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 Exposities  

 
• De Ploegh “Vertrekpunt nul”:  21-22-23 en 27-28-29-30 april 

 

• Judith Montens, illustrator: 18-19-20-21 en 26-27-28-29 mei 
 

• Goeleke v.d. Heuvel, projecten, installaties, paintings: 23-24-25 
juni en  30 juni-1-2 juli 
 

• Noëlle Koppers, schilder waterlandschappen: 21-22-23 juli en 
28-29-30 juli 
 

• Hamza Geerts, landschapsschilder: 8-9-10 september en 15-16-
17 september 
  

• Ravensteinse fotodagen 20-21-22-23-24 september 
 

• Imke Beek, projecten, objecten, installaties: 20-21-22 en 27-28-
29 oktober 

 

Concerten  
 

• De Andersons (muziektheater)  26 maart 
 

• het Amsterdam doktet met Iris van Nuland (viool) 7 mei 
 

• Extra!! Eric Vloeimans op DEN DAM 3 juni 
 

• Duo Heemsbergen & Van Jaarsveld 12 november 
 

• Noa van den Berg (sopraan) en Denys Sukmanovskyi (piano) 
8 oktober 
 
 

  

http://www.cultuur-ravenstein.nl/
https://www.deploegh.nl/vertrekpunt-nul/
https://www.montens.nl/
https://noellekoppers.nl/
https://www.instagram.com/hamzageertspaintings/
http://www.ravensteinsefotodagen.com/
https://www.imkebeek.nl/
https://deandersons.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Lg1W0qnWfsY
https://www.irisvannuland.com/
https://www.ericvloeimans.nl/
https://dendam2.nl/
https://heemsbergen.com/ensembles/duo-heemsbergen-van-jaarsveld/
https://www.google.com/search?q=Denys+Sukmanovskyi&oq=Denys+Sukmanovskyi&aqs=edge..69i57j0i546l2j0i30i546i625j0i546l2.3825j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:1b0022af,vid:3VfDRioe-Qk
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Educatieprogramma  
 
Ook dit jaar stellen we in nauwe samenwerking met OBS  
’t Ravelijn en de 4 Heemskinderen het OKVO plus* programma 
samen:  
 

• 11 april Circus Makkie gaat de leerlingen van groep 1 en 
2 van de 4 Heemskinderen aan het lachen maken. 
 

• 14 april De leerlingen van groep 1 en 2 van OBS ’t 
Ravelijn gaan spelen met Tessa en Gonneke Zoutendijk. 
De viool van Tessa en het krijt van Gonneke gaan gelijk 
op, en neer, op en neer. Samen creëren zij binnen de 
kortste keren een verrassende wereld door muziek en 
tekening tot leven te wekken.  
 

• 14 april De leerlingen van groep 3 en 4 (beide scholen) 
gaan drummen (drumcircle) met Marcel van Vught  
 

• 14 april De leerlingen van groep 5 en 6 (beide scholen) 
krijgen een rondleiding en workshop in het 
Leerlooierijhuisje  
 

• 14 april Voor de leerlingen van groep 7 en 8 van beide 
scholen verzorgt Judith Montens een workshop 
linosneden  
 

 
 
 
 
 
 
 
) Osse Kunstinstellingen Voor het Onderwijs (OKVO) is een uniek samenwerkingsverband tussen het primair onderwijs en 

de Osse kunstinstellingen. Jaarlijks maken ruim 7000 leerlingen kennis met verschillende kunstdisciplines: muziek, film, 

dans, beeldende kunst, cultureel erfgoed, literatuur en drama. 

http://www.cultuur-ravenstein.nl/
https://www.obsravelijn.nl/
https://www.de4heemskinderen.nl/
https://www.clowndurske.com/
https://rhythmimpact.nl/
https://www.leerlooierijravenstein.nl/
https://www.montens.nl/
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Poezie en proza 

 
 

• In het voorjaar organiseren we in samenwerking met de 
Bibliotheek Oss, IVN natuureducatie en het Brabants 
Landschap, een drieluik over vogels, als ultiem symbool 
van vrijheid.  
 

Datum/tijd Locatie Wat? 

6 april, 
20.00 – 
21.30 uur 

Bibliotheek 
Ravenstein 

Lezing over vogels door Brabants 
Landschap, toegang gratis 

10 april, 
09.30 – 
11.30 uur 

Keent Wandeling (5 km) onder begeleiding en 
leiding van IVN, deelname gratis 

16 april, 
15.30 – 
17.30 uur 

Garnizoenskerk 
Ravenstein 

Literair evenement.  
Lezing/interview met Nicolien Mizee, 
schrijver en natuurliefhebber. Het 
programma wordt opgeluisterd met een 
streling voor oog en oor (wordt later 
bekendgemaakt). 
Kaartjes t.z.t. verkrijgbaar via de 
Bibliotheek Oss. 

 

 

• Ook dit jaar verzorgen we in samenwerking met de bibliotheek 

Oss op donderdag 28 september weer een avond met…….. 

Welke gerenommeerde schrijver/dichter/… het deze keer wordt 

blijft nog even een verassing. 

 

• Onze poëzieroute vernieuwen we in principe om het jaar. De 

huidige route hebben we in 2021 gerealiseerd. De nieuwe route 

zou dus dit jaar gemaakt moeten worden. We hebben echter 

besloten dit een jaar uit te stellen en in 2024 een extra feestelijke 

route te maken. We vieren in 2024 ons 40jarig bestaan! 

Je kunt dus nog een jaartje langer genieten van de huidige route 

        

http://www.cultuur-ravenstein.nl/
https://www.nobb.nl/overzicht-Bibliotheken/gids.163899.html/bibliotheek-oss/
https://www.ivn.nl/
https://www.brabantslandschap.nl/?gclid=Cj0KCQiAw8OeBhCeARIsAGxWtUzyomODarejw1RH_nRw7_Qdcvdl8xH5Rol4htXeOWyAhamTkzuBJDkaAoMqEALw_wcB
https://www.brabantslandschap.nl/?gclid=Cj0KCQiAw8OeBhCeARIsAGxWtUzyomODarejw1RH_nRw7_Qdcvdl8xH5Rol4htXeOWyAhamTkzuBJDkaAoMqEALw_wcB
https://www.nobb.nl/overzicht-Bibliotheken/gids.199390.html/bibliotheek-ravenstein/
https://www.nobb.nl/overzicht-Bibliotheken/gids.199390.html/bibliotheek-ravenstein/
https://www.groene.nl/artikel/21-vragen-aan-nicolien-mizee

