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Geachte lezer:

De Stichting Oude Salviuskerk Limbricht presenteert u met genoegen de nieuwe 
concertbrochure. In deze brochure vindt u alle concerten voor de periode augustus 
t/m december 2019. 2020 wordt voor de Stichting een jubileumjaar: 25 jaar Stichting 
Oude Salviuskerk Limbricht en 30 jaar culturele activiteiten in het Salviuskerkje. Ter 
gelegenheid van deze heuglijke feiten komt tegen het einde van dit jaar de jubileum-
brochure 2020 uit.

Op 11 augustus a.s. opent het Orlando Festival met een Regioconcert onze komende 
concertserie. Het Orlando Festival is sinds jaren in het kerkje te gast met een Regio-
concert. Het is bijzonder om jonge talentvolle, (inter)nationale musici uit de Orlando 
Masterclass een podium te kunnen bieden in deze monumentale, eeuwenoude lo-
catie met geroemde akoestiek. Evenzo geldt dit voor de talentvolle (inter)nationale 
muziekstudenten van het Conservatorium Maastricht, waarmee we sinds afgelopen 
seizoen een mooie samenwerking hebben. Tijdens het SOL Orgelfestival, dat ieder 
jaar in de zomer plaatsvindt, is ook ons historische Brammertz-Verschueren orgel uit 
ca 1720 weer te beluisteren.

De activiteiten van het Salviuskerkje hebben een culturele, maar ook een educatieve, 
tevens maatschappelijke functie: we bieden een podium aan amateurmusici jong en 
oud, muziekstudenten en beroepsmusici: lokale, regionale, nationale en internationa-
le musici. Solo, ensembles, orkesten/ koren. Klassiek in allerlei bezettingen van mid-
deleeuwen tot modern, volksmuziek, Limburgse liedjes, klein muziektheater etc.! We 
promoten het kerkje als top 100 Monument; tevens het Landgoed Kasteel Limbricht, 
waartoe het Salviuskerkje behoort. Onze vrijwilligers (amici) ontvangen musici en 
bezoekers tijdens concerten, verzorgen rondleidingen tijdens openstellingen en ex-
posities.  www.salviuskerkje.nl

Tot ziens in het Salviuskerkje!
Namens de Stichting Oude Salviuskerk Limbricht,
Cora Kruissink, bestuurslid concerten

Oude Salviuskerk Limbricht Platz 2 • 6141 AT Limbricht • www.salviuskerkje.nl 
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Zondag 11 augustus 15.00 uur
ORLANDO FESTIVAL Regioconcert  door het Eurasia Quartet

Het Eurasia Quartet concerteert dit jaar tijdens het Regioconcert van het 
Orlando Festival. Dit internationale strijkkwartet bestaat uit: Asia Czaj eerste 
viool, Egle Kaunietyte tweede viool, Ekaterina Degtiareva altviool en Stanislav 
Degtyarev cello. De fundamenten van het Eurasia Quartet zijn gelegen in de 
Russische strijkerstraditie. Het strijkkwartet is opgericht in Maastricht in 2013 
en ontleent zijn naam aan de afkomst van de vier musici: elk van hen heeft 
een band met Rusland, een land dat Europa en Azië verbindt. De leden van het 
kwartet hebben elk prijzen gewonnen op verscheidene internationale con-
coursen, als solist en als lid van verschillende ensembles. Het Eurasia Quartet 
verzorgt regelmatig optredens in Nederland, België en Duitsland. In januari 
2015 kreeg het kwartet tijdens de Storioni Competitie als prijs enkele master-
classes van de leden van het Storioni Trio. In 2016 ontvingen zij de Henriëtte 
Hustinxprijs als het meest veelbelovende ensemble van het Conservatorium 
Maastricht. In de afgelopen jaren  namen zij deel aan de Masterclass van het 
Orlando Festival, evenals dit jaar. Hun repertoire is zeer gevarieerd met muziek 
uit verschillende stijlen en genres. Zij worden gecoached  door Henk Guittart, 
voormalig lid van het Schönberg Kwartet.
Programma: J.Haydn (1732-1809) - Strijkkwartet op.20 nr.5 in f ; S.Barber (1910-
1981) - Adagio uit Strijkkwartet op.11;  A.Borodin (1833-1887) - Strijkkwartet nr.1 
in A;  G.Puccini (1858- 1924) - Crisantemi.
Entree: vrije gave 
Reserveren: salviuskerkje@gmail.com      
Info: www.salviuskerkje.nl; Festival Info: www.orlandofestival.nl

