Concerten
Zondag 4 maart 15.30 uur
Vocaal Ensemble PUR SANG

‘Music when soft voices die’
Britse romantiek met werken van o.a.
Parry, Pearsall en Elgar. Vocaal Ensemble
Pur Sang kiest bewust voor het uitvoeren
van koormuziek in een kleine bezetting.
Het koor zingt a capella: de balans,
zuiverheid en zeggingskracht van de
muziekstukken staan voorop. Pur Sang
staat onder leiding van dirigent Bas
Ramselaar.

Zondag 8 april 15.30 uur
MARLOU

‘Long way home’
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‘Marlou’ is de band rond zangeres, pianiste en songwriter Marlou Vriens. Met
Pieter Danz (drums & percussie), Erwin Huigen (bas) en Jeroen Danz (gitaar)
worden haar liedjes een muzikale reis van kleine persoonlijke verhalen.

Zondag 17 juni 15.30 uur
De nieuwe theatercompagnie

‘Onder de appelboom’
‘Mag ik vragen wat dit te betekenen
heeft?’ Hugo Naessens, countertenor en
meesterlijk verteller verovert u met een
even turbulent als fijnbesnaard verhaal in
onvervalst muzikaal theater. Componist/
pianist Paul Gelsing en klarinettist Angela
Kreeftmeijer begeleiden hem met liefde
in zijn komische zoektocht. De regie is in
handen van Wim Wijnakker.

Zondag 7 oktober 15.30 uur
VIJF!		

‘Claude & co’

In 2018 herdenken we het honderdste
sterfjaar van Claude Debussy. De componist die onder invloed van Spaanse en
vooral ook Javaanse muziek zijn eigen
klanktaal wist te ontwikkelen. Hij werd
daarmee meester in het schilderen met
klankkleuren en sferen. Het Vijf! ensemble
in de bijzondere samenstelling van fluit,
viool, hobo, fagot en harp speelt werken
van Claude Debussy en tijdgenoten zoals Gabriël Fauré en Maurice Ravel.

Zondag 18 november 15.30 uur
Andreas van Zoelen, saxofoon		
“L’Histoire du Sax”
Martien Maas, piano
m.m.v. Anouk Braakhuis (Talentenklas Muzelinck)
en Marleen van Dooren (docent saxofoon Muzelinck)
Op deze historische reis door het (saxofoon)
verleden ontmoeten we diverse componisten,
unieke historische instrumenten én plaatselijk jong talent!
Andreas van Zoelen is hoofdvakdocent klassiek
saxofoon en geldt als autoriteit op het gebied
van de geschiedenis van zijn instrument.

CONCERTEN, EXPOSITIES
EN POEZIE

Garnizoenskerk, Servetstraat 1, Ravenstein

De entreeprijs van elk concert bedraagt 10 euro. Jeugd tot 18 jaar gratis.

Vriendenpas: Het is mogelijk om alle vijf concerten van dit seizoen

bij te wonen voor een vriendenprijs van 30 euro, verkrijgbaar bij
aanvang 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

www.cultuurravenstein.nl

Programma onder voorbehoud.
Voor actuele informatie over onze exposities en concerten
zie onze website.

www.cultuurravenstein.nl

Exposities

Vr 29 december 2017 t/m vr 5 januari 2018
(openingstijden zie website)		

Garnizoenskerk

Gera Woltjer en Jos Verschaeren,
Australisch-Nederlands samenwerkingsproject
Za 20 januari t/m zo 18 maart		

Raadhuis

Carla Hinnen: fotografie, abstracte beelden van natuur en verval
Luuk Leijtens: schilderijen, kleurrijk maatschappelijk engagement
Vitrines: leden Kunst- en Ambachtsgilde Ravenstein

Za 23 juni t/m zo 29 juli		

Raadhuis

Beppie Lotterman en leerlingen, schilderijen en objecten.
Beppie inspireert haar leerlingen met gedichten en beelden om
vorm te geven aan emotie en gevoel
Zo 22 juli t/m zo 12 augustus

Garnizoenskerk

Zomerexpositie leerlingen Academie Arendonk
Za 4 augustus t/m zo 2 september

Vrij/za/zo 9/10/11 maart			

Garnizoenskerk

Ger Driessen, grafiek gemengde techniek
Zo 15 april				

Garnizoenskerk

Poëziemiddag ‘Moedertoal’, gedichten van Frans van Dooren
Za 24 maart t/m zo 29 april		

Raadhuis

De Kunstfabriek Oss: kleurrijke schilderijen en objecten gemaakt
door mensen met een verstandelijke beperking
Za/zo 21/22 en za/zo 28/29 april

Ravensteinse Fotodagen: inzendingen met het thema LENTE.
Vitrines: Lea van Rossum, hoeden en abstracte viltobjecten
Za 8 september t/m zo 28 oktober		

Raadhuis

Les Quatre Bras (Frans van Mensvoort, Nicole van Opstal, Els
Richardsson-Oomen, Martien Pennings): de menselijke figuur als
altijd boeiende inspiratie
Vitrines: Carla Hinnen, objecten in lood en keramiek, zoekend
naar evenwicht en harmonie
Do/vr/za/zo 10/11/12/13 mei en vr/za/zo/ma 18/19/20/21 mei
			
Garnizoenskerk
Leny van Elk, abstracte werken op papier (aquarel) en objecten
Yola de Lusenet, fotografie

Bleu et Vert: Gerrit van Meurs en leerlingen, schilderijen en
objecten
Vrij/za/zo 21/22/23 en vr/za/zo 28/29/30 september 			
		
Garnizoenskerk
Wil Friesen, analoge fotografie, gemengde technieken
‘het landschap voorbij.....(#5)’

Vrij/za/zo 26/27/28 oktober en vr/za 2/3 november 			
		
Garnizoenskerk
Dimitri Jagtenberg, beeldhouwen
Mark Beerens, schilderen
’Beside the bear mountain’

Za 3 november t/m zo 13 januari 2019

Garnizoenskerk

Marianne Buijs-Preide, gemengde techniek
Joost van der Steen, gemengde techniek

www.cultuurravenstein.nl
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Raadhuis

Tekencollectief Oss, modeltekenen. Het menselijk lichaam, de
houding, het gezicht.
Vitrines: objecten van Tekencollectief Oss

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

Raadhuis, St. Luciastraat 2, Ravenstein
april t/m september:

Vrij/za/zo 8/9/10 juni		

Raadhuis

Garnizoenskerk

Bernadette Leijdekkers, schilderijen ‘FlowerPower‘
Vr 4 mei t/m zo 17 juni			

Raadhuis

		

oktober t/m maart:

di t/m za van 10.00 – 16.30 uur
zo van 11-16 uur
za/zo van 12-16 uur

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

www.cultuurravenstein.nl
www.cultuurravenstein.nl

