
Voor u ligt het programma van de Stichting Muziekkring 
Bathmen voor het seizoen 2018-2019. 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 kleinere 
‘strippenkaart’: drie concerten voor € 40,- ! Bovendien: als u dit 
seizoen niet meer aan drie concerten toekomt, blijft de kaart ook 
in volgende seizoenen nog geldig. Of verras een vriend of familielid 
met een cadeaubon voor een concert! 

Tot ziens in de dorpskerk.

De Stichting Muziekkring Bathmen

seizoen 
2018-2019

Concertserie Dorpskerk Bathmen

Sfeervol, verrassend, veelzijdig!



Programma 
2018-2019
7 OKTOBER 2018
Aanvang: 19.30 uur

Doris Hochscheid, cello; Frans van Ruth, piano.

Het duo Hochscheid-van Ruth heeft een internationale reputatie: volgens de 
Engelsen “as fi ne a cello-and-piano team as you will ever hear” en volgens het 
Duitse blad Ensemble een “perfect op elkaar ingespeeld” duo dat met verbluff ende 
techniek en speelvreugde aan het werk is. Voor hun concert in Bathmen hebben 
zij allereerst de vertrouwde vroege romantiek van Mendelssohn en Chopin 
uitgekozen. Daarnaast komt een aantal werken van Nederlandse componisten aan 
bod. Lucas Wiegerink (1985) en Wilma Pistorius (1991) schreven hun composities 
in opdracht van Hochscheid en Van Ruth. Bijzonder eraan is dat in beide gevallen 
uit de muziek theatrale elementen naar voren komen. Van Daniel van Goens hoort 
u enkele door het duo her-ontdekte cello-werken.



4 NOVEMBER  2018 
Aanvang: 15.00 uur

Cappella Enschede Barok 

Cappella Enschede Barok begon zijn bestaan in 2016 met de uitvoering van de 
dubbelkorige motetten van J.S. Bach. De zangers van het Cappella Enschede 
Barok hebben allen ruime koorervaring en de meesten van hen zijn werkzaam als 
professioneel musicus. Het ensemble gaf verschillende concerten in Nederland 
en Duitsland met muziek van zeer uiteenlopende componisten en tijden. 
Jeanet Bosch, klaveciniste en dirigente, studeerde aan de conservatoria van 
resp. Enschede en Amsterdam. Haar docenten waren o.a. Remy Syrier en 
Jacques Ogg (klavecimbel) en Daniel Reuss, Paul van Nevel en Hans van den 
Hombergh (koordirectie). 
In Bathmen zullen de vocalisten zich in allerlei formaties laten horen: van duet tot 
8-stemmig in een gevarieerd programma met werken uit de Renaissance en de 
21e eeuw.



25 NOVEMBER 2018 
Aanvang: 15.00 uur

BRISK Recorder Quartet

BRISK biedt, volgens Opus Klassiek, “...een briljant luisterspel... met veel 
virtuositeit en lichtheid nieuwe wegen zoekend en vindend”.

Het programma Canção is een caleidoscoop van Spaans en Portugees 
repertoire dat steeds gebaseerd is op vocale muziek: virtuoos versierde 
liedbewerkingen van onder meer Coelho, Carreira, Cabézon en zettingen van 
de hymne Ave Maris stella in versies van Ortiz en Victoria. Maar er klinken 
ook bewerkingen van romantische muziek van Obradors en  Montes Capón, 
hartstochtelijk en melancholisch. Toek Numan liet zich inspireren door de 
Fado en schreef het opzwepende Vientos Ibéricos. Gijs Levelt, trompettist 
van de Amsterdam Klezmer Band, schreef de introductie en de fi nale voor dit 
programma, gebaseerd op een Sefardische melodie. 



16 DECEMBER 2018 
Aanvang: 19.30 uur

Dorpskerstconcert

Een vertrouwde maar steeds weer verrassende en ontroerende formule: lokaal 
en regionaal talent tesamen in de sfeervolle Bathmense dorpskerk. Een feest van 
muziek en samenzijn, afgesloten met Glühwein….



20 JANUARI 2019
Aanvang: 15.00 uur

Oblivion Trio (fl uit, harp, altviool)
Het is de voorliefde voor de door Debussy bedachte bezetting van altviool, fl uit 
en harp die dit trio samenbracht om zijn Sonate ten uitvoer te brengen. Het trio, 
bestaande uit fl uitiste Emeline Dessi, harpiste Joukeline Sizoo en altist Frank 
Goossens, heeft inmiddels een breed repertoire opgebouwd en speelt niet alleen 
Frans impressionistische, maar ook Romantische en hedendaags klassieke 
stukken. Regelmatig maken zij uitstapjes naar Franse chansons of muziek met 
Spaanse of Zuid-Amerikaanse invloeden. 
Op 20 januari gooit het trio het op een Frans akkoord. Zij brengen niet alleen 
de Sonate van Debussy ten gehore, maar hopen ook het publiek te verrassen 
met verschillende werken van eveneens Franse en Japanse componisten. In 
dit programma deelt Debussy het podium met Marais, Ibert, Dubois, Ravel en 
Takemitsu. 



