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Voor u ligt het programma van de Stichting Muziekkring Bathmen 
voor het seizoen 2017-2018. De Stichting organiseert maandelijks 
concerten in de prachtige dorpskerk van Bathmen.
De mooie locatie, de goede akoestiek en de afwisselende 
programmering zijn al vele jaren een trekpleister voor 
muziekliefhebbers.

Dit jaar maken we het u nòg makkelijker: als een donateurschap 
net een bruggetje te ver is, kunt u gaan voor een (kleiner) 
seizoensabonnement: drie concerten voor € 40,-! Of verras een 
vriend of familielid met een cadeaubon voor een concert.

De variatie is dit jaar eindeloos:
• Jong talent (Fasna trio) en een wereldberoemde naam (Ton 

Koopman)
• Vocale ensembles, strijkers en blazers
• Muziek voor alle leeftijden, nu een beetje extra voor de 

jongeren: gratis toegang tot 18 jaar en de hele familie kan in 
januari genieten van het sprookje ‘Peter en de Wolf’. 

Tot ziens in de dorpskerk!

Meer informatie
www.muziekkringbathmen.nl 

Contact
Mevr. M. Fust van Bokhorst
Tel. 0570 - 542299 
Info@muziekkringbathmen.nl

Over Stichting Muziekkring Bathmen
In 1978 is in Bathmen de Commissie Kerkconcerten opgericht. Na de restauratie van 
de kerk wilde men voor de vrijgevigheid van de Bathmense bevolking “iets terug doen”. 
Het organiseren van culturele evenementen leek daarvoor het meest geschikt, met 
name de organisatie van concerten. In 1997 is de Commissie voortgezet als Stichting 
Muziekkring Bathmen.

Als donateur van de stichting kunt u de concerten tegen een sterk gereduceerde prijs 
bezoeken. Bovendien ontvangt u vooraf informatie over de musici en het programma. 
De donatie bedraagt per jaar € 11,50 per persoon. Voor twee personen op hetzelfde 
adres bedraagt deze € 18,50. Indien u buiten Bathmen woont en de informatie per post 
wilt ontvangen, worden de donateurskosten met € 3,00 verhoogd.

U kunt zich aanmelden als donateur door een email te sturen aan:
info@muziekkringbathmen.nl

Toegangsprijs concerten: € 15,-
Donateurs: € 10,-

Jongeren tot 18 jaar bezoeken de concerten gratis. Prijzen zijn inclusief een consumptie.

Ontwerp brochure: 

seizoen 
2017-2018

Concertserie Dorpskerk Bathmen

Sfeervol, verrassend, veelzijdig!

G E M E E N T E  D E V E N T E R
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8 OKTOBER 2017
Aanvang: 15.30 uur
Daan en Julia Oostdam, Fasna Trio.
Julia Oostdam (20 jaar) studeert dwarsfl uit bij 
Jeroen Bron aan het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag. Daan (19 jaar) studeert aan 
het Conservatorium van Amsterdam piano 
bij Frank Peters. Beiden treden al regelmatig 
op. Daan zal volgend jaar soleren met het 
Guanajuato Symphony Orchestra in Mexico. 

Jet van Oosterhout, Loes van Oosterhout en 
Florence van der Does vormen het Fasna trio, 
dat sinds september 2015 in deze bezetting 
bestaat. 
Violiste Jet van Oosterhout (1995) studeert 
sinds september 2014 aan het ArtEZ 
Conservatorium te Zwolle. Jet speelde o.a. in 
het Nationaal Jeugdorkest. 

Celliste Loes van Oosterhout (1998) 
volgt de vooropleiding aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag. Ze is aanvoerder 
van de celli in het JeugdOrkest Nederland. 
Loes heeft meerdere prijzen behaald bij het 
Prinses Christina Concours en het Britten 
Concours.
Pianiste Florence van der Does (1994) studeert 
aan het Artez Conservatorium in Zwolle. 
Florence heeft opgetreden op podia zoals de 
Domtoren in Utrecht, Schouwburg Orpheus in 
Apeldoorn en Musis Sacrum in Arnhem.
In Bathmen worden o.a. werken van Max 
Bruch en Joaquin Turina gespeeld.

5 NOVEMBER  2017 
Aanvang: 15.00 uur
Zwols Vocaal Ensemble
Het koor is in 1986 opgericht door dirigent 
Martien Hovestad en vierde vorig jaar 
zijn 30-jarig bestaan. Ter gelegenheid 
hiervan is een volledig Bachprogramma 
samengesteld. Het koor bestaat uit 30 ervaren 

amateurzangers, streeft naar een hoog niveau 
en zingt voornamelijk à capella. Het repertoire 
bestaat uit werken van componisten uit de 
vroege Renaissance tot en met de twintigste 
eeuw. In 2015 is in samenwerking met 
Kameroperahuis het Requiem van Fauré als 
muziektheatervoorstelling uitgevoerd.
Het Bathmense programma doet recht aan 
de veelzijdigheid van het Ensemble: er zullen 
werken klinken voor koor en voor orgel, en 
de composities omspannen de periode van 
Sweelinck tot Gorecki.

