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EXPOSITIE 25 spotjes kleine grafiek 
23, 24, 25 & 30, 31 oktober 2020 
 
Een kerkje, 25 spotjes en de liefde voor grafiek. Meer heb je niet nodig om een expositie te 
organiseren.  
 

We hebben veelzijdig graficus en beeldend 
kunstenaar Jiri Buunk gevraagd om een 
liefdesbetuiging aan grafiek te organiseren. Jiri is 
een verbinder pur sang.  
De lijst van deelnemende kunstenaars is 
imposant geworden. Liefst vijfentwintig 
kunstenaars tonen recent “klein” grafiek werk in 
de Garnizoenskerk Ravenstein. Het is een 
voornamelijk Brabants feestje met oude rotten in 
het vak en kunstenaars die het virus van de 
grafiek nog maar net tot zich hebben gekregen.  
Verder staan er veel alumni, studenten en 
docenten van het AKV st Joost op de lijst van 
deelnemers. Voor ieder spotje een deelnemer.  
 
We hebben er in verband met corona helaas voor 
moeten kiezen om geen feestelijke opening te 
organiseren. Alles bij elkaar duurt de expo 5 
dagen en we kunnen er met elkaar voor zorgen 
dat het binnen deze tijd een langlopend feestje 
wordt.  

 
 

 
 
 
 
 
Bezoekers zijn van harte welkom op 23, 24, 25 & 30, 31 
oktober 2020 tussen 11.00 en 17.00 uur. We vragen 
onze bezoekers wel alle geldende richtlijnen rond 
corona in acht te nemen. Er staat handgel klaar en er is 
een looproute aangegeven.  
 
 
 

 
 



De 25 deelnemende kunstenaars (ieder een spotje): 
 

Cecile Bank - https://www.cecilebank.nl/ 
Anouk Bax - http://www.anoukbax.nl/ 
Jesse van den Berg - http://www.jessevdberg.nl/ 
Jiri Buunk - https://www.buunknu.nl/ 
Adrianna Dieleman - https://www.adriannadieleman.com/ 
Jacomijn den Engelsen - https://www.jacomijndenengelsen.nl/ 
Aris Engel - http://www.arisengel.nl/ 
Olivia Ettema - https://www.oliviaettema.nl/ 
Jim v.d. Heuvel - https://www.facebook.com/jim.vandenheuvel.14 
Sjuul Groenen - https://sjuulgroenen.myportfolio.com/ 
Maria Kapteijns - https://www.mariakapteijns.nl/index.html 
Manita Kieft - http://www.manitakieft.nl/ 
Maartje van der Kruijs - http://maartjevanderkruijs.com/ 
Jan Krul - http://www.jankrulkunst.nl/grafiek.html 
Lisetteh - http://lisetteh.com/ 
Hans Laban - https://www.hanslaban.nl/ 
Sarah Linde - https://www.sarahlinde.nl/ 
Vera Meulendijks - http://www.verameulendijks.com/ 
Rozemarijn Oudejans - https://studiozeedauw.nl/over/ 
Loes v. Reijmersdal - https://loesvanreijmersdal.tumblr.com/ 
Kiko Reitsma - https://iphone.facebook.com/reguillio.reitsma 
Kevin Timmerman - http://www.kevintimmerman.nl/ 
ML Wasiela - http://www.mlwasiela.nl/ 
Roy van Wezenbeek - http://royvanwezenbeek.com/ 
Aiden Wong - ....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
Zondag 15 november 2020 
In de Garnizoenskerk Ravenstein  
 

“Les Enfants du paradis”: Lizet van Beek, zang en 
verhalen en Doré van Deijck, piano met…. 

LES VIEUX AMANTS-Chansons Melancholiques 

 
 
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 Rokerige 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.  
 
Ze 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! 
 
Het programma werd onlangs nog met groot enthousiasme door het publiek ontvangen in de 
uitverkochte zaal van Dudok in Rotterdam.  
 
Lizet en Doré treden op voor een klein publiek van slechts 25 personen, 2x achter elkaar om 
15.30 uur en om 16.45. 
We nemen alle op zondag 15 november geldende corona-maatregelen in acht. Zo is het 
onder andere verplicht voor het publiek om voor binnengaan van de Garnizoenskerk een 
mondkapje op te doen, wat pas na het plaatsnemen mag worden afgedaan.  
 



 
 
Houders van een vriendenpas kunnen hun plaats online reserveren vanaf 21 oktober 2020 
via het ticket office. Andere belangstellenden kunnen online een ticket kopen vanaf 28 
oktober 2020.  
 
https://www.ticketkantoor.nl/shop/les-vieux-amants 
 
 
De entreeprijs bedraagt 10 euro, Voor houders van de vriendenpas en jeugd tot 18 jaar is de 
toegang gratis. Het afgedrukte e-ticket geldt als entreebewijs.  
 
Per optreden is er plaats voor slechts 25 bezoekers.  
We verzoeken u tijdig aanwezig te zijn, zodat we iedereen met gepaste afstand naar een 
zitplaats kunnen begeleiden. 
 
1e optreden deur open om 15.15 uur 
2e optreden deur open om 16.30 uur 
 
Na aanvang van het optreden is geen toegang tot de Garnizoenskerk meer mogelijk. 
 
Voor alle duidelijkheid: we kunnen voor dit optreden helaas geen tickets aan de deur 
verkopen, aangezien we het maximum aantal van 25 bezoekers strikt moeten aanhouden. 
 
Voor meer informatie zie onze website www.cultuur-ravenstein.nl 
 
  
  


