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NIEUWSBRIEF NAZOMER 2021  

   
 
 
Beste kunst- en cultuurliefhebbers, 
 
We kunnen terugkijken op een mooie cultuurzomer…..  
 
De 21e jaargang van de volledig vernieuwde Ravensteinse poëzieroute is 11 juli 
2021 officieel geopend: een verfrissende collectie toegankelijke poëzie voor jong en 
oud is in deze nieuwe wandelroute gecombineerd met kleurrijke beelden. Een 
gedrukte routekaart is verkrijgbaar bij het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein 
(TIR). Een inspirerende wandeling voor een mooie nazomerse dag!  
 
Voor meer info en een downloadbare routekaart: www.cultuur-ravenstein.nl  
 
Verder hebben we in juli genoten van een fantastisch optreden van een bijzonder 
flamenco-trio, en een theatrale installatie met wonderlijke hulptroepen 
bijeengeroepen door regisseur/schrijver/ontwerper Wim Wijnakker.  
 
Ook voor de nazomer hebben we weer twee mooie evenementen in petto 
(zie hieronder). 
 
Hopelijk treffen we elkaar ook dan weer in goede gezondheid. 
 
 
Hartelijke kunstgroet, 
 
Het team van Stichting Cultuur Ravenstein 
 

  



Zaterdag 11 september 2021 15:30 uur 

 
“Les Enfants du paradis”: Lizet van Beek, zang en verhalen en Doré van Deijck, 
piano met…. LES VIEUX AMANTS-Chansons Melancholiques 

 
Vorig jaar kon het optreden niet doorgaan. We zijn erg blij dat we er nu in geslaagd 
zijn dit optreden alsnog te laten plaatsvinden op zaterdag 11 september om 15:30 
uur.  
Een mooi optreden in de Garnizoenskerk leuk te combineren met de open 
monumentendag. Nog even nagenieten van de zomer…… 
 
Rokerige chansons die ooit klonken in de donkerbruine Parijse cabarets; de clubs 
waar men met rode wijn en sigaret mijmerde over de condition humaine. Liederen die 
doen voelen hoe het menselijk tekort het hart doet lijden en de ziel pijnigt: Franse 
chansons op zijn best. Hier worden ze vertolkt door Les Enfants du Paradis: Lizet 
van Beek, zang en verhalen, Doré van Deijck, piano. In dit programma nemen zij u 
mee naar de wereld van grote chansonniers als Barbara, Brel, Piaf en meer, waarin 
stad, nacht, liefde, passie en verlangen op melancholische wijze worden bezongen.  
Zij verhalen ook van oude liefdes die altijd mochten duren, zoals het verhaal van 
Marie Anna Wolvers die tijdens de Belle Epoque woonachtig was in Brussel maar 
tijdens een bezoek aan Hilvarenbeek haar grote liefde vond: ”C’etait au temps ou 
Bruxelles dansait”. Grote impact hebben ook de eigen, Nederlandstalige 
bewerkingen van chansons van Barbara.  
 
Les vieux Amants; een feest voor het hart, balsem voor de ziel! 
Lizet en Doré treden zaterdag 11 september 2021 op in de Garnizoenskerk 
Ravenstein om 15.30 uur. Tickets zijn uitsluitend online verkrijgbaar.  
 
Voor meer info zie onze website www.cultuur-ravenstein.nl  
De entreeprijs bedraagt 10 euro, Voor jeugd tot 18 jaar is de toegang gratis. Het 
afgedrukte e-ticket geldt als entreebewijs.  
https://www.ticketkantoor.nl/shop/lesvieuxamants 
 

     QR code naar het ticketkantoor 
 
 
 

 



 

 
 
 



Vr, za, en zo, 24,25,26 sept en 1,2,3 okt  
Expositie Ben Wasser “Bos- en andere landschappen”  
 
Ben woont en werkt op de Tiengeboden in de Ooijpolder bij Nijmegen. 
Polder- en rivierenlandschappen met de oude steenfabrieken en hun tasvelden, de 
dijkhuisjes en de boerderijen op terpen zijn voorname thema’s in zijn schilderwerk. 
 
Voor deze expositie heeft hij de 
polder en het rivierenland 
verlaten om inspiratie op te doen 
in de uitgestrekte bossen van 
onder meer de Ardennen.  
Op het Franse platteland vond 
hij tal van armetierige, maar 
soms ook wel montere hutjes en 
geveltjes met hun zo 
persoonlijke gezicht van deuren, 
vensters en al of niet gesloten 
luiken. Vensters en luiken totaal 
verveloos of juist opgefleurd in 
alle mogelijke kleuren. Daarvan 
toont hij een selectie in 
miniatuur naast andere, meer 
open Franse landschappen. 
 
De expositie is gedurende 2 
weekeinden te bezichtigen van 
11 tot 17 uur, met uitzondering 
van zondag 3 oktober, dan 
opent Ben een uurtje later (om 
12:00 uur) in verband met een 
kerkdienst. 
 
 
 
 
De toegang is gratis, u bent van harte welkom! 
  
Meer informatie: www.cultuur-ravenstein.nl  
 
 
  



 


