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2016

Locaties en openingstijden

Garnizoenskerk, Servetstraat 1, Ravenstein

Openingstijden exposities
Zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur
Expositie J.L. Cavalan 21-24 juli: tevens op do/vr

Aanvangstijden van de concerten zie onder datum concert. 
De kerk is een half uur voor aanvangstijd geopend. 
De entreeprijs van een concert is 10 euro. 
Jeugd tot 18 jaar gratis entree. 

Raadhuis, St. Luciastraat 2, Ravenstein

Openingstijden exposities
april t/m september: 
di t/m za van 10.00 – 16.30 uur, zo van 11.00 – 16.00 uur
oktober t/m maart:  za en zo van 12.00 – 16.00 uur

Exposities

Concerten

Poëzieroutes

Poëzieroutes 2016

Presentatie op zaterdag 2 april om 15.00 uur 
in de Garnizoenskerk

Een wandelroute door het stadje en een fietsroute in 
het buitengebied van Ravenstein, jaarlijks aangekleed 
met een selectie uit de mooiste Nederlandstalige 
gedichten. Ieder jaar rond een nieuw thema. 
U bent van harte welkom bij het openingsprogramma. 
Een sfeervolle middag met gastsprekers, gedichten 
en muziek. Kijk t.z.t. op onze website voor nadere 
informatie rondom het programma en voor verkoop-
punten van de wandelroute- en de fietsroutekaart.

Stichting Cultuur Ravenstein ondersteunt 
tevens de onderstaande evenementen:

Ravensteinse Schildersdagen 
15, 16 en 17 juni 2016
Zie www.ravensteinseschildersdagen.nl

Ravensteinse Fotodagen
Zie www.ravensteinsefotodagen.nl

www.cultuurravenstein.nl www.cultuurravenstein.nl

Naam

Adres

Postcode/Woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Rekeningnummer    ..................................................

ten name van   ..........................................................

O   Aantal gewenste passen: 
      ..........  op bovenstaand adres (1 of meer) 
      Betreft het een bestelling op meerdere adressen
      s.v.p. apart(e) bestelformulier(en) invullen!     

O   ik betaal per kas (aantal passen x € 30) 
          en ontvang tegelijkertijd de Vriendenpas 2015

O   ik betaal per bank (aantal passen x € 30)
          en ontvang de Vriendenpas na overschrijving/
          ontvangst van het verschuldigde bedrag op 
          rekeningnummer NL66 RABO 0130 0538 48
          t.n.v. Stichting Werkgroep Cultuur Ravenstein

O   Door invulling van bovenstaande persoonlijke 
gegevens houden wij u steeds op de hoogte van het 
programma van de Stichting Cultuur Ravenstein. 
U kunt zich ook inschrijven op onze website.
Voor meer informatie: www.cultuurravenstein.nl

Retourneer het door u ingevulde formulier per post 
naar: Stichting Cultuur Ravenstein, 
Oude Graafsestraat 28, 5371 PV Ravenstein of stuur 
uw inschrijving of overige vragen naar: 
secretariscultuurravenstein@gmail.com

STEUN STICHTING CULTUUR RAVENSTEIN
EN WORD VRIEND!

Aanvraag VRIENDENPAS 2016 
-> 4 concerten voor € 30

Vriendenpas
Alle vier concerten van dit seizoen bijwonen voor een 
vriendenprijs van 30 euro? Dit kan met de vriendenpas, 
verkrijgbaar tijdens elk concert. 
Voor nadere informatie of reserveringen stuur een 
e-mail naar: secretariscultuurravenstein@gmail.com

Belastingvoordeel donateurs van culturele ANBI
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs 
van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. 
Particulieren mogen in de aangifte inkom-

stenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. 
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting 
vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken 
in de aangifte vennootschapsbelasting. 
Aan Stichting Cultuur Ravenstein is op 1 januari 2013 
deze culturele ANBI status toegekend.



Exposities in Garnizoenskerk    
     
za/zo 23/24 en 30/31 januari   
Inge van Steen, tekenkunst

za/zo 12/13 maart
Suzanne Grem, olieverf schilderijen
Hetty de Haan, beelden

za/zo 9/10 april
Nicole Prein, tekeningen, schilderijen en keramiek

za/zo 21/22 en 28/29 mei
Henk Terwal, schilderijen kerkinterieur
Thea Briels, ruimtelijk werk

do/vrij/za/zo 21/22/23/24 juli - alle dagen van 11.00 - 17.00 uur
Jean Louis Cavalan, fotografie nachttaferelen

za/zo 20/21 en 27/28 augustus
Truus Weesjes, Monumentale Poëtische Installatie
Don van Grunsven, Monumentale Poëtische Installatie

za/zo 10/11 en 17/18 september
Wim Snellen, schilderijen

za/zo 22/23 en 29/30 oktober
Ans Jacobs, fotografie
Paul Spannenberg, glasobjecten