26 NOVEMBER 2017 
Aanvang: 15.00 uur
OostNederlands Barok Consort. Solisten: Ton 
Koopman, Tiny Mathot en Jan Kleinbussink, 
clavecimbel
Ton Koopman werd geboren in Zwolle 
en studeerde orgel, klavecimbel en 
muziekwetenschap in Amsterdam. Hij ontving 
tweemaal de Prix d’Excellence. Vanuit zijn 
fascinatie voor historische instrumenten 
concentreerde Koopman zich tijdens zijn 
studies op Barokmuziek, met speciale 
aandacht voor J.S. Bach, en werd een leidende 
persoonlijkheid binnen de oude-muziek-
beweging. Ton Koopman voerde als klavecinist 
en organist muziek uit van Renaissance tot en 
met het Classicisme. Tini Mathot, echtgenote 

en vroegere leerling van Ton Koopman, 
treedt vaak gezamenlijk met haar echtgenoot 
op.  Samen waren ze te gast in de grootste 
concertzalen van Europa, en nu dan in 
Bathmen, waar zij samen met Jan Kleinbussink 
concerten voor 2 en 3 clavecimbels van 
J.S. Bach zullen later horen.  Een geweldige 
kans om deze bijzondere solisten te horen in 
Bathmen!

17 DECEMBER 2017 
Aanvang: 19.30 uur
Dorpskerstconcert
Een vertrouwde maar steeds weer verrassende 
en ontroerende formule: lokaal en regionaal 
talent tezamen in de sfeervolle Bathmense 
dorpskerk. Een feest van muziek en samenzijn, 
afgesloten met Glühwein.

14 JANUARI 2018 
Aanvang: 15.00 uur
Amsterdam Wind Quintet
Het Amsterdam Wind Quintet is opgericht 
in 2006 en heeft een internationale reputatie 
weten op te bouwen. Naast het spelen van het 
repertoire voor blaaskwintet gaat het ensemble 
graag projecten aan met o.a. dichter Erik 
Menkveld, acteur Roelant Radier, stand-up 
comedian Fred Zuiderwijk, bariton Marcel van 
Dieren, mezzosopraan Talitha van der Spek en 
bastrombonist Michael Eversden. 
In Bathmen zullen we voor de pauze genieten 
van de avonturen van Peter en de Wolf op 
muziek van Sergej Prokofi ev, met verteller/
zangeres Talitha van der Spek. Een spannend 
sprookje, waarbij Peter in het bos bij het huis 
van zijn opa allerlei avonturen beleeft......
Na de pauze houden we met werken van Monti 
en Strauss de nieuwjaarssfeer nog even vast.

18 FEBRUARI 2018 
Aanvang: 15.00 uur
Chimaera trio (klarinet, cello, piano)
De trouwe bezoekers weten het nog: 
eind 2015 was het Trio Chimaera ook 
geprogrammeerd. Maar de dag van het 
concert werd het een duo toen de cellist door 
weersomstandigheden niet naar Schiphol kon 
vliegen. Maar het geïmproviseerde duo-concert 
was al zo inspirerend dat we het complete Trio 
graag terugzien! Het thema van dit concert 
wordt: “Tuttifrutti”. Van Beethoven wordt een 
bewerking van het grootse Septet gespeeld. 
Het Chimaera Trio vertolkt vanavond dit 
meesterwerk en vult het programma verder 
met arrangementen uit diverse eeuwen en 
genres die misschien iets minder groots, maar 
des te sprankelender, frisser en fruitiger zijn.

25 MAART 2018  
Aanvang: 15.00 uur
Muzinder! 
Muzikantencollectief Muzinder brengt 
Tonadillas & Tapas: een warmbloedig, Spaans- 
Zuidamerikaans concertprogramma in de 

dorpskerk van Bathmen. Het publiek wordt 
verrast met een gepeperd klassiek concert 
met muziek van o.a. De Falla, Granados, 
Villa Lobos en Piazzolla. U kunt luisteren naar 
volksmuziek met prachtige verhalen over de 
liefde en het leven. Ook de typische fl amenco 
invloeden zullen niet ontbreken. 
Aan dit concert werken mee:  Franka van 
Essen-zang, Mirjam Altena-fl uit, Annette 
Kruisbrink-gitaar, Myrthe van Hulst-cello en 
Philine Coops-piano.

22 APRIL 2018  
Aanvang: 19.30 uur
Britten Jeugdorkest olv Loes Visser. 
Het Britten Jeugdorkest is in Bathmen een 
bekend ensemble aan het worden! Na twee 
zeer succesvolle optredens komen ze weer 
in Bathmen, en ze nemen de winnaars van 
het Britten vioolconcours 2018 mee!  Op het 
programma staat o.a. de Holberg Suite van 
Edvard Grieg, naast héél veel andere pareltjes 
uit de strijkersmuziek. Kom luisteren!Programma 
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