
Als u deze brochure ontvangt, zijn we bezig met ‘ontwaken’ na 
een periode van lockdown. Het gehele seizoen 2020-2021 werd 
afgelast, maar we gaan een flink deel van de geplande concerten 
opnieuw programmeren voor het komende seizoen! Details vindt u 
verderop in deze brochure en op onze website geven we u actuele 
informatie over de concerten in coronatijd.

Voor u ligt dus het programma van de Stichting Muziekkring 
Bathmen voor het seizoen 2021-2022.
Maandelijkse concerten in een prachtige dorpskerk met een goede 
akoestiek, afwisselende programmering en altijd weer een warm 
onthaal: zowel publiek als musici zijn er enthousiast over!

Steun alstublieft ons en onze musici! Dat is nu belangrijker dan 
ooit. We maken het u makkelijk: als een donateurschap net een 
bruggetje te ver is, kunt u gaan voor een kleinere ‘strippenkaart’: 
drie concerten voor € 45,-! Bovendien: als u dit seizoen niet 
meer aan drie concerten toekomt, blijft de kaart ook in volgende 
seizoenen geldig.

Of verras een vriend of familielid met een cadeaubon voor een 
concert!

seizoen 
2021-2022

muziek in tijden van en na covid-19



Programma 
2021-2022
11 SEPTEMBER 2021
Aanvang: 16.00 uur

Bathmens mini-festival

Zie de website voor de volledige programmering.

In de Dorpskerk:

16:00  Daan Oostdam, piano
17:00  Duo Di Alloro (saxofoon)

Het programma is super-gevarieerd: Zwanenmeer van Tsjaikovski, nummers 
van Queen, Adagio van Barber, strijkkwartet van Borodin en nog vele andere 
nummers.

Na het concert biedt Duo di Alloro u een hapje en een drankje aan!

De toegang is gratis, wel kunt u een vrijwillige bijdrage doen (collecte) voor de 
musici.





17 OKTOBER 2021 
Aanvang: 15.00 uur

Epos Ensemble met een muziektheaterprogramma

Het Epos Ensemble (www.eposensemble.nl) maakt kinder- en 
gezinsvoorstellingen waarin verhalen en klassieke muziek op een speelse manier 
tot één geheel worden verweven. Het Epos Ensemble bestaat uit Annemieke 
Hereijgers (fluit), Katinka van Driezum (hobo), Marinthe Jansen (klarinet), Anja 
Brons (fagot), en Lindy Karreman (hoorn). De verteller is Benjamin Murck.
De Wraak van Lorre
Een huisdier hebben is leuk, maar een prachtig opera-zingende papegaai als 
huisdier hebben is helemaal fantastisch! Jop is dan ook helemaal in de wolken 
als Lorre bij hem komt wonen en hij kan al gauw niet meer zonder het lieve 
beestje. Maar ook meneer Panini wil hem graag hebben om heel veel geld aan 
hem te verdienen in de grote operazalen wereldwijd. De geniepige Panini haalt 
de raarste streken uit om Lorre van Jop af te pakken, en dit laten Jop en zijn 
vrienden niet zo maar op zich zitten...
Een spannend, knotsgek verhaal naar het boek van Tosca Menten, wat door 
verteller Benjamin Murck helemaal tot leven gewekt wordt. Ook de kinderen zelf 
zullen aan het zingen gezet worden!



14 NOVEMBER 2021
Aanvang: 15.00 uur

Russisch Vocaal Ensemble Soedarynja

De acht zangeressen van Vocaal Ensemble Soedarynja delen de passie voor 
Russischtalige chansons. Onder leiding van dirigente Svetlana Tsariova voert het 
ensemble het publiek mee naar de wereld vol romantiek van Soedarynja. 
De meeste chansons zijn a capella, drie- tot zesstemmig, het merendeel fraai 
gearrangeerd door Svetlana Tsariova. Accordeoniste Elisabeth van der Steeg en 
saxofoniste Ditte Groen verlenen medewerking.
Soedarynja  won in april 2014 de publieksprijs op het korenfestival  Vesnushka 
in Yaroslavl in Rusland. Het ensemble trad onder meer op in De Hermitage 
Amsterdam, Allard Pierson Museum Amsterdam en Museum het Dolhuys 
in Haarlem. En we zagen hen in Bathmen voor een optreden tijdens het 
onvergetelijke Bathmen Spant De Kroon spektakel in dat jaar.
Meer over Soedarynja op website: sites.google.com/site/soedarynja.



