
Topband speelt klezmer in Wittem 

Dance of Joy laat 
emoties zien en horen 

 
Dance of Joy (Aken), een van de bekendste klezmer-

ensembles uit Duitsland, speelt op vrijdag 24 mei 
opnieuw in de Kloosterbibliotheek Wittem. Het 
populaire ensemble weet zich inmiddels verzekerd van 
een vaste groep muziekliefhebbers die ook nu 
ongetwijfeld weer gaan genieten van een spetterend 
optreden. Het concert begint om 20.00 uur, de entree is 
13 euro. Kaartjes reserveren kan bij Jef Brauers (06-
10212183 of jbrauers@ziggo.nl).   
  
Klezmer is natuurlijk in de eerste plaats de muziek van 
de Oost-Europese joden. En die muziek is nauw 
verbonden met de joodse religie en cultuur. Hét 
kenmerk van klezmer is de enorme vitaliteit en de 
emotie die de muziek oproept. Dance of Joy speelt naast 
traditionele klezmernummers ook eigen composities; de 
band wordt daarom ook wel de ‘new klezmer’-groep 
genoemd. Ook de invloeden van  andere muziekgenres, 
zoals jazz en blues, zijn verweven in de muziek.  
 
Dance of Joy wordt gevormd door vier virtuoze 
muzikanten: Johanna Schmidt (viool), Alfred Krauss 
(accordeon), Johannes Flamm (klarinet en saxofoon) en 
Werner Lauscher (contrabas).   



Topkoren uit Moskou en 
Detmold in Kloosterbibliotheek 
 

Opnieuw komen twee absolute internationale topkoren 
een concert geven in de Kloosterbibliotheek Wittem. Op 
vrijdag 31 mei zijn dan het gemengd koor Vozrozhdenie 
uit Moskou en het Kamerkoor van de Muziekhogeschool 
uit Detmold (Duitsland). De concertavond begint om 
20.00 uur, de entree is 13 euro, begunstigers betalen 11 
euro. Kaartjes reserveren kan  bij Jef Brauers (06-
10212183 of jbrauers@ziggo.nl) 

Vozrozhdenie (dat renaissance betekent)  werd in 1994 
opgericht met het nadrukkelijke doel de Russische 
zangcultuur te laten herleven. Het koor, dat onder 
leiding staat van  Marina Kuznetsova, nam deel aan vele 
festivals en concoursen en zong in vrijwel alle beroemde 
kathedralen in Europa. Vozrozhdenie is gespecialiseerd 
in a capellamuziek in verschillende muziekstijlen. In 
Wittem zingt het koor muziek uit alle ‘windstreken’. 

Het Kamerkoor van de Muziekhogeschool in Detmold 
brengt ambitieuze koormuziek van de tijd van de 
renaissance tot hedendaagse muziek. Het Kamerkoor 
nam met succes deel aan diverse prestigieuze  
koorwedstrijden. De muzikale leiding is in handen van 
professor hoogleraar koordirectie  Anne Köhler. 

Het Kamerkoor zingt in Wittem voornamelijk een 

klassiek repertoire. 
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