
Vier maal 
zomers klassiek 
op Landgoed 
Morgenstern 
in Barchem
2018 is alweer het 24e jaar voor 
 Kamermuziek aan de Berkel. 
Met ook deze zomer een heel 
mooi  programma.

zondag 8 juli 2018 | 15:00 uur
Villiers Quartet

zondag 22 Juli 2018 | 15:00 uur
Camiel Boomsma - piano

zondag 12 Augustus 2018 | 15:00 uur
Metamorphoses

zondag 26 Augustus 2018 | 15:00 uur
Florian Verweij - piano
en
Anuschka Pedano - altviool
Maria Pedano - hobo
Anastasia Kurilko - piano

Entree: € 20,00, passe-partout € 72,00
Kaartverkoop: 
0575-431472 of 0575-556475 of 
info@kamermuziekaandeberkel.nl.
www.kamermuziekaandeberkel.nl

vanaf 22 juni 2018
Gudulakerk in Lochem

Zomeravond
concerten 
22 juni | 20:00 uur 

Oost Nederlands Kamerkoor
Alfred Schnittke

6 juli | 20:00 uur 
Stadsjongenskoor Oldenzaal
‘Jongens en jongemannen’ 

20 juli | 20:00 uur 
Il canto di Rame ‘Evening Prayer’

10 augustus | 20:00 uur 
Why Four ‘Close Harmony’

17 augustus | 22:00 uur 
Els Dijkerman - orgel, 
Jeanette Pol - fluit ‘Bach bij nacht’ 

7 september | 20:00 uur 
Barlhezeconsort ‘barokmuziek’

Marktorgelconcerten
11 juli | 11:30 - 12:00 uur  

Elske te Lindert
18 juli | 11:30 - 12:00 uur  

Sebastiaan ‘t Hart
25 juli | 11:30 - 12:00 uur  

Gerrit Hoving
1 augustus | 11:30 - 12:00 uur  

Gijsbert Kok
8 augustus | 11:30 - 12:00 uur  

Willeke Smits
15 augustus | 11:30 - 12:00 uur  

Herman Mussche

Beiaardconcerten
6 juli | 19:00 uur 

Rien Donkersloot
20 juli | 19:00 uur 

Jan Bezuijen
11 augustus | 15:00 uur 

Els Dijkerman, Jan Geert Heuvel-
man, orgel- en beiaardwandeling

17 augustus | 21:00 uur
Boudewijn Zwart

Entree: vrije gift    
www.gudula.nuGudula

Lochem Klassiek 
18|19

Een uitgave van de Culturele Agenda Lochem,
mede mogelijk gemaakt door Fonds 1819

zondag 7 oktober 2018 | 13:30 uur

In vier huiskamers in Lochem 
geven professionele musici een concert 
van een half uur. Bezoekers trekken 
van huiskamer naar huiskamer, zodat 
zij kunnen genieten van telkens een 
ander concert. Na het laatste concert, 
dat eindigt om 16:15 uur bent u welkom 
in het Stadshuus, Markt 3 in Lochem, 
om onder het genot van een drankje 
gezellig na te praten. 

Entree: €20,00 incl. drankje na afloop 
in het Stadshuus. 
Kaartverkoop: Boekhandel Lovink
www.daglochem.nl 

huiskamer
concerten

concertseizoen 2018/2019 
altijd maar weer die 
 verrassing

zondag 21 oktober 2018 | 11:30 uur
Dominic Seldis en James Pearson 
Stand up bass, music and fun

zondag 9 december 2018 | 11:30 uur
Het Coco Collectief Buiten is het 
koud, binnen is muziek

zondag 6 januari 2019 | 11:30 uur
Nieuwjaarsconcert met Verso en 
Vincent van Amsterdam 
Klassiek maar dan anders

zondag 17 februari 2019 | 11:30 uur
Vocaal Ensemble 
Le Nuove Musiche (niet) getreurd 

zondag 17 maart 2019 | 11:30 uur
Café des Chansons
Parlez-moi d’amour

zondag 12 mei 2019 | 11:30 uur
Yang Yang Cai - piano 
Klassieke Romantiek 
in zwart en wit

zondag 16 juni 2019 | 11:30 uur
Kurios Klarinet kwartet en 
alt/mezzosopraan 
Carina Vinke 
een muzikale staalkaart van 
het Interbellum