19 DECEMBER 2021
Aanvang: 19.30 uur

Dorpskerstconcert

Traditiegetrouw vindt in de Bathmense Dorpskerk eind december het 
Kerstconcert plaats.

In een combinatie van muziek gespeeld door diverse (vaak regionale) 
musici en ensembles, en samenzang met begeleiding van orgel en/of 
koperensemble, komt de kerstsfeer op een bijzondere manier tot leven.

Graag tot 19 december!

 traditie:
het dorps-

kerstconcert
19 december

2021



16 JANUARI 2022
Aanvang: 15.00 uur

Arcato Jeugd Strijkers Ensemble olv Petra Westra en 
Herman Draaisma

In januari 1999 werd het Arcato ensemble opgericht door vioolpedagoge Petra 
Westra, om aan haar leerlingen de mogelijkheid te bieden om het samenspel 
te ontwikkelen. Later werden nog de ensembles Preludio (voor beginnende 
strijkers) en Scala (als voortraject van Arcato) toegevoegd.
Het aantal spelers binnen de stichting ligt momenteel ruim boven de 70.
Alle ensembles doen mee aan festivals en concoursen zowel in binnen- en 
buitenland.

Petra Westra (1973) slaagde cum laude voor haar diploma Docerend Musicus 
en Uitvoerend Musicus na een studie in Zwolle bij Kees Koelmans. De beurs 
voor een studie in het buitenland sloeg Petra af. Ze besloot zich volledig op 
het lesgeven te richten en bouwde een florerende lespraktijk in Warnsveld (bij 
Zutphen) op. Haar leerlingen komen uit de hele regio.
Herman Draaisma
Herman Draaisma (Bolsward, 1959) studeerde aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag klarinet bij Pierre Woudenberg, basklarinet bij Tom 
Sieuwerts, en orkestdirectie bij Lucas Vis.
In 1992 trad hij in dienst als klarinettist/basklarinettist bij het Nederlands 
Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamer Orkest in Amsterdam.
Hij is vaste dirigent van meerdere ensembles waaronder het jeugdstrijkorkest 
Arcato.

In Bathmen staan heel spannende stukken op het programma:  Apollon 
Musagète van Igor Strawinsky, de serenade voor strijkorkest van Wirén, en 
de bewerking voor strijkorkest van “ O Mensch, bewein dein Sünde gross. 
BMW622 door Max Reger.



13 FEBRUARI 2022
Aanvang: 15.00 uur

Pynarello kwartet

Emeline Dessi (fluit) werd opgeleid in haar geboortestad Troyes (Frankrijk), Parijs, 
Den Haag en Rotterdam. Ze speelt regelmatig in de grote Nederlandse orkesten 
en is betrokken bij nieuwe projecten als Neofanfare 9x13, Fluitsextet 6Sense, en 
Decaphonics.
Eva Traa (viool) studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam en speelt 
als freelancer in de grote Nederlandse orkesten; ze is daarnaast als performer 
en maker verbonden aan KASKO, huis voor muziektheater. Eva heeft een C.A. 
Miremont viool uit de collectie van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds in 
bruikleen.
Sofie van der Schalie (altviool) studeerde in Amsterdam bij Francien Schatborn, 
bij Lawrence Power in Zürich, en bij Leo de Neve te Antwerpen. Zij is werkzaam 
als freelance orkestmusicus, kamermusicus, soliste en docente; ook geeft 
ze masterclasses en leidt groepsrepetities, o.a. bij het Nederlands Jeugd 
Strijkorkest.
Emma Kroon studeerde in Amsterdam bij Dmitri Ferschtman, en volgde 
masterclasses bij o.a. Anner Bijlsma en Pieter Wispelwey. Zij is celliste van 
het Dostojevski Kwartet; ook is ze momenteel academiste bij het Antwerp 
Symphony Orchestra.  Ze speelt op een cello (Johannes Bernardus Cuypers, 
1810) haar ter beschikking gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten 
Fonds.
De vier leden van het kwartet spelen allen in Pynarello, het spraakmakende 
muziekcollectief dat staand, uit het hoofd en zonder dirigent zinderende 
uitvoeringen van symfonisch repertoire verzorgt.

