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  16 oktober 2022 NEDERLANDS SAXOFOON OCTET Prijs: € 17,50 
 

 

Foto Edo Landwehr  

 

Het Octet speelt deze middag op de sopraan-, alt-, tenor- en 
baritonsaxofoon hun nieuwste programma 'Een Nieuwe 
Wereld'. Onder meer Dvořáks 9e symfonie wordt ten gehore 
gebracht, evenals twee nieuwe werken van de jonge veel-
belovende componisten Orkun Ağır en Sarah Neutkens.  
De musici vormen op de saxofoons een homogeniteit. Zij 
hebben een zeer breed repertoire opgebouwd, met een 
assortiment aan nuances.                    

www.nederlandssaxofoonoctet.com 
 

 

20 november 2022 BLUE GRASS BOOGIEMEN Prijs: € 17,50 
 

 

Foto Henja Kooijman 

 

Jawel, ook Nederland heeft gerenommeerde bluegrass-
muzikanten: ROBERT-JAN KANIS (zang/gitaar), ARNOLD LASSEUR 
(zang/mandoline/gitaar/viool/dobro), AART SCHROEVERS 
(zang/contrabas) en BART VAN STRIEN (zang/banjo/mondhar- 
monica/viool) toerden de afgelopen decennia niet enkel door 
Nederland, maar door heel Europa en Amerika, en deelden 
de podia met diverse groten uit de bluegrass- en country-
muziek. 

www.bluegrassboogiemen.nl  
 

18 december 2022 DOMINIC SELDIS Prijs: € 22,50 
 

 
Foto Frank Ruiter 

 

 

Meester contrabassist DOMINIC SELDIS en zijn muzikale partner 
brengen u een heerlijke middag vol muziek en humor. 
Dominic Seldis is vooral bekend als jurylid in ‘Maestro’ en 
presentator van diverse tv-programma’s. Zijn aanvoerdersrol 
bij het Koninklijk Concertgebouworkest combineert hij met 
virtuoze soloconcerten over de hele wereld. Er valt veel te 
lachen en te genieten. Seldis combineert prachtige muziek 
met humoristische verhalen over zijn instrument. In een 
klassieke omgeving, maar ook met uitstapjes naar 
bijvoorbeeld jazz en tango. Terwijl hij vooral een ‘klassiek 
musicus’ is, heeft Seldis ook een passie voor pop, jazz en 
lichte muziek.  

www.dominicseldis.com  
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  22 januari 2023 TIM KLIPHUIS EN PAULUS SCHÄFER Prijs: € 17,50 
 

 
Foto Simon van Boxtel 

 
Het is altijd een groot genot als Tim Kliphuis en Paulus Schäfer 
samen optreden. Beiden hebben hun sporen verdiend in de 
gipsy jazz wereld. Met hun heerlijke gipsy swing vinden de 
twee muzikanten elkaar in schijnbaar moeiteloze en perfect 
harmonieuze duetten. 
Een optreden van Tim Kliphuis en Paulus Schäfer is alles wat 
je kunt verwachten van Sinti swing en meer: tegelijk intiem 
en volledig aanwezig, fascinerend van begin tot einde. 
 YouTube - Tim Kliphuis en Paulus Schäfer  

19 februari 2023 BRITTA MARIA, MAURITS FONDSE, OLEG FATEEV  Prijs: € 17,50 
 

 
Foto Claudia Otten 

 

 

Het rijke oeuvre van Charles Aznavour wordt bezongen door 
zangeres BRITTA MARIA, pianist/zanger MAURITS FONDSE en 
accordeonist OLEG FATEEV. Ze spelen de prachtige chansons 
van Aznavour en vertellen tussendoor over zijn leven, zijn 
strijd om zanger te worden; Frankrijk wilde aanvankelijk niets 
van hem weten. Van diepe ontroering naar opzwepende 
ritmes: van La Bohème, Hier Encore, Tous les Visages de 
l’Amour, Comme ils disent, Les Comédiens . . . . .
 www.mauritsfondse.com  
 

  
19 maart 2023 PIANODUO BETH & FLO Prijs: € 17,50 

 

 
 Foto Nanieke van den Berg 

 

Muziek van Gershwin, Rachmaninov en Smetana; met vier 
handen op één piano laten BETH & FLO de zaal zinderen. 
Virtuoos, muzikaal en perfect op elkaar ingespeeld.   
Beth & Flo zijn twee klassiek geschoolde pianistes, die een 
brug slaan tussen de concertzaal en het theater. Klassieke 
muziek op hoog niveau, gecombineerd met sprankelende 
liedjes, fysiek theater en een flinke dosis humor! 

www.bethflo.com 

16 april 2023 VROUWENKOOR VIGOROSA Prijs: € 17,50 
 

 

 
Geïnspireerd door thema’s als de roos - symbool van liefde, 
kracht en schoonheid - en 75 jaar wereldvrede, heeft dirigente 
SASKIA DIEL voor Vrouwenkoor VIGOROSA & musicus GEERT HOES 
het nieuwe programma getiteld ‘ROSA’ samengesteld.  
Jiddische en Sefardische liederen kunnen niet ontbreken als 
we het hebben over wereldvrede, evenals muziek van 
bijvoorbeeld de Roma zigeuners. Als tegenhanger van muziek 
geschreven vanuit moeilijke tijden, klinken er luchtige 
Spaanse liederen en Flamenco muziek met pit en passie! 
Multimusicus Geert Hoes verzorgt de instrumentale begelei-
ding en intermezzi met gitaar, viool, panfluit en concertina. 
 www.vigorosa.nl   

https://www.youtube.com/watch?v=eFEOqMwGXJU
http://www.mauritsfondse.com/
http://www.bethflo.com/
http://www.vigorosa.nl/


 

 

Locatie:  Lucaskerk,  

 Dorpsstraat 177, 1731 RE Winkel 

 

Aanvang: 15.00 uur 

 

 

Reservering:  Via www.culturelestichtingniedorp.nl, of   

 Via telefoon:  (0224)  54 21 19 

 

Infotelefoon:  Programmering en artiesten:  (0226)  41 15 15  
 
 
 
 

 
info@culturelestichtingniedorp.nl 

www.culturelestichtingniedorp.nl 

www.facebook.com/culturelestichtingniedorp 

 

 

 

 

 

 

De Culturele Stichting Niedorp is een ANBI-instelling. 

Uw giften zijn welkom op onderstaand bankrekeningnummer.  

 
 

Bankrekening: NL33 RABO 0344 9085 69   

t.n.v. Culturele Stichting Niedorp 
 

Voor de Algemene Voorwaarden Kaartverkoop en ons Privacy beleid zie:  

www.culturelestichtingniedorp.nl  - onder ‘Programma’. 
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