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Mei is opnieuw een topmaand! 
  

Tuurlijk, april was met twee zeer geslaagde concerten al bepaald niet mis, maar de 

drukste maand van het jaar is voor ons Cultuurfonds Wittem toch altijd de mei-maand. 

Liefst drie concerten van zeer uiteenlopende aard staan er de komende weken op het 

programma; daarnaast bereiden we momenteel ons najaarsprogramma voor dat we in de 

nieuwsbrief van juni natuurlijk uitgebreid aan u presenteren in deze nieuwsbrief. En 

tenslotte zijn we druk bezig met de voorbereidingen op het bevrijdingsconcert van de 

gemeente Gulpen-Wittem; een concert dat op vrijdag 13 september zal plaatsvinden in 

de Gerarduskapel van Klooster Wittem. De totale organisatie en invulling van deze avond 

is in handen van ons Cultuurfonds en wij beloven u: het wordt een absoluut top-concert! 
 

Zoals gezegd; voor ons CultuurFonds ging het nieuwe seizoen van start in april. Met twee 

concerten die zeer de moeite waard waren. Het concert ‘A Tribute to John Denver’, met 

de band van Jimmy Duchateau, was meteen een topper die dit jaar niet meer zo 

makkelijk te overtreffen zal zijn. Een volle bibliotheek, uitstekende muziek en een 

heerlijk sfeertje: kortom een top-avond! Het tweede concert, op Goede Vrijdag, met de 

in onze regio nog onbekende Belgische groep Encantadas, was een positieve verrassing. 

Vier dames die bijzonder goed vierstemmig zongen, uitstekende musici op de 

achtergrond en dat alles gebracht in een leuke show! Uiteraard besteden we in deze 

nieuwsbrief ook uitgebreid aandacht aan de komende concerten deze maand.  

 

Dwars door alle concertdrukte heen blijft het opvallend stil voor wat betreft de toekomst 

van de Kloosterbibliotheek. Eerder was de verwachting dat rond 1 april (koop)contracten 

zouden worden getekend, maar nu – een maand later – is dat nog niet gebeurd. De 

toekomstige eigenaar heeft overigens inmiddels wel al enkele keren aangegeven dat hij 

graag zou zien dat alle culturele activiteiten gewoon blijven doorgaan in de toekomst, 

maar definitief is er nog niets. Afhankelijk van de wijze waarop een en ander dan na 1 

januari gestalte moet gaan gebeuren, zou het natuurlijk wel voor iedereen prettig zijn als 

er op korte termijn meer duidelijkheid komt.   

 

En tenslotte: we mochten ook in de afgelopen weken weer enkele nieuwe begunstigers 

begroeten. Wilt u daar meer over weten, en dan vooral over de vele voordelen daarvan 

bel of mail dan gerust even met Jef Brauers, 06-10212183 of jbrauers@ziggo.nl . 
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Topkoren uit Moskou en Detmold 

komen naar Kloosterbibliotheek  

In het kader van het internationaal korenfestival Cantarode verzorgen ook dit jaar weer 

twee absolute topkoren een concert in de Kloosterbibliotheek Wittem. Op vrijdag 31 

mei zijn te gast 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. Kaartreserveringen kunnen 

worden gedaan via CultuurFonds Wittem (06-10212183 of jbrauers@ziggo.nl) 

Vozrozhdenie (dat 

renaissance betekent)  

werd in 1994 opgericht bij 

gelegenheid van de 

herbouw van de kathedraal 

van Christus-Verlosser in 

Moskou. Het koor werd 

opgericht met het 

nadrukkelijke doel om 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, van 

gewijde en klassieke muziek tot moderne muziek en jazz. In Wittem zingt het koor 

muziek uit alle windstreken en in uiteenlopende stijlen. 

Het Kamerkoor van de Muziekhogeschool in Detmold telt zo’n veertig leden. Het 

ensemble brengt ambitieuze koormuziek van de tijd van de renaissance tot hedendaagse 

muziek. Het koor bestaat uit 

zangers met een gevarieerde 

achtergrond: met studenten 

van de muziekeducatie, 

kerkmusici, leden van diverse 

orkesten, technici en 

studenten in de musicologie.             

