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Zeeland en water: onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet 
geheel onverwacht staat de programmering van Festival Zeeland 
Klassiek in juli 2022 daarom in het teken van water.

Vanuit historisch oogpunt heeft water Zeeland welvaart en rijkdom 
gebracht en was het een van de redenen dat onze regio op de 
mondiale kaarten kwam. Denk hierbij natuurlijk aan de VOC, 
waarvan wij nu nog de sporen zien in de vorm van prachtige 
monumentale panden. Aan de andere kant heeft water een 
onstuimig karakter met een kracht die onze provincie heeft geraakt.

Meer informatie en tickets: 

Uitvoerenden
• Lisa Jacobs, viool & artistiek leider (NL)
• Belgian Brass, koperensemble (BEL)
• The String Soloists (NL)
• Syrene Saxofoonkwartet (NL)

• Jappe Dendievel, fagot (PCC Winnaar FZK 
Prijs 2021) (BEL)

• Nicolas Dupont, viool (BEL) 
• Boris Faust, altviool (DE)
• Anna May van der Feen, fluit (NL)
• Morschi Franz, zang (NL)
• Jan van Grootheest, klavecimbel (NL) 
• Giorgi Gvantseladze, hobo (GEO)
• Enzo Kok, viool (FZK Academy Prijs 2021) (NL)
• Ksenia Kouzmenko, piano (NL)
• Johannes Krebs, cello (DE) 
• Harriet Krijgh, cello (AT)
• Uxia Martinez Botana, contrabas (ES) 
• Ivo Meinen, dirigent (NL) 
• Ab Nieuwdorp, presentator (NL)
• Alexis Roosemeyers, piano (BEL)
• Marc Sabbah, altviool (USA/BEL)
• Lauma Skride, piano (LET)
• Raoul Steffani, zang (NL)
• Femke Stetekee, saxofoon (NL)
• Nika Toskan, viool (SLO) 
• Sam Tsai, altviool (TAIWAN) 
• Levan Tskhadadze, klarinet (GEO)
• Vrouwkje Tuinman, schrijfster (NL)
• Greg Walmsley, cello (UK) 
• Jong talent ism PCC en conservatoria/

Summer Academy
• e.a.

Subsidiegevers & sponsoren
Provincie Zeeland
Gemeente Middelburg
Gemeente Vlissingen
Gemeente Veere 
Gemeente Reimerswaal
Gemeente Goes

St. Cultuurfonds Zeelandia
St. Nutsfonds Zierikzee
St. Renesse
Familiefonds Hurgronje
St. Boone                       
Fentener van Vlissingen Fonds

Vd Bergh Heemstede Stichting 
Zeeland Refinery NV
Bylandt Stichting
Waterschap Scheldestromen
St. Moerman
RