
De twinkeling van het concertpodium 
begint bij de eerste stappen. Muzehof 
organiseert leerlingenconcerten 
samen met het Muzecollectief op 
vele plekken in de regio. Ervaar met  
ons ontroerende en verrassende 
muzikale momenten!
 
Muzeavonden & Bandnights
Series in najaar / voorjaar 
Prachtig Winterconcert 
14 december 2021 Kerk Gorssel 
met orkesten, ensembles, koor en 
solisten van alle leeftijden. 
www.muzehof.nl/agenda

Cappella Amsterdam
Daniel Reuss dirigent

Bach schreef  motetten voor speciale gelegenheden en ze 
werden vaak maar eenmaal uitgevoerd. Daarom werden ze 
niet goed gearchiveerd. De kans dat sommige niet bewaard zijn 
gebleven, is groot. Gelukkig kunnen we nog steeds van de 
wonderen van deze muziek genieten, zoals in dit programma. 
We weten niet precies hoeveel motetten Bach heeft 
gecomponeerd. Momenteel zijn vijf  motetten onbetwist van 
Bachs hand.

Requiem voor...
Zondag 7 november 2021 | 15.00 uur
Gudulakerk in Lochem
Entree: € 29,50
Kaartverkoop:
www.schouwburglochem.nl
www.requiemlochem.nl
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7 november 2021 | 11.30 uur 
 Een nacht met Sheherazade     
 CLUB CLASSIQUE EN SCHRIJVER ABDELKADER BENALI  
 Muziek van o.a. Carl Nielsen en Nikolaj Rimski-Korsakov

19 december 2021 | 11.30 uur
 Een warme Kerst, muziek uit Noord-Europa   
 OLGA VOCAAL ENSEMBLE 
 Vier mannen bewijzen op muzikale wijze dat de lange winterperiode ook  
 warmte en vrolijkheid kent

16 januari 2022 | 11.30 uur 
 Nieuwjaarsconcert      
 BARITON RAOUL STEFFANI EN ENSEMBLE FLOR D’AMOR
 Een concert waaruit blijkt dat klassieke liederen en Caribische swing goed  
 samen gaan

20 februari 2022 | 11.30 uur
 Elck zijn waarom, de keuze van Nelleke Noordervliet 
 CAMERATA TRAJECTINA EN NELLEKE NOORDERVLIET
 Vertellingen en muziek uit de tijd van de Muiderkring, Joost van den  
 Vondel en Constantijn Huygens

20 maart 2022 | 11.30 uur
 Dubbel klassiek met een extra vleugel(tje humor)
 PIANODUO BETH & FLO
 Twee klassiek geschoolde pianistes die het theatrale element niet schuwen.  
 Elk op een eigen concertvleugel

3 april 2022 | 11.30 uur
 Alhambra revisited
 ROLINHA KROSS, zang met begeleiding van viool, ud en klarinet. 
 Muziek uit het middeleeuwse Spanje. Over geloof, identiteit en conflicten,  
 maar ook over culturele uitwisseling

8 mei 2022 | 11.30 uur
 Feest met Vivaldi en Telemann
 BAROKORKEST THE COUNTERPOINTS
 Barokorkest, voor dit concert uitgebreid met hobo en bas, brengt Italiaanse  
 lichtvoetigheid en Duitse virtuositeit

12 juni 2022 | 11.30 uur
 Beethoven, forever young
 BABYLON STRIJKKWARTET
 Muziek van Beethoven tot Beatles t.g.v. de 250e geboortedag van de in  
 Zutphen geboren componist

Entree: losse concerten € 22,00 (bezoekers t/m 18 jaar gratis entree) Kaartverkoop: www.kapeloptrijsselt.nl | info@kapeloptrijsselt.nl | 0575 - 570 521
Adres: Mettrayweg 25 in Eefde

Kapel op ‘t Rijsselt

Wij houden van het uitgeven van mooie, 
verzorgde boeken op het gebied van 
literatuur en beeldende kunst. Sinds 
2015 verschenen, geheel in eigen beheer 
uitgegeven, al tien prachtige publicaties.
 

Onze boeken zijn te zien, te voelen en te 
koop bij de boekhandel waar het allemaal 
begon, Lovink aan de Markt in Lochem.

www.hethuismetdedriegedichten.nl

Het Huis 
met de 

Drie 
Gedichten 

Op de zijgevel 
van het pand 

staan drie 
gedichten. 

Eén van 
Herman Gorter, 

één van 
Emily Dickinson 

en één van 
Hans Favery. 

Samen vormen 
ze een drieluik 
over het leven.

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

Lochem Klassiek
                       21|22

Olga Vocaal Ensemble



 2022 

19 MAART  
    15 APRIL

Weihnachts-Oratorium

Dinsdag 21 december 2021 | 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 topensemble en 
solisten van wereldformaat. 

Nederlands Kamerkoor
Freiburger Barockorchester
Peter Dijkstra chef-dirigent

Entree: 1e rang € 79,50 | 2e rang € 59,50 | 3e rang € 39,50
Kaartverkoop: www.schouwburglochem.nl of  www.bachlochem.nl

Matthäus Passion

Zaterdag 9 april 2022 | 19.30 uur
Gudulakerk in Lochem
Entree:
1e rang € 95,00
2e rang € 75,00
3e rang € 39,50
Kaartverkoop:
www.schouwburglochem.nl 
of  www.bachlochem.nl

Bachkoor Holland
Concertgebouw Kamerorkest

Haags Matrozenkoor
Gijs Leenaars chef-dirigent

Een Matthäus Passion van het allerhoogste 
niveau in de intieme ambiance van de 
Lochemse Gudulakerk.

Zaterdag 2 april 2022 | 20.00 uur
Gudulakerk in Lochem

Vocaal Ensemble Lochem
The Utrecht Company of Music 
Marc Buijs - dirigent 

Johannes 
Passion

Kaartverkoop:
via vocaalensemblelochem.nl, 
de koorleden, Boekhandel 
Lovink en aan de zaal
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Nieuwsbrief ontvangen?
diepenheimklassiek@gmail.com
www.diepenheimklassiek.wordpress.com

D
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‘De kleine zaal’ 
van het Amsterdamse 
Concertgebouw 
in de Johanneskerk 
van Diepenheim

Ieder voor- en najaar
een concert 
van topmusici

2021 Camerata RCO

Agenda
Culturele

Lochem

Iedere maand de Culturele 
Agenda onvangen? 
Meld u aan op 
www.lochemcultureel.nl

www.schouwburglochem.nl

Vr. 14 januari 2022
Francis van Broekhuizen 
& Gregor Bak

voor pUbliek maakte deze folder Lochem Klassiek

Altijd op de 
hoogte van 
de mooiste 
culturele 
activiteiten