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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Mah-e Manouche verbindt Iraanse 

met West-Europese muziek 
Vier jaar geleden was het een 

regelrechte openbaring. Het optreden 

van de Akense band Mah-e Manouche 

was een verrassing voor iedereeen die 

er die avond bij was in Wittem. 

Eigenlijk heeft het te lang geduurd 

voordat de groep opnieuw onderdeel 

uitmaakt van onze concertenserie in 

het WereldmuziekFestival. Maar nu is 

het dan zover! Op 10 mei is Mah-e 

Manouche weer present in onze 

Kloosterbibliotheek Wittem. 

Uiteraard brengt de groep, 

geformeerd rond de Iraanse zangeres 

en dichteres Sanaz Zaresani en 

gitarist Sasan Azodi, een compleet 

nieuw programma. Centraal blijft ook nu echter staan dat het gespeelde repertoire een 

perfecte mengeling is van Iraanse cultuur met onze West-Europese muziek. 

 

De muziek van Mah-e Manouche vindt zijn wortels in verschillende landen. In feite is de 

muziek als het ware de taal van de Oriënt in de meest brede zin van het woord. De vijf 

muzikanten hebben allen hun eigen muzikale rugzak bij zich op deze concertavond. De 

belevenissen van dichteres Sanaz Zaresani, vluchtelinge uit Iran en na veel 

omzwervingen terecht gekomen in Duitsland, vormen een belangrijke basis voor de 

muziek die Mah-e Manouche maakt. ,,Onze liederen, die uiteenlopen van heel vrolijk tot 

ernstig, zijn gericht op vrijheid. Ze zijn vrij van welke dwang dan ook, je zou kunnen 

zeggen dat ze tegen elke vorm van dictatuur zijn. Het is een zoektocht naar schoonheid 

en op die reis door mijn vaderland Iran komen we veel andere muzikale invloeden 

tegen”, zegt Sanaz. Haar zang wordt versterkt door het geweldige gitaarspel van Sasan 

Azodi, het superieure saxofoonspel van Heribert Leuchter, de alles-

verbindende basklanken van Uwe Böttcher en de ingetogen percussie 

van Steffen Tormählen. ,,Samen proberen we een eigen wereld te 

scheppen, waarin kunst en schoonheid centraal staan. We hopen dat 

dat gevoel op onze concertavonden ook zo door het publiek wordt 

ervaren, want de maan van de Manouche moet eigenlijk overal op 

dezelfde manier zijn schijn verspreiden….!”.   

 

Sanaz  gold als het grootste schrijverstalent van Iran. Maar in 2008 

vluchtte ze uit het land vanwege de vele bedreigingen die ze er 

kreeg.  ,,Voor een kritische, creatieve vrouw is het in Iran moeilijk. Ik 

kwam eerst in Istanboel terecht, maar  sinds 2010 woon en werk ik in 

Duitsland”. Inmiddels zijn er drie dichtbundels verschenen in het 

Farsi; twee bundels zijn ook in het Duits vertaald en uitgegeven`.  

Het concert van Mah-e Manouche begint op 10 mei om 20.00 uur in de 

Kloosterbibliotheek Wittem. De entree is 13 euro, begunstigers van 

Cultuurfonds Wittem betalen 11 euro.        

Reserveren kan via Jef Brauers (06-10212183 en via jbrauers@ziggo.nl) en via 

de receptie van  Klooster Wittem, 043-4501741. 
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‘Huisorkest’ zorgt voor vlammende klezmer! 

Dance of Joy heeft er zin in! 

 

Dance of Joy mogen we wel zo’n beetje beschouwen als het huisorkest van ons 

CultuurFonds Wittem.  Het ensemble komt zo ongeveer elk anderhalf jaar wel weer een 

keertje naar de prachtige Kloosterbibliotheek Wittem om daar hun welluidende 

klezmermuziek te laten horen.  Inmiddels heeft dit Duitse gezelschap een vaste groep 

liefhebbers die geen concert overslaan! 

Klezmer is natuurlijk in de eerste plaats de muziek van de Oost-Europese joden. En die 

muziek is oorspronkelijk nauw verbonden met de joodse religie en cultuur. Hét kenmerk 

van klezmer is de vitaliteit en de emotie die telkens weer als het ware uit de muziek 

tevoorschijn komt. Bij Dance of Joy komt dat niet alleen in de traditionele 

klezmernummers tot uiting, maar misschien nog wel meer in de eigen composities die de 

bandleden hebben geschreven. Dat heeft wellicht te maken met de achtergrond van de 

muzikanten die immers ook in andere muziekgenres, zoals de jazz en de blues, volop 

actief zijn. De vier muzikanten hebben het vermogen om met knappe improvisaties de 

muziek een bijna ongekende lichtvoetigheid te geven. Dat zorgt voor publiek én 

muzikanten vaak voor groot enthousiasme. Dance of Joy laat telkens opnieuw horen dat 

men zich volledig kan inleven in de intentie van de klezmer, waarbij de totaal 

uiteenlopende emoties duidelijk zicht- en hoorbaar worden.  

 

De basis wordt gevormd door muzikanten die spelen op hun viool, accordeon, klarinet en 

contrabas. Dance of Joy houdt al jaren vast aan die bezetting en doet dat met vier 

virtuoze muzikanten. Naast de authentieke nummers speelt de groep ook een aantal 

hedendaagse klezmernummers; ook een aantal zelfgeschreven composities ontbreken 

niet. Daarbij is zoals gezegd duidelijk te horen dat de vier muzikanten zich niet alleen 

met klezmer bezig houden. Ook invloeden uit de blues, de jazz en andere muziekgenres 

zijn waarneembaar.  

Kortom,  voor elke muziekliefhebber een lust voor het oor! Zorg dat u erbij bent! 

Het concert van Dance of Joy begint op vrijdag 24 mei om 20.00 uur in de 

Kloosterbibliotheek wittem. De entree is 13 euro, begunstigers van 

CultuurFonds Wittem betalen 11 euro. Reserveren kan bij Jef Brauers (06-

10212183 of jbrauers@ziggo.nl) en bij de receptie van Klooster Wittem: 043-

4501741.  
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Dagelijks open van 10.00-16.30;                                                           
op maandag open van 12.00-16.30 uur 

 Wereldwinkel-producten zijn ingekocht voor eerlijke 
prijzen, zodat producenten een fatsoenlijk bestaan kunnen 

opbouwen! 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Eurode Business Centre, Eurodepark 1-34, 6461 KB Kerkrade,               

tel. 045-5639530, mail tmt@treeck.nl   

http://www.tmt.treeck.nl/


Boekpresentatie Katja Kreukels            

Katja Kreukels presenteert op zaterdag 1 juni in een van de zalen van 

Klooster Wittem haar boek ‘Mijn vader was priester’. De presentatie begint 

om 14.00 uur met een interview  met de schrijfster én haar vader. De entree 

is gratis, maar om organisatorische redenen is aanmelding via de receptie 

van Klooster Wittem noodzakelijk: 043-4501741.                 

In haar boek gaat Kreukels in op het priesterverleden van haar vader, die 

onder meer missionaris in IJsland was.  De schrijfster trekt langs kerken en 

kloosters, bezoekt de laatste paters, gaat met haar vader naar plekken waar 

hij werkzaam was en verzamelt de brokstukken van de oude kerkelijke zuil. 

Kreukels, woonachtig in Amserdam, is zelfstandig journalist en 

cultuursocioloog.  Ze schrijft voor tijdschriften en kranten. 

Zomerexpositie van Hans Kuijs                         

Op zondag 12 mei wordt in de Kloosterbibliotheek de laatste 

zomerexpositie van Klooster Wittem geopend. Er is dan tot en 

met 26 augustus op alle zondagen  werk te zien van 

kunstenaar Hans Kuijs, die al eerder in Wittem exposeerde. 