Exposities in Raadhuis  

t/m zo 17 januari
Lopende expositie deelnemers Ravensteinse Schildersdagen 
Uitreiking publieksprijs

za 23 jan – ma 28 maart (2de Paasdag)
Deelnemers Ravensteinse Fotodagen: ‘25e editie Ravenstein 
bij Kaarslicht’. Uitreiking publieksprijs.
Vitrines: Riet Delescen, kantklos kunst

za 2 april – ma 16 mei  (2de Pinksterdag)
“De Nieuwste Ploeg”, grafisch werk cursisten Topé 
Vitrines: objecten cursisten Topé

za 21 mei – zo 3 juli 
Academie Renshof: geïnspireerd door het werk van Jeroen Bosch
Vitrines: cursisten Creapoelka, 
beelden in hout en steen

za 9 juli – zo 21 augustus
Gerd Renshof, magisch realisme 
en oude folianten
Vitrines: cursisten Creapoelka, 
beelden in hout en steen

za 27 augustus – zo 9 oktober
Kunstenaarsgroep Stichting Beeldend Berghem: beelden en 
schilderijen
Vitrines: idem

za 15 oktober – zo 8 jan 2017
Deelnemers Ravensteinse Schildersdagen 
Vitrines: Jos Verschaeren, kleine kunstwerken in oplage en 
modellen van grotere werken

Het bevorderen van de culturele ontwikkeling van onze jeugd

Leerlingen van de omringende basisscholen krijgen een rond- 
leiding van de exposerende kunstenaars. Ook heeft de jeugd 
tot 18 jaar gratis toegang tot onze concerten!

Concerten in Garnizoenskerk 

Zondag 28 februari,  15.30 uur  ‘Lautenwerk’
Giulio Quirici: barok luit & barok theorbo
Isabel Favilla: voice flute & alto recorder

‘Bach’s circle’
Een intiem en kleurrijk recital ter ere van Johann Sebastian 
Bach vanuit een uniek gezichtspunt: de cirkel  van zijn nabije 
muzikale vrienden en familie. Via de  virtuoos instrumentale 
muziek van zijn vrienden, zonen en eerdere inspiratiebronnen 
omlijnt het duo Lautenwerk het muzikale pad van Johann 
Sebastian Bach en de langdurige erfenis die hij als componist 
naliet. 

Zondag 10 april, 15.30 uur  Stefan Blonk, hoorn 
   Marjan de Haer, harp

Hoorn, Harp en Historie
Stefan Blonk en Marjan de Haer vertellen over hun  oude in-
strumenten en de geschiedenis van de combinatie hoorn en 
harp. Maar ze spelen  vooral mooie muziek, die voor beide 
instrumenten geschreven is. Werken van bekende en minder 
bekende componisten zoals Ravel, Duvernoy, Saint-Saëns, 
Strauss en Britten.     
   

Zondag 2 oktober,  15.30 uur    Gildas Delaporte, zang/contrabas
  Bert van den Brink, piano/accordeon

Feuilles Volantes, Chansons de Poètes
Bassist en beiaardier Gildas Delaporte kwam door zijn grote 
passie voor de Franse poëzie op het idee muziek te com-
poneren bij de teksten van gedichten. Zo zijn tientallen 
gedichten nu ook chansons geworden.
Teksten zijn onder meer van Victor Hugo,  Charles Beaudelaire 
en Marceline Desbordes-Valmore. Een optreden van Gildas en 
Bert doet denken aan de klank van traditionele Franse chansons 
door de instrumentatie en de taal, terwijl alle composities nieuw 
zijn.

Zaterdag 19 november, 20.00 uur Khachaturian Trio

Het Khachaturian Trio, een combinatie van klarinet, viool en 
piano, brengt composities sterk gerelateerd aan traditionele 
muziek.  Zoals het stuk van Alexander Arutunian, gebaseerd 
op Armeense volksmuziek. Maar ook een compositie met een 
sterke invloed van de huidige technieken.  Laat u verrassen 
met Klezmer stijl- en Joodse melodieën bij de diverse dansen, 
die ons meenemen naar oosterse landen en hun trouw-
feesten.

Steun Stichting Cultuur Ravenstein en word vriend! (z.o.z.)www.cultuurravenstein.nl

Er kunnen wijzigingen in het programma optreden. 
Voor actuele informatie over exposities, concerten, poëzieroutes 
en overige activiteiten zie: www.cultuurravenstein.nl

Zonnegod detail
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