Zondag 25 augustus 15.00 uur
OORLOG, VREDE, VRIJHEID…?
Paul van Loo en Ivo Rosbeek, zang en toetsen 

Sinds 2002 treden Paul van Loo en Ivo Rosbeek succesvol samen op. In het Lim-
burgs dialect hebben ze zes cd’s gemaakt met mooie luisterliedjes. Voor de eer-
ste cd, genaamd Ede Staal (de Groningse zanger, zeer populair in het noorden, 
overleden in 1986), werd het Gronings hertaald naar het Limburgs. Het liedje 
‘t Is nog noëts zoë donker geweës’ werd een grote hit in Limburg. Maar ook in 
andere talen zingen en spelen ze liedjes samen: leuke liedjes, maar ook liedjes 
die uitnodigen om goed naar te luisteren. In 2018 maakten ze een prachtige 
voorstelling ter herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Dit jaar 

herdenken we het begin van de bevrijding van Nederland, te beginnen in
Limburg, 75 jaar geleden. Deze twee herdenkingen hebben tot een nieuw
programma geleid: Oorlog, Vrede, Vrijheid...?
Entree: 12,50 euro; 10,00 euro bij reserveren
Reserveren: paulzingt@gmail.com
Info: www.paulvanloo.nl

Zondag 8 september 15.00 uur
HANNEKE ROUW, cello en MASHA GALPERINA, piano 

Hanneke Rouw (1987) won op haar zestiende een eervolle vermelding op het 
Prinses Christina Concours. Op haar zeventiende volgde zij lessen aan de 
vooropleiding van het Conservatorium in Zwolle, maar ging zij, ondanks haar 
passie voor de cello, microbiologie studeren. Na haar afstuderen, koos ze toch 
weer voor de cello en vervolgde haar muzikale opleiding in Leuven bij Martijn 
Vink (Lemmens Instituut). Vorig seizoen heeft Hanneke een succesvolle tour-
nee door Nederland gemaakt met op het progamma o.a. de zes cellosuites van 
Bach en cellosonates van diverse andere componisten. Komend seizoen gaat 
zij op tournee door Nederland, Groot-Brittannië, Italië en Duitsland. Hanneke 
speelt op een Duitse cello (begin 20e eeuw); dit is mogelijk gemaakt door het 
Prins Bernhard Cultuurfonds en de Stichting Eigen Muziekinstrument.
Masha Galperina (1989) is geboren in St. Petersburg, Rusland, maar kwam al in 
2002 naar Nederland. Vanaf 2005 studeerde ze aan het ArtEZ Conservatorium  
Zwolle, waar ze in 2012 haar eindexamen haalde met een 9,5 met onderschei-
ding.  Masha heeft meerdere prijzen op haar naam staan, waaronder driemaal 
de 1e prijs bij het Prinses Christina Concours Oost. Zij heeft diverse masterclas-
ses gevolgd en ook nam ze meerdere malen deel aan o.a het Orlando Festival. 
Masha heeft als soliste opgetreden bij diverse orkesten, met pianoconcerten 
van o.a. Rachmaninov, Chopin en Mendelssohn. Naast haar conservatoriumstu-
die studeerde zij wiskunde en economie.
Programma: Beethoven (1770-1827): 12 Variaties voor cello en piano, WoO45 in 
G, gebaseerd op ‘See the conqu’ring hero comes’ uit het oratorium ‘Judas Mac-
cabaeus’ van Händel. Deze compositie van Beethoven (uit 1796) is opgenomen 
in de lijst van ‘Werk ohne Opuszahl’ (WoO).
Brahms (1833-1897): cellosonate no. 1, Op. 38 in e (1865)
Mendelssohn (1809-1847): cellosonate no 2, Op. 58 in D (1843)
Entree: 12,50 euro; 10,00 euro bij reserveren
Info en reserveren: management@hannekerouw.com
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Zaterdag 14 september  13.00 uur – 16.15 uur 
ORGELKENNISMAKINGSTOCHT GELEEN-SITTARD-LIMBRICHT
i.k.v. de Nationale Orgeldag en Open Monumentendag 2019

Deze Orgelkennismakingstocht is een nieuw initiatief van drie “orgelkringen” 
uit Sittard-Geleen. Met als doel om de fraaie historische orgels uit drie kerken 
in het centrum van de belangstelling te plaatsen op de Nationale Orgeldag, 
tevens Open Monumentendag 2019.  Voor velen zal het waarschijnlijk ook een 
Orgelontdekkingstocht worden en dat is ook de bedoeling: samen ontdekken 
en genieten van klankrijk cultureel erfgoed in Sittard-Geleen! In elk van de drie 
kerken wordt het orgel bespeeld door de eigen organist en wordt het orgel 
als instrument en als monument nader geïntroduceerd op een toegankelijke 
manier zodat het ook voor jeugdige bezoekers een interessante ervaring wordt! 
De Orgelkennismakingstocht ziet er als volgt uit:

13.00 – 13.45  Augustinuskerk Geleen: Tjeu Zeijen bespeelt het Loret-Orgel: mo-
numentaal, romantisch instrument uit 1863. Hij vertelt over de geschiedenis en 
de mogelijkheden van het orgel. Bezoekers kunnen vragen stellen 
en ook om een verzoeknummer vragen!
14.15 – 15.00  Kerk Vrangendael Sittard: Anja Hendrikx bespeelt het Barokorgel 
door Pieter van Assendelft  te Leiden gebouwd in 1748. 
Programma: G.F.Händel – Ouverture; J.P.Sweelinck- Onder een linde groen; A. 
v.d. Kerckhoven- Fantasia in d; J.Haydn- uit Flötenuhrstücke: 3 delen; 
Bovet - Tango Ecclesiastico.
15.30 – 16.15  Salviuskerkje Limbricht: Roy Jaspers bespeelt het Brammertz-
Verschueren Orgel uit ca 1720. Programma: “75 jaar bevrijding”:  Edward Elgar- 
Land of Hope and Glory; Norbert Schultze- Lili Marlene; Ross Parker en Hughie 
Charles- We‘ll meet again; Walter Kent- White Cliffs of Dover.
Entree:  vrije gave
Augustinuskerk:      Prins de Lignestraat 33, 6161 CX Geleen   
Kerk Vrangendael:  Hemelsley 240, 6137 BV Sittard     www.vrangendael.nl
Salviuskerkje:           Platz 2, 6141 AT Limbricht             www.salviuskerkje.nl

Deze Orgelkennismakingstocht is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente 
Sittard-Geleen en de Stichting FSI.

Zondag 22 september 15.00 uur
ENSEMBLE LYRICO performs JOHN DOWLAND
Lucia van Vugt-sopraan; Geert Koskamp-altus; Wil Lensen-tenor; Noel Caste-
leyn-bas; Ben Bults-gamba; Arie de Bruijn-klavecimbel; Wim Arts-voordrachts-
kunstenaar