De expositie is ook geopend tijdens de Kunstroute van de 

gemeente Gulpen-Wittem, op 8, 9 en 10 juni.  Onder de titel 

Scriptum laat de kunstenaar schrift of beeld achter op vaste 

ondergronden als steen, hout of papier. Kuijs brengt nóg een 

drager in: de inscriptie van gebeurtenissen die worden 

vastgelegd in het brein. De opening is op 12 mei om 13.30 

uur; Philippe Cremers, directeur van Klooster Wtitem, 

verzorgt de inleiding. Deze zomerexpositie is de laatste die wordt gehouden onder 

verantwoordelijkheid van het pastoraal team van Klooster Wittem. Daarmee wordt een 

periode van 15 jaar afgesloten. Er waren onder meer tentoonstellingen met werk van 

Gerard Mathot, Albert Servaes, Aad de Haas en Charles Eyck. 

 

Rondleidingen in Klooster Wittem 
Het is inmiddels een echte traditie geworden; de woensdagrondleidingen in Klooster 

Wittem. Vanaf 1 mei tot 1 oktober kunnen belangstellenden weer deelnemen aan deze 

altijd boeiende activiteit. Onder leiding van deskundige gidsen wordt u rondgeleid door 

de diverse mooie ruinten van het klooster: de kerk en de kapellen, de sacristie, de 

grafkelder, de refter, de tuin en uiteraard de prachtige bibliotheek. U hoort ongetwijfeld 

verhalen die u nog niet kende! 

De rondleidingen zijn ook zeer geschikt voor groepen en/of verenigingen die een leuke 

activiteit zoeken. Als u met een groep wilt komen, dan kan de rondleiding in overleg ook 

op andere dagen/tijden plaatsvinden.  

De rondleidingen beginnen op woensdag steeds om 11.00 uur en duren anderhalf uur. 

Ter afsluiting is er een nazit met koffie en vlaai. De kosten bedragen 10 euro. aanmelden 

is noodzakelijk: dat kan tot woensdagochtend 9.30 uur bij de receptie van Klooster 

Wittem, 043-4501741.  

 



 

Jaarkalender 2019 
 

10 mei  CFW WereldmuziekFestival:        

  Mah-e Manouche, Iraanse muziek met westerse invloeden   

  Kloosterbibliotheek, aanvang 20.00 uur, entree 13 euro (zie artikel)  

  Reserveren: jbrauers@ziggo.nl of 06-10212183 

24 mei CFW WereldmuziekFestival: Klezmergroep Dance of Joy.   

  Kloosterbibliotheek, aanvang 20.00 uur, entree 13 euro  (zie artikel)  

  Reserveren: jbrauers@ziggo.nl of 06-10212183 

31 mei  CFW Korenconcert, koren uit Moskou en Detmold, i.s.m. Cantarode Kerkrade

  Kloosterbibliotheek, aanvang 20.00 uur, entree 13 euro (zie artikel)  

  Reserveren: jbrauers@ziggo.nl of 06-10212183 

1 juni  Boekpresentatie Katja Kreukels: ,,Mijn vader was priester’.               

  Zaal Klooster Wittem, 14.00 uur, entree gratis, wel aanmelden bij de  

  receptie van Klooster Wittem, 043-4501741. 

26 juni  Sjoen Leedjes, afsluiting van deze populaire concertserie.   

  Paul van Loo en Ivo Rosbeek presenteren ‘Alles geit plat’.    

  Aanvang 20.00 uur, entree 15 euro. Reserveren: klooster: 043-4501741.  

13 sept. CFW Bevrijdingsconcert in kader ’75 jaar bevrijding Limburg”.    

  Organisatie: CultuurFonds Wittem. Gerarduskapel, aanvang 19.45 uur. 

  Nadere info volgt  

 

Voor de concerten van CFW kunt u kaartjes reserveren via Jef Brauers 
(jbrauers@ziggo.nl of 06-10212183) en bij de receptie van Klooster 

Wittem (043-4501741).  

 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 15 juni 
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