
CONCERTEN, EXPOSITIES 
& POËZIESmachtende liefde

Zangworkshop 13.45-15.00 uur 
Was u altijd al benieuwd hoe een zangles wordt 
gegeven, benieuwd naar jonge zangtalenten van het 
ArtEZ Conservatorium in Zwolle? Reserveert u dan voor 
de zangworkshop waar vier jonge sopranen Sofia Asghari, 
Noa van den Berg, Sarah Konig en Elles Venhuizen 
zich zullen laten horen.

Recital 15.30 uur 
Claudia Patacca (sopraan) en Wouter Munsterman (piano) 
laten het thema “Smachtende liefde” in twee heel 
verschillende settingen horen. Centraal staan de componisten 
Robert Schumann en Alban Berg die met hun composities 
de grote, alles verterende liefde voor een vrouw verklanken. 
De liefde heeft bij beide mannen overwonnen. 
Welke liefdesverklaring heeft uw voorkeur? 

Zo 6 oktober
15.30 uur
Resonet Ensemble

Barokke klanken van G.Ph.Telemann, 
J.S. Bach en A. Vivaldi
In de 35 jaar dat Stichting Cultuur Ravenstein bestaat waren 
de leden van het Resonet Ensemble graag geziene gasten met 
prachtig repertoire. Het hoboconcert van G. Ph. Telemann, het 
overbekende dubbelconcert voor 2 violen van J.S. Bach en 
het dubbelconcert voor 2 celli van A. Vivaldi staan garant 
voor een heerlijke middag met barokke klanken. 

Dit semiprofessioneel gezelschap uit regio Nijmegen 
staat onder leiding van de gerenommeerde dirigent 
Rémy Baudet. 

Zo 24 november
15.30 uur
35-jarig jubileum 
concert

Licht op Ravensteins cultureel erfgoed
Stichting Cultuur Ravenstein viert haar zevende lustrum. 
Laat u verrassen en kom genieten van een divers programma 
op onverwachte locaties! 

De Mini Matthäus
Bach’s Matthäus Passion in een intieme, solistische versie 
van anderhalf uur, maar met alle donder, bliksem en tranen. 
Ook “Erbarme dich “ en het slotkoor zullen klinken. Wegens 
groot succes terug in Ravenstein! De Mini Matthäus is voor 
kenners en liefhebbers, maar ook voor iedereen die niet 
zo lang wil zitten of wel eens kennis wil maken met Bach’s 
meesterwerk. Entreeprijs 15 euro, vriendenpas geldig. 
Reservering gewenst. 

Zo 17 februari
Zangworkshop 
en liedrecital 
Claudia Patacca, 
sopraan en Wouter 
Munsterman, piano

Zo 7 april
15.30 uur
Bach’s Matthäus 
Passion, maar dan 
de helft korter

De entreeprijs van 
elk concert bedraagt 10 euro 

(m.u.v. 7 april). Jeugd tot 18 jaar gratis.

Vriendenpas
U kunt alle vier concerten van dit seizoen 

bijwonen voor een vriendenprijs van 30 euro, 
verkrijgbaar bij aanvang van elk concert. 

Voor meer informatie of reserveringen
zie onze website of mail naar: 

secretariscultuurravenstein@gmail.com



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

www.cultuurravenstein.nl

Za 26 jan. t/m 
zo 17 mrt.

RaadhuisGroep Mirjam Appelhof: 
‘Fotografie, kunst of niet?’. 
Vitrines: Hilde Klomp, mensbeelden 
‘vergankelijkheid”

Vr 14 t/m 
zo 16 jun.

GarnizoenskerkAnneke Wasser: schilderijen, grafiek, 
IPad-art, ‘mystiek tussen land en water’ 

Za 29 jun. t/m 
zo 25 aug.

RaadhuisRavensteinse Fotodagen:  
inzendingen met het thema OUD. 
Vitrines: Will van Bommel, ‘mensfiguren en 
dieren in brons en keramiek’

Vr 22 t/m 
zo 24 en vr 29 t/m 
zo 31 mrt.  

GarnizoenskerkHenriëtte Coppes en Herman Coppus: 
‘Coppes en Coppus, geometrisch abstract 
werk’

Za 23 mrt. t/m 
zo 5 mei 

RaadhuisHeemkundekring Ravenstein: 
Foto’s ‘Onderwijs in Groot Ravenstein’ 

Zo 14 apr.
15.00 uur

GarnizoenskerkOpening poëziewandelroute, 
en inspiratiemiddag voor de Ravensteinse 
Fotodagen, met het thema OUD. 
Met medewerking van Kunst- en Ambachtsgilde 
Ravenstein en Poëziepodium Oss

Vr 12 t/m 
zo 14 en vr 19 en 
za 20 apr. 

GarnizoenskerkNoortje Meijerink: ‘vogels in porselein 
en zilver’
Wim Lemmens: ‘werken in hardsteen’ 

Za 11 mei t/m 
zo 23 jun.

RaadhuisKunstfabriekOss: schilderijen en objecten 
gemaakt door mensen met een verstandelijke 
beperking in de bruisende kunstwerkplaats 
in hartje Oss, waar je altijd terecht kunt 
voor ‘Kunst Net Even Anders’ 

Za 27 en 
zo 28 jul. en 
za 3 en zo 4 aug.

GarnizoenskerkJan van Dijk, Willemijn van Dorp, Jan Krul: 
‘GRAFIEK LEEFT!’ 

Za 31 aug. t/m 
zo 3 nov.

RaadhuisGenootschap Beeldende Kunst Oss: 
‘Van Gewande tot Keent’ 

Vr 20 t/m 
zo 22 en vr 27 t/m 
zo 29 sep.

GarnizoenskerkRick Duijs en Rob Pluijm: stillevens en 
portretten, ‘Voorstellingsvermogen’ 

Vr 25 t/m 
zo 27 okt. en 
vr 1 en za 2 nov.

GarnizoenskerkWoosje Wasser: ‘Werk in Textiel’ 

Za 9 nov. t/m 
zo 26 jan. 2020

RaadhuisDe Demense Zolder: vrij werk van acht 
amateurschilders die tweewekelijks 
schilderen op een zolder in Demen.
Vitrines: Margriet van Susante, keramiek 
fantasie dierfiguren met een smile

Scan deze QR-code voor 
snelle toegang tot onze website.