24 FEBRUARI 2019 
Aanvang: 15.00 uur

Trio C tot de derde

Trio C tot de Derde (Coos Lettink – accordeon; Carel den Hertog – viool; 
Caspar Terra – klarinet) speelt klezmer in de puurste zin des woords: joodse 
feestmuziek, met muzikale uitstapjes naar aangrenzende genres als de balkan 
en gipsy, de jazz en de klassieke muziek. In de voetsporen van componisten 
als Béla Bartók en Zoltán Kodály reist het trio regelmatig richting Oost-Europa 
op zoek naar nieuwe muziek, die in hun programma KLEZ-X! verwerkt wordt 
tot ‘nieuwe klassiekers’, afgewisseld met eigenzinnige vertolkingen van ‘oude 
klassiekers’ van genoemde grootmeesters en classics uit het onuitputtelijke 
balkan en klezmer repertoire. Geniet, dans en droom met Trio C tot de Derde…



17 MAART 2019  
Aanvang: 15.00 uur

Arminio Quartett

Aan de Hochschule für Musik in Detmold, richtten 4 jonge musici - 
Johanneke Haverkate en Julia Parusch (viool), Friedemann Jörns (altviool) 
en Max Gundermann (cello) - in 2011 het Arminio Quartett op. Al snel na 
hun oprichting kreeg het kwartet bekendheid dankzij optredens voor de 
Duitse omroep, en in diverse theaters en concertzalen. Het kwartet deed 
enkele samenwerkingsprojecten met ballet, en experimenteerde met andere 
stijlrichtingen: met de Nederlandse zangeres Mylène Kroon werden de Juliet 
letters van Elvis Costello uitgevoerd, en komend seizoen volgt de bijzondere 
productie ‘Dark Side of the Moon’ van Pink Floyd.
Voor Bathmen viel de keus op kwartetten van Beethoven en Brahms, 
afgewisseld met contrastrijke en onbekendere kwartetstukken.



14 APRIL 2019  
Aanvang: 19.30 uur

Eke Simons en Anita Tomasevich, piano vierhandig

Eke Simons uit Deventer is dankzij haar eerdere optredens een goede bekende 
in Bathmen. Eke voltooide haar Master Solo Piano cum laude aan het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag in 2007 bij Geoff rey Madge en David Kuyken. Haar 
carrière heeft haar sindsdien in vele zalen in binnen- en buitenland gebracht, 
waarbij zij samenwerkte met o.a. cellist Harro Ruijsenaars, slagwerker Colin 
Currie, leden van het KCO. 
Anita Tomasevich  studeerde aan de Academie van Kunst in Novi Sad (Servië) 
en aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Marcel Boudet en 
Ellen Corver. Ze trad op in Rusland, Nederland, Italië, Spanje en maakte veel 
optredens op de nationale radio en televisie. Zij won de eerste prijs bij de 
International Piano Competition van Tortona (Italië, 1997). Master classes volgde 
ze bij o.a. Stefan Vladar, Jan Wijn, en Lazar Berman. Het duo Tomasevich/
Simons wordt geprezen om haar grote inlevingsvermogen en elegant, kleurrijk 
samenspel. 

De sonate van Mozart is net een mini-opera, een zeer karaktervol stuk. In de 
Peer Gynt suites van Grieg komen extreme emoties voor:  van wilde dansen 
tot diepe rouw. De bekende Hongaarse Dansen van Brahms zijn gebaseerd op 
originele Hongaarse volksmelodieën.





Over Stichting Muziekkring Bathmen

In 1979 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.

Als donatie is een hoger bedrag natuurlijk meer dan welkom! De stichting 
heeft een erkenning als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
(RSIN nummer 806691177) zodat uw donatie voor 125% (!) fiscaal aftrekbaar 
is. 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.



De concertserie en deze brochure worden 
mede mogelijk gemaakt dankzij:

Larenseweg 1
7437 BL Bathmen

T.: 0570 541220   
www.dokterbv.nl

DOKTER
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DOKTER

Voor koffie, lunch of diner
Met vrienden, familie of zakelijk
Ongedwongen, sfeervol en gastvrij

Dan bent u bij ons
aan het juiste adres!

Kijk voor meer informatie op onze website:
www.bosrestaurant.nl

G E M E E N T E  D E V E N T E R

®

Meer informatie
www.muziekkringbathmen.nl 

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


