
Garnizoenskerk, Servetstraat 1, Ravenstein
De entreeprijs van elk concert bedraagt 10 euro. Jeugd tot 18 jaar gratis.

Vriendenpas: Het is mogelijk om alle vier concerten van dit seizoen 
bij te wonen voor een vriendenprijs van 30 euro, verkrijgbaar bij aan-
vang van elk concert. Elke vriend is een steun in onze rug!
Voor meer informatie of reserveringen: zie onze website of stuur 
een e-mail naar: secretariscultuurravenstein@gmail.com

Concerten 
Zondag 12 februari,  15.30 uur  

‘The Guitar Connection’ ‘Connecting Spanish Music’
Het gitaarduo Ger Oosterhaven en 
Daniël Antonie staat voor de muzikale 
connectie tussen publiek, een mix van 
stijlen en hoogstaand klassiek gitaar-
spel. Met  een speciale plaats voor de 
Spaanse meesters. Ger en Daniël tre-
den geregeld op bij De GitaarSalon in 
Enkhuizen, hét platform en podium voor 
aanstormend talent en hun voorbeelden, 

de internationale grootmeesters op gitaar. Naast concerten geven zij les in 
klassiek- en popgitaar om leerlingen zelfstandig muziek te leren maken. 
‘Leren spelen is één, maar luisteren is twee (De GitaarSalon).

Zondag 2 april, 15.30 uur
Gentlemen Singers  ‘Music without borders’

Dit vocale mannenoctet uit Tsjechië 
brengt een uniek repertoire van bekende 
componisten, songs van de Renaissance 
tot The Beatles. Ook worden heden- 
daagse componisten uitgenodigd, zoals 
de Ravensteinse componist Mark van 
Platen die zijn ‘Nunc Dimittis’ voor hen 
schreef. Het ensemble won vele inter-
nationale prijzen en treedt op tijdens 

prestigieuze muziekfestivals van de Verenigde Staten tot Zuid-Korea. 
De Gentlemen Singers zingen vooral met liefde in hun hart en humor in 
hun hoofd!

Zondag 8 oktober,  15.30 uur
De Andersons “Hier Dooft Niets” 
 Hartstochtelijk theaterconcert over verwondering

De Andersons veroverden reeds menig hart met hun 
muzikale hoogstandjes, poëtische pareltjes en hun 
onbedwingbare enthousiasme. In ‘Hier Dooft Niets’ 
trekken zij ten strijde  tegen de onverschilligheid en 
doen een liefdevolle oproep tot verwondering. Ze 
grijpen het leven bij de lurven en laven zich samen 
met u aan liederen vol levenslust, liefdeslust en 
troost in stormachtige tijden. U bent gewaar-
schuwd: dit muzikale trio is erop uit om uw hart 
te veroveren en u met nieuwe dromen naar huis 
te sturen.

‘Verwondering is het begin van alle wijsheid’ (Aristoteles)

Zondag 19 november, 15.30 uur
Jong talent op het concertpodium met de zusjes Pedano.

Maria (14 jaar, hobo) won vorig jaar 
de eerste prijs bij het Christina Junior 
Concours en trad op tijdens het Kinder-
prinsengrachtconcert en de Max Proms. 
Zij was tevens kandidate bij Superkids.
Behalve hobo spelen zingt Maria graag; 
zowel klassiek als in musicals. Dit jaar 
doet ze mee met ‘Moeder ik wil bij de 
Revue’. Maria: ‘Muziek betovert me. Het 

maakt me heel blij, vrolijk of juist verdrietig en emotioneel. Muziek is heerlijk!’

Anuschka (17 jaar, altviool) was in 2015 finaliste van het Concertge-
bouwconcours en won bij het  ‘Concours Européen pour jeunes solistes’ 
de eerste prijs. Ze maakt sinds kort deel uit van het internationale strijkers- 
orkest LGT Young Soloists te Zürich. ‘Muziek is een taal en het delen van 
muziek of het samen spelen is communiceren. En communiceren via de 
muziek is het mooiste dat er bestaat!’ zegt Anuschka. 

www.cultuurravenstein.nl
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Programma onder voorbehoud. 
Voor actueel aanbod van onze exposities en concerten 

zie onze website.
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Do t/m zo 25 t/m 28 mei Garnizoenskerk

Sonja Bouwkamp, schilderijen in olie- en acrylverf
Eefje Bouwkamp, collages

Za 3 juni t/m zo 9 juli  Raadhuis

Kunstgenootschap Tiel: Bert Megens, Ans Oostveen, Gerard 
Schilder, Heleen Wilke, Joan Tesser en Rudy van Amersvoort
‘Moment’ van ontmoeten, samenkomen, (weer)zien, inbeelden en (her)kennen

Do t/m zo 22 t/m 25 juni  Garnizoenskerk

Jonge kunstenaars Academie St. Joost Breda,
Maud Nederkoorn en Nine Postma, mixed media

Za 15 juli t/m zo 3 september   Raadhuis

Eindexamenwerk ArtEZ Arnhem, docenten beeldende kunst
Maaike Binnekamp, Pien de Meyer, Soedi Shakiba en anderen

Di 25 juli t/m zo 20 augustus  Garnizoenskerk

Zomertentoonstelling diverse kunstenaars

Zo 20 augustus  Garnizoenskerk

Culturele zondag op diverse locaties

Za  9 september t/m zo 22 oktober Raadhuis

Kunstenaars Collectief Ravenstein,  ‘Maaslandschap‘ 

Vr/za/zo 20/21/22 en 27/28/29 oktober  Garnizoenskerk

Gonda van der Zwaag, beelden
‘Ongemakkelijk misschien, maar wel recht door zee’

Za 28 oktober t/m zo14 januari 2017 Raadhuis

Els van Baarle en Cora de Kok, textiele werken
“Herinneringen”, overblijfselen uit het verleden

Za 7 januari – zo 26 maart  Raadhuis

Deelnemers Ravensteinse Fotodagen ‘Symbolen en Iconen’ 
Vitrines: Liesbeth Geenen, tassen met ‘praatstok’

Vr/za/zo 20/21/22 en 27/28/29 januari Garnizoenskerk

Ton Kersten, objecten
‘In den beginne schiep de mens zich een god’

Vr/za/zo 10/11/12 en 17/18/19 maart Garnizoenskerk

Nadine Zanow, olieverf schilderijen

Za 1 april t/m zo 7 mei                   Raadhuis

Genootschap Beeldende Kunst Oss, recent vrij werk

Za/zo 8 en 9 april Garnizoenskerk

Theaterfestival “Zuiderwaterlinie” op diverse locaties

Za/zo 22/23 en 29/30 april Garnizoenskerk

Eduard Gerrits, beeldhouwkunst
Nellie de Mulder,  schilderijen

Zo 14 mei     Garnizoenskerk

Poëziemiddag, programma volgt

Za 13 t/m zo 28 mei Raadhuis

Begane grond: St. Barbaragilde toont haar kostbaarheden
Raadzaal: Ravensteinse fotografen over  St. Barbaragilde

Openingstijden:
Garnizoenskerk, Servetstraat 1, Ravenstein
op expositiedagen van 11-17 uur

Raadhuis, St. Luciastraat 2, Ravenstein
april t/m september: di t/m za van 10.00 – 16.30 uur
       zo van 11-16 uur
oktober t/m maart:   za/zo van 12-16 uur

Kijk voor wijzigingen in programma en het laatste nieuws 
over exposities en concerten op onze website

www.cultuurravenstein.nlwww.cultuurravenstein.nl

De expositie ‘Hasje Boeijen’ trok in augustus 2016 meer dan 1200 bezoekers

Exposities

www.cultuurravenstein.nl www.cultuurravenstein.nl
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