Ensemble Lyrico houdt zich overwegend bezig met de wat onbekendere re-
naissance- en barokmuziek. Op dit moment concentreert het ensemble 
zich op de psalmen en ayres van John Dowland (1563-1626). Er is vrij weinig be-
kend over het leven van Dowland. Waarschijnlijk werd hij geboren in Londen. 
Als jongeman reisde hij naar Parijs, waar hij zich bekeerde tot het katholicisme. 
Terug in Engeland solliciteerde hij naar de functie van luitist aan het hof, maar 
werd afgewezen. Gefrustreerd vertrok hij naar Rome, waar hij in contact kwam 
met de nieuwste muzikale ontwikkelingen. Eind 1596 keerde hij terug naar 
Londen en publiceerde zijn eerste muziekbundel: de First Booke of Songes or 
Ayres of Foure Partes with Tableture for the Lute (1597). Het was een enorm suc-
ces, werd zeker 4 keer herdrukt en was vernieuwend om verschillende redenen. 
Het was de eerste publicatie van Engelse ‘lute songs’ en de eerste publicatie 
die de ingenieuze ‘table layout’ gebruikte, wat betekende dat de compositie op 
veel verschillende manieren uitgevoerd kon worden.
Het luitlied is altijd muziek voor intieme omgevingen, of het nu aan het hof, in 
privésalon of thuis is. Veel luitliederen werden gepubliceerd op een manier dat 
ze konden worden gezongen door een enkele zanger met luitbegeleiding of 
door maximaal vier zangers met of zonder instrumenten. Naast de wereldlijke 
teksten van de Ayres, voorzag Dowland ook geestelijke teksten van muziek 
zoals psalmen en Bijbelse taferelen, als in A Pilgrimes Solace. U gaat luisteren 
naar:
1. Ayres for four voices (1597): Ayres afgewisseld met klavecimbel versies;
2. Lamentatio Henrici Noel (1597): Enkele psalmen;
3. A Pilgrimes Solace (1612) : Drie bijbelse taferelen
    Verbindende teksten: Wim Arts
Entree: 12,50 euro; 10,00 euro bij reserveren
Reserveren: luciavanvugt@hotmail.com
Info: www.ensemblelyrico.nl
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Zondag 13 oktober 15.00 uur
VERONIQUE VAN DER  MEIJDEN, alt en AD GIJZELS, piano 

Ad Gijzels studeerde piano aan het Maastrichts Conservatorium bij Joop Grub-
ben en Jean Antonietti en behaalde bij de laatste het Einddiploma Solospel in 
1974. Hij volgde diverse masterclasses in Freiburg en Salzburg. Bij André Stol-
wijk studeerde hij af voor de akte Schoolmuziek en aan de Hogeschool voor 
de Kunsten in Utrecht voor Beleidsontwikkeling Cultuur. Bij de Nederlandse 
St. Gregoriusvereniging studeerde hij koordirectie. Naast de beleidstaken voor 
het muziekonderwijs in Noord- Limburg bleef Ad heel actief als pianist en gaf 
regelmatig recitals onder andere in  Brussel en diverse steden in Nederland. In 
de kerkmuziek is hij actief als organist en dirigent.
Mezzosopraan Véronique van der Meijden (1992) is een veelzijdige jonge 
zangeres met een grote liefde voor poëzie, talen en muziek. Véronique heeft 
haar master behaald aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag waar 
ze les heeft gehad van Andrew Schroeder en Frans Fiselier. Haar repertoire 
omvat liederen in meer dan twintig talen, maar ze voelt zich net zo goed thuis 
in moderne muziek, vrije improvisatie, opera en oratorium. Ze maakt deel 
uit van Operagroep THE FAT LADY (artistiek leider Tamir Chasson) en heeft 
deelgenomen aan verschillende projecten waaronder URLICHT! (2017) en Die 
Zauberflöte (Dritte Dame, 2018). Verder heeft zij verscheidene  workshops en 
masterclasses gevolgd waaronder Viewpoint Technique for Opera Singers in de 
Jekerstudio in Maastricht, Dutch Impro Academy  en het Barcelona Festival of 
Song.

Programma: Robert Schumann (1810 - 1856): Frauenliebe und Leben, naar een 
gedichtenreeks van Adelbert von Chamisso (1781 – 1838), en Davidsbündlertän-
ze opus 6 (19 karakterstukjes, alleen piano).
Gustav Mahler (1860 - 1911): Rückert Lieder (op teksten van Johann Michael 
Rückert , Mahler’s favoriete dichter).
Franz Liszt (1811 - 1886): La Chapelle de Guillaume Tell (eerste deel uit ‘Années 
de Pèlerinage’)
Richard Strauss (1864 - 1949): ‘Morgen’  (uit 1894), het vierde en laatste lied 
opus 27, op tekst van John Henry Mackay. 
Entree: 12.50 ;  10.00 bij reserveren;  kinderen t/m 12 jaar gratis  
Reserveringen: maria.gijzels@gmail.com

 

Zondag 20 oktober 15.00 uur
AMOL IZ GEVEN A MAYSE
La Rosa de Maastricht – Joodse Volksmuziek
Paula Paashuis, viool; Mariette Koolhoven, zang; Philip Kees, gitaar; Janusch 
Hallema, contrabas en zang

Amol iz geven a mayse betekent: Er was er eens een Verhaal. Elk leven is een 
verhaal, ieder lied is een verhaal. Met veel liefde, vakmanschap en warmte 
brengt La Rosa de Maastricht vele kleine verhalen tot leven: unieke stukjes 
volksmuziek uit de rijke muzikale tradities van de joden uit Oost- en Mid-
den-Europa (de Ashkenazim), en van de joden uit het Moorse rijk (de Sefar-
dim) dat ooit in Spanje en Portugal gevestigd was. Uitbundige instrumentale 
dansmelodieën worden afgewisseld met melancholieke en vrolijke jiddishe 
liederen, en met pittige of ingetogen romanzas, de sefardische balladen, nauw 
verwant aan de Spaanse volksmuziek. Deze kleine muzikale verhalen over de 
gewone dingen des levens die vaak universeel zijn, worden steeds toegelicht 
door de zangeres. Zo kunt u mee op reis:  van een bruisend huwelijksfeest in 
een negentiende eeuwse shtetl in Oost-Europa naar een patio in het veertien-
de eeuwse Spanje waar een moeder haar kindje teder in slaap wiegt. De musici 
van La Rosa de Maastricht brengen het programma ‘mit herts un mit gefil’. 

Paula Paashuis was violiste van het Residentieorkest en vele jaren eerste alt-
violiste in het Limburgs Symfonie Orkest. Zij is nu muzikaal actief in meerdere 
kleine ensembles. Mariette Koolhoven is van jongsaf aan bekend met joodse 
volksmuziek. Heeft een passie voor taal en muziek. Dankzij haar professionele 
kennis van de Spaanse taal kan zij ook de sefardische balladen toelichten voor 
publiek. Philip Kees, gitarist: als professioneel muzikant al meer dan twintig 
jaar actief in diverse muziekgroepen, waaronder ook trio La Roche en Da Musi-
ca. Janusch Hallema, contrabassist en zanger: speelt/ speelde als professioneel 
muzikant in tal van formaties, waaronder Adell Trio, Tabor Gypsymusic, Da 
Musica, en Moro Allez. 
Entree: 12,50 euro; 10,00 euro bij reserveren 
Reserveren: mariette.mitis@gmail.com of  06 2488 3379
Info: www.larosademaastricht.com
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Zondag 10 november 15.00 uur
HERINNEREN

Baroesjko

Herinneren is een multidisciplinaire voorstelling met aandenkens en 
herinneringen als uitgangspunt.

Weet je nog,
herinner jij het je,

toen jij en ik…
of waar was jij

dat ene moment
toen…

Welke plekken, geuren, dingen, spullen, gevoelens zijn onlosmakelijk verbon-
den met onze herinneringen en wat staat er gegrift in ons collectieve ge-
heugen? Samen met “makers” uit verschillende disciplines in de kunst speelt 
Baroesjko een mozaïekvoorstelling over herinneren. Met medewerking van o.a. 
Tom Jaspers-singer/songwriter en Charlie Geenen-artistiek leider
en theaterregisseur.
Baroesjko is een 9-koppig miniorkest, opererend vanuit de westelijke mijn-
streek (Sittard-Geleen) grensoverschrijdend in de Folk en “Sittardse” Wereld-
muziek! Naast het feit dat ze bekend staan als een verrassend 
veelzijdige live-band, scoorden zij ook hoge ogen in de hitlijsten van de pro-
vinciale radio-zender L1. De liedjes Wesj aan de Parapluu, Raap dich Biejein en 
Langzaam Laat, zijn nog steeds veelvuldig op deze zender te horen.

In maart 2019 bracht Baroesjko middels en tijdens een zeer succesvolle thea-
tertournee een nieuw album uit: getiteld Snezka. Een kopstaart verhaal van 12 
stukken muziek en liedjes in het Sittards dialect, die samen een verhaal ver-
tellen, met de mythische berg Snezka als uitgangspunt. Daarvan kon de single 
Vandaag (met een gastrol van Bart Storcken) meteen op een hoge notering 
rekenen in de L1mbo top 10!
Entree: 12,50 euro; 10,00 euro bij reserveren
Reserveren: ruud@baroesjko.nl
Info: www.baroesjko.nl

Zondag 17 november 15.00 uur
VOLKS(DANS)MUZIEK, IERSE TRADITIONALS en DANSANTE COMPOSITIES.
Trioconcert Katskoo, Dimitri Claes en Musac

Zoals we van de musici van Musac gewend zijn, treden Will, Hans en Huub ook 
tijdens dit concert op met gepassioneerde internationale volksmuziek colle-
ga’s. Ditmaal wordt het een Trioconcert! 

Katskoo ontstond in 2005 uit de fusie tussen 2 muzikanten, Leo Rutten en Wim 
Poesen, beiden met een stevige achtergrond in de traditionele muziek uit de 
Lage Landen, en de gedreven jazz-gitarist Reinout Bertels. Door hun passie, en 
nog steeds de liefde voor de oude tradities, staan ze in deze snel-groeiende we-
reld van wisselende fusies nog steeds hun mannetje. Het traditionele repertoi-
re wordt vlot aangevuld met eigen, vaak erg  dansante composities. Naast het 
alombekende ‘balfolk’ verzorgen ze ook “pittige” concerten. 
Katskoo bestaat uit: Reinout Bertels: gitaar; Leo Rutten: doedelzak, sax, diatoni-
sche accordeon; Wim Poesen: dwarsfluit, viool, doedelzak. www.katskoo.be
Dimitri Claes, Belgisch multi-instrumentalist en ‘frontman’ van Botswing. 
Tijdens dit concert is hij, met name vanwege zijn specifieke Ierse tongval,  een 
begenadigd vertolker van Ierse traditionals! Hij begeleidt zichzelf op gitaar en 
wordt op viool ondersteund door Lode Leyssens (B).
Musac bestaat uit een trio fervente liefhebbers van tradionele Franse 
volks(dans)muziek. Zij zijn vaak te beluisteren en te bekijken op Bruegheliaan-
se- en kasteelfeesten, tijdens muzikale intermezzi, bij tentoonstellingen en 
vooral ook op folkballs. Met authentieke instrumenten als de doedelzak, de 
draailier en de nyckelharpa, tevens accordeon en fluit, vertolken ze de zogehe-
ten ‘bourdon-muziek’, muziek gebaseerd op instrumenten die hun melodieën 
bouwen op een constant klinkende bourdontoon. 
De musici van Musac: Will van de Bool, Hans Schmitz en Huub Suijkerbuijk.
Entree: vrije gave
Info: www.musac.eu
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Zondag 24 november 15.00 uur
PIANOTRIO SANTRES
Concert i.s.m. Conservatorium Maastricht

Aya Kitaoka (viool), Sofía Luciá Roy (cello) en Anna Michels (piano) vormen sa-
men Trio Santres. Er was vanaf het begin onmiddellijk een hechte band tussen 
de drie musiciennes. Het is een pianotrio met een unieke klankkleur dankzij de 
Japanse, Spaanse en Schotse achtergronden van de drie musici en hun liefde 
voor de klassieke muziek. Ze hebben een breed scala aan repertoire en hou-
den er met name van om “onbekende schatten” uit het klassieke repertoire te 
ontdekken om zo muziek van minder bekende componisten aan het publiek te 
laten horen en hiervoor waardering te creëren!
Het trio is opgericht en wordt gecoached door Anastasia Safanova, Russische 
pianiste en docente, evenals door de Nederlandse altviolist en dirigent Henk 
Guitart, voormalig lid van het Schönberg Kwartet, beiden verbonden aan het 
Conservatorium Maastricht. Sinds de oprichting heeft het trio deelgenomen 
aan internationale festivals, educatieve projecten en heeft het talrijke concer-
ten gegeven. De drie hebben ook afzonderlijk wereldwijd deelgenomen aan 
concoursen. In oktober 2018 heeft Trio Santres de tweede prijs ontvangen bij 
de ‘VII Anton Garcia Avril International Chamber Music Competition’ in Spanje, 
met aansluitend een concertreis naar Zaragoza, waar ze, naast concerten, ook 
een masterclass hebben gegeven aan de muziekschool ‘Manuel de Falla’. Voor 
het komend seizoen staan concerten gepland in Nederland, Zaragoza, 
Edinburgh and Tokyo.
Tijdens het concert op 24 november in het Salviuskerkje brengen de drie 
dames van Trio Santres o.a. twee meesterwerken uit het trio-repertoire, enorm 
in stijl contrasterend, maar even levendig van sfeer. Hun energieke spel en 
uitstraling zullen zorgen voor een spannende zondagmiddag. 
Programma: 
E.Elgar: Salut d’Amour;  W.A. Mozart: Piano Trio KV. 502 in Bes; 
F.Mendelssohn: Piano Trio No.1 in d
Entree: 12,50 euro; bij reserveren: 10,00 euro
Reserveren: 1625284kitaoka@zuyd.nl