Entree: € 20,00 (t/m 18 jaar gratis 
entree o.b.v. beschikbaarheid)
Vooraf reserveren wordt aan-
bevolen. www.kapeloptrijsselt.nl

Mettrayweg 25 in Eefde
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zondag 21 oktober 2018 
20:00 uur
Gudulakerk in  Lochem

Herfstconcert

O. Gjeilo 
Sunrise Mass

J. Haydn 
Kleine Orgelmesse

F. Mendelssohn 
Wer nur den lieben 
Gott läßt walten

J.D. Zelenka 
Miserere

Kaartverkoop: www.
vocaalensemble
lochem.nl 

K
ap

el
 o

p 
’t 

R
ijs

se
lt

Villiers Quartet



dinsdag 16 april 2019 | 19:30 uur
Gudulakerk in Lochem

Nederland heeft een rijke Matthäus 
cultuur. De uitvoering in Lochem wint 
in hoog tempo aan betekenis en popu-
lariteit. De hoge muzikale standaard 
en de intieme sfeer en akoestiek van 
de Gudulakerk maken de Matthäus 
Passion in Lochem een uitvoering die 
je in ieder geval meegemaakt moet 
hebben.

Entree: 1e rang € 85,00 | 2e rang 
€ 65,00 | 3e rang € 40,00
Het programmaboekje en een 
consumptie in de pauze zijn bij de 
toegangsprijs inbegrepen.
Kaartverkoop: Schouwburg Lochem
www.bachlochem.nl 

Entree: 1e rang € 75,00 | 2e rang 
€ 55,00 | 3e rang € 40,00
Het programmaboekje en een 
 consumptie in de pauze zijn bij de 
toegangsprijs inbegrepen.
Kaartverkoop: Schouwburg Lochem
www.bachlochem.nl 

Matthäus 
Passion

Nederlands Kamerkoor 
en Collegium 1704 
o.l.v. Peter Dijkstra

dinsdag 18 december 2018 | 19:30 uur
Gudulakerk in Lochem

Bachs Weihnachts-Oratorium is de 
ideale manier om kerst feestelijk in 
te luiden. Volgens traditie werken het 
Nederlands Kamerkoor en chef-dirigent 
Peter Dijkstra ieder jaar samen met 
een ander topensemble en solisten van 
wereldformaat. 
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zondag 4 november 2018 | 15:00 uur
Gudulakerk in Lochem

Mensen komen, mensen gaan en de 
wereld blijft altijd bestaan. Dat is het 
thema van Again and Again, waarin de 
oude meester Josquin des Prez en de 
hedendaagse Amerikaanse compo-
nist David Lang de cyclus bezingen 

van het leven toen en nu: van begin 
tot einde, van verdriet en straf tot 
liefde,  verzoening en berusting. Een 
a capella programma vol bezinning.
In de werken van des Prez en Lang 
speelt tijd, of liever gezegd het op-
heffen van tijd, een cruciale rol. Het 
besef een dwarrelend blaadje te zijn in 
de eeuwigheid waait door hun werken. 

Tjeerd Top, eerste violist van het 
 Koninklijk Concertgebouworkest, 
speelt bij dit a capellaprogramma 
enkele instrumentale werken.

Entree: € 29,50
Kaartverkoop: Schouwburg Lochem 
www.requiemlochem.nl

Requiemconcert

Weihnachts-Oratorium
Bachkoor Holland

Concertgebouw Kamerorkest
Haags Matrozenkoor

o.l.v. Gijs Leenaars bachweken 
lochem

2 april // 16 april 2019

Twee weken lang komt Johann 
Sebastiaan Bach tot leven in 
Lochem. Tijdens de Matthäus 
Passion maar ook op straat, in 
lezingen, een zangworkshop 

en jazz. Je kunt niet om Bach 
heen!

eigenzinniglochem.nl/bachweken

Altijd op de hoogte van 

de mooiste culturele 

activiteiten in

Almen,  Barchem

 Eefde, Epse, Exel 

 Gorssel,  Harfsen,  Joppe 

 Kring van Dorth, Laren 

 Lochem en Zwiep

Iedere maand de 
Culturele Agenda ontvangen?

Meld u aan op lochemcultureel.nl

Cappella Amsterdam 0.l.v. Daniel Reuss
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Agenda
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HETTRAGELAGE LAND

museummore.nl

F   CUS
27 MEI – 9 SEPTEMBER 2018