In Bathmen speelt het kwartet o.a. strijkkwartetten van Mozart en Schneider, en 
strijktrio’s van Beethoven en Röntgen, en een trio voor fluit, viool en altviool van 
Beethoven.



20 MAART 2022
Aanvang: 15.00 uur

Johannes Passion - Vocaal Ensemble Il Cocodrile 
Cante o.l.v. Jeanet Bosch 

Bijna twee jaar nadat de geplande uitvoering van de Johannes Passion door “Il 
Cocodrile Cante” moest worden afgelast wegens de covid-19 pandemie, komt 
het er alsnog van! De Johannes Passion van J.S. Bach!
Sinds 1991 staat Vocaal Ensemble Il Cocodrillo Cante onder leiding van Jeanet 
Bosch. Jeanet studeerde klavecimbel en koordirectie aan de conservatoria van 
resp. Enschede en Amsterdam. Naast Il Cocodrillo Cante leidt ze verschillende 
kamerkoren in de regio en Muziektheater Signale in Duitsland. 
Het koor bestaat uit geschoolde zangers die een uitdagend repertoire op 
vernieuwende en prikkelende wijze ten uitvoer brengen. Het repertoire omvat 
verschillende stijlperioden: van renaissance tot 20e-eeuwse repertoire. Il 
Cocodrillo Cante concerteert in Enschede, de provincie Overijssel en ook in het 
buitenland (Zwitserland, Frankrijk en Duitsland). Zij voerden al de Mattheuspassie 
van J.S. Bach uit, in de vertaling van Jan Rot. En in Bathmen volgt nu de 
Johannes Passion, dat andere meesterwerk van Bach voor de veertigdagentijd. 
Voor dit concert geldt een aangepaste toegangsprijs: € 15,00 voor donateurs, 
€ 25,00 voor niet-donateurs.



10 APRIL 2022
Aanvang: 19:30 uur

Rogeri piano trio 

Het Rogeri piano trio bestaat uit drie bevlogen musici die hun sporen in de 
kamermuziek ruimschoots verdiend hebben. De programma’s worden meestal 
tijdens concerten toegelicht.

Marjes Benoist (piano) studeerde aan de Conservatoria van Amsterdam (bij Jan 
Wijn), Rome (Guido Agosti) en Moskou (Yevgeny Moguilevsky). Zij is actief als 
uitvoerend musicus in binnen- en buitenland, gaf 40 jaar les aan Nederlandse 
conservatoria en is regelmatig jurylid bij pianoconcoursen.
Cobi Berculo (viool) studeerde bij Davina van Wely en Herman Krebbers. In Israël 
en Duitsland bekwaamde ze zich verder in kamermuziek. Gedurende 30 jaar 
was ze als 1e violiste werkzaam in het Radio Filharmonisch Orkest. Ook speelde 
ze o.a. in het Residentie Orkest en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. 
Daarnaast is ze viooldocente in haar eigen praktijk.
Jaap Sytsma (cello) behaalde bij Tibor de Machula in Amsterdam het 
eindexamen solospel. Vervolgens studeerde hij nog anderhalf jaar bij André 
Navarra aan de Hochschule für Musik in Detmold (Duitsland). Jaap was jarenlang 
solo-cellist van het Nederlands Ballet Orkest en Holland Symfonia. Ook speelde 
hij als solist met diverse Nederlandse orkesten en is hij actief als kamermusicus.
Het programma wordt later op de website gepubliceerd.



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”. De organisatie van concerten leek het meest 
geschikt.. 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. 
Na jaren van gelijkblijvende tarieven, moesten we de jaarlijkse 
donateursbijdragen aanpassen naar € 12,50 per persoon en € 20,00 voor 
twee personen op hetzelfde adres. Indien u buiten Bathmen woont en de 
informatie per post wilt ontvangen, worden de donateurskosten met € 5,00 
verhoogd.

U kunt natuurlijk meer doneren! 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: € 17,50. Donateurs: € 12,50
Jongeren tot 18 jaar bezoeken de concerten gratis. 

Prijzen zijn inclusief een consumptie.



De concertserie en deze brochure worden 
mede mogelijk gemaakt dankzij:
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Voor ko!e, 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
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Meer informatie
www.muziekkringbathmen.nl 

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

DROGISTERIJ
HÖFTEN

DORPSSTRAAT 5   7437 AJ BATHMEN   (0570)541226