Zondag 8 december om 15.00 uur
KERSTCONCERT
Vrouwenkoor Femmes Vocales o.l.v. Cécile Schouten

Het vrouwenkoor Femmes Vocales is in het Salviuskerkje geen onbekende. Dit 
jaar presenteren de dames een sfeervol concert in aanloop naar Kerstmis. Het 
programma bestaat uiteraard overwegend uit kerstmuziek en wordt door koor 
en solisten uitgevoerd. Details volgen in een later stadium.
Cécile Schouten is de dirigente en Christianne Steegmans begeleidt het koor 
aan de vleugel. 
Femmes Vocales bestaat 23 jaar en heeft gedurende deze lange periode een 
groot repertoire opgebouwd. Het heeft in binnen- én buitenland vele succes-
volle concerten uitgevoerd, al dan niet in samenwerking met instrumentalis-
ten en/of andere vocalisten. 

Dirigente Cécile Schouten studeerde piano aan het Conservatorium van Maas-
tricht bij de Hongaarse pianiste Hedy Schneider. Vervolgens nam ze zangles bij 
Elisabeth Ksoll. Zij gaf concerten in binnen- en buitenland (Duitsland, Engeland 
en Spanje). Tot haar repertoire behoren o.a. de Matthäus- en Johannes Passion, 
tevens het Weinachtsoratorium van J.S. Bach en talrijke cantates en oratoria. 
Zij maakte 23 jaar deel uit van Studium Chorale o.l.v. Eric Hermans. Cécile gaf 
zang- en pianoles en was actief als docent spreek-/stemtechniek aan de To-
neelacademie Maastricht.

Christianne Steegmans behaalde aan het Conservatorium van Maastricht haar 
diploma docerend- en uitvoerend musicus. Vervolgens studeerde ze kamer-
muziek aan het Lemmensinstituut in Leuven. Na haar klassieke studie zocht 
zij verder haar eigen weg om de kracht van muziek als communicatiemiddel 
tussen mensen diepgaander te kunnen onderzoeken.
Zij werkt als pianodocente en leidde cursussen voor groepen jonge kinderen in 
eerste kennismaking met muziek. Christianne is een ervaren begeleidster van 
koren en andere ensembles.
Entree: vrije gave
Reserveren: contact@femmes-vocales.nl
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Zondag 15 december 15.00 uur
KERSTCONCERT 
Maasland Kozakkenkoor o.l.v. Bert Ramakers
Soliste: Audrey Janssen, zang

Het Maasland Kozakkenkoor brengt de kerststemming erin op deze middag 
met sfeervolle kerstmuziek uit o.a. Rusland en nagenoeg de gehele Balkan. Ook 
bekende kerstliederen uit Duitsland, Oostenrijk en Italië staan op het pro-
gramma. De 19 Maasland Kozakken o.l.v. Bert Ramakers zingen voornamelijk 
a-capella, maar er is ook accordeonbegeleiding bij enkele liederen. Zangsoliste 
Audrey Janssen zorgt voor de finishing kersttouch! 
Het Maasland Kozakkenkoor werd ca 40 jaar geleden opgericht. Aanleiding 
tot de oprichting was een grootscheepse actie in 1978 om het voormalige 
dierenpark, huidige Kasteelpark in Born, financieel te redden. Daartoe werd 
een 10-daags feestprogramma georganiseerd en op de slotavond van deze 
succesvolle feestmarathon werd door een aantal leden van een toenmalig 
revuegezelschap uit Grevenbicht het beroemde Wolgalied uit de operette ‘Der 
Zaréwitsch’ van Franz Léhar ten gehore gebracht. Kort daarna werd het idee 
geboren om een “Russisch” koor op te richten: het Maasland Kozakkenkoor! 
In de directe omgeving werden ( goede ) zangers aangetrokken, de repetities 
begonnen en in januari 1979 stonden er tijdens de première 12 ‘Kozakken’ op de 
planken in Gemeenschapshuis Oos Hoes in Grevenbicht o.l.v. Bert Ramakers.
Muziek is de rode draad in het leven van Audrey Janssen. In haar jeugd zong ze 
in verschillende koren. Later ging ze zangles volgen bij zangpedagoge Riet
Kallen. Zij zingt op aanvraag bij huwelijksmissen, uitvaartmissen en bij vereni-
gingen, zoals dialectavonden van Veldeke, waar zij de limburgse troubadours 
weer laat leven. Ook zingt ze in verzorgingstehuizen samen met zieke of de-
mente mensen. Audrey Janssen is geschoold pedagoge. Samen met haar man 
runt zij een gezinshuis en samen werken en leven ze voor Jeugdzorg.
Entree: 12,50 euro
Info: www.maaslandkozakkenkoor.nl

Zaterdag 21 december 19.30 uur
KERSTLIEDEREN DOOR DE EEUWEN HEEN
Oratoriumvereniging Sittard-Geleen o.l.v. Alice Hendriks

Na het geslaagde Kerstconcert in 2018 zal de Oratoriumvereniging Sittard-Ge-
leen ook dit jaar weer een sfeervol concert in Kerstsfeer geven in het Salvius-
kerkje. Het programma begint met het Gregoriaanse Adventslied ‘Rorate caeli’ 

en gaat via J.S.Bach, D.Buxtehude, C.Franck en J.H.Maunder naar Italiaanse en 
Australische kerstliederen om te eindigen met de Carols van D.Willcocks en 
J.Rutter. Natuurlijk ontbreken ook de traditionele hedendaagse kerstliederen 
niet. Solopartijen van bas-bariton, sopraan, violist en begeleiding op de vleugel 
zorgen ervoor dat u samen met het koor helemaal in de kerststemming komt. 
Het koor staat onder leiding van Alice Hendriks met bas-bariton Guido Janssen 
als 2e dirigent. 
De Oratoriumvereniging Sittard-Geleen viert komend jaar haar 75-jarig be-
staan. Enkele hoogtepunten uit het verleden: Missa Tango van Bacalow,  de 
Elias van Mendelssohn, Mass of the Children van Rutter, Matthäuspassion en 
Weihnachtsoratorium van Bach. In het jubileumjaar 2020 staan o.a
de Krönungsmesse van Mozart en het Gloria van Vivaldi op het programma.
Entree: 10,00 euro
Reserveren: jan.wetzeler@home.nl of tel. 0464580693 
of via de website: www.oratoriumverenigingsittard.nl

Zondag 22 december 15.00 uur
KERSTCONCERT door Strijkersensemble I GIARDINI 
o.l.v. Annie Nijsten

Strijkerensemble I Giardini geeft ook dit jaar in aanloop naar Kerstmis weer 
acte de présence in het Salviuskerkje. Tijdens hun sfeervol Kerstconcert staan 
traditiegetrouw ook composities uit de Barok op het programma. Dit jaar gaat 
u luisteren naar een van de Gitaarconcerten van Antonio Vivaldi (1678-1741), 
een sonate voor altviool en strijkers van Henry Eccles ( 1670-1742) en Concerto 
Pastorale van Johann Melchior Molter ( 1696-1765). Gitarist Theo Ronden en 
altvioliste Joanne Wigmans verlenen solistische medewerking aan dit concert. 
Natuurlijk mogen in dit programma kerstliederen, of bewerkingen daarvan, 
niet ontbreken! Vioolpedagoge Annie Nijsten leidt dit Sittardse strijkersen-
semble, dat bestaat uit volwassen leerlingen en gevorderde strijkers uit de 
regio. Ook krijgen jonge violisten en andere jonge muzikanten de mogelijkheid 
om mee te spelen om zo al snel te ervaren hoe fijn het is om samen muziek te 
maken! U bent van harte welkom om met de musici van I Giardini het Kerst-
feest in te luiden!
Entree: vrije gave
Reserveren: igiardini@outlook.com
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