september 2022 om 20:00 uur

Pianiste Ida Pelliccioli - Introspections

De Italiaans-Kroatische pianiste Ida Pelliccioli groeide op in 

Frankrijk. Na de Ecole Normale de Musique de Paris-Alfred 

Cortot zette ze haar leertijd voort bij Serguei Markarov, 

kunstenaar voor vrede bij Unesco. Ze ontving verschillende 

beurzen, met name van de Zygmunt Zaleski Foundation en

de Albert Roussel Foundation. In ‘Introspections’ speelt zij 

stukken van de grootmeesters Beethoven, Brahms/Busoni, 

Janáček en Rachmaninov.

Za 5 november 2022 om 20:00 uur

Ruben Plazier (piano) & Karen Su (viool) - Beethoven, 

Poulenc en Schumann

Violiste Karen Su en pianist Ruben Plazier hebben hun sporen 

op diverse grote podia in alle windstreken al verdiend. Met 

hun voortreffelijke ensemblespel, hun sonore klank opvatting, 

weldoordachte frasering en verfijnde interpretatie weten zij 

hun publiek van begin tot einde te boeien.

Vr 9 decmber 2022 om 20:00 uur

Libero Strijkorkest - Metamorfosen theaterconcert

Het Libero strijkorkest is een bruisend en aanstekelijk 

ensemble dat in snel tempo de kleine concertzalen van 

Nederland verovert. Metamorfosen is een theaterconcert 

voorstelling in samenwerking met danseres en choreograaf 

Aya Misaki op muziek van oa. Richard Strauss (de

Metamorfosen) en Mendelssohn (strijksymfonie no. 10).
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Kapelconcerten Bovendonk Hoeven

Za 21 januari 2023 om 20:00 uur 

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

Ella van Poucke is een van de toonaangevende cellisten van 

haar generatie. Ze treedt wereldwijd op als solist en kamer-

musicus en won diverse prijzen. Caspar Vos treedt regelma-

tig op in binnen- en buitenland. Ella van Poucke en pianist 

Caspar Vos waren beiden deelnemers in de serie Jong

Talent van AVROTROS in 2018/2019. Vandaag presenteren 

zij in het kader van 150 jaar Rachmaninov hun nieuwe CD.

Zo 26 maart 2023 om 15:00 uur

Jeugdorkest Young Talent Orchestra

Ons vaste Jeugdsymfonieorkest dat onder leiding staat van 

Mikhail Zemtsov speelt een gevarieerd programma. In 2017 

won het orkest de eerste prijs bij het Europees Muziekfestival 

voor de Jeugd in Neerpelt (België) en in 2018 de tweede 

prijs én de publieksprijs bij het Nationaal Concours voor 

Jeugd- symfonieorkesten. Een echt familieconcert; kinderen 

tot 18 jaar hebben gratis toegang.

Zo 16 april 2023 om 15:00 uur

Alma Quartet - Bartók, Barber en Brahms 

Het bekroonde Alma Quartet is een spannend strijkkwartet uit 

Amsterdam. Alma Quartet werd opgericht in 2014 en verwierf 

al snel een reputatie als een van de meest opwindende 

ensembles van Nederland. Het kwartet staat bekend om hun 

“collectieve antenne voor verfijnde timbres”; (Volkskrant) en 

om hun “zorgvuldig gesmede eenheid”; (Telegraaf).
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Luisterlezingen in de Cuyperszaal in Oudenbosch

Vr 7 oktober 2022 om 20:00 uur

Lezing over de Amsterdamse kunstschilder Meijer de 

Haan (1852-1895)

De kans dat u nog nooit van Meijer de Haan (1852-1895) 

heeft gehoord, is vrij groot. Hij kwam pas goed in het nieuws 

toen op 16 oktober 2012 de opzienbarende kunstroof plaats-

vond in de Kunsthal in Rotterdam. Anton Joosen vertelt met 

veel passie over het leven van Meijer de Haan en het

mysterie van het verdwenen schilderij.

Vr 25 nov 2022 om 20:00 uur 

Lezing over wereldmuziek Roma en Klezmer

Eeuwen geleden vluchtten de zigeuners, officieel Roma, van 

Azië naar Europa. Onderweg werd hun muziek beïnvloed 

door andere volken. Leo Wolfs laat je deze reis in beeld 

en geluid herbeleven en kennismaken met de verschillende 

soorten zigeunermuziek. Het uit het Midden-Oosten gevluchte 

Joodse volk maakte gedeeltelijk dezelfde reis als de Roma. 

Niet voor niets zijn er overeenkomsten, maar ook verschillen.

Wo 8 mrt 2023 om 20:00 uur 

Leo Wolfs - Lezing over Vrouwelijke dirigenten

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Een goede 

aanleiding om eens te onderzoeken welke vrouwelijke dirigenten 

geschiedenis hebben geschreven. Daarbij neemt Leo Wolfs 

ons ook mee door de sprookjesachtige ouverture-fantasie 

‘Romeo en Julia’ van Tsjaikovski. Zoals we van Leo gewend

zijn komt alles weer voorbij in beeld én met geluid.
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Kaartverkoop
Wil je een of meerdere concerten van dit seizoen bijwonen dan

adviseren we de kaarten tijdig te kopen. Dit kan online via de 

website www.cultuuroudenbosch.nl waar je na betaling de 

toegangskaarten zelf kunt downloaden en afdrukken. Je mag ze 

ook op je telefoon laten zien. 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              €  150,00

• Toegang tot de 6 kapelconcerten

• Concert inclusief een 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 6 concerten wat veel, dan kun je kiezen voor een mini 

passe-partout. Bij bestelling van 3 of meer verschillende concerten 

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

• Concert inclusief een consumptie na afloop.

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

  een betalende volwassene.

Lezingen           €  15,00

Villa concerten           €  17,50

Jazz concerten           €  25,00

Plaats reservering voor Vrienden

Wij kennen geen genummerde, alleen vrije plaatsen. Vrienden 

van de kapelconcerten krijgen zo mogelijk, een plaats op de 

voorste rijen. Met een bijdrage van € 50,= word 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 concertmenu bij 

Brasserie Bovendonk. 

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

De lezingen vinden plaats in de bijzondere 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 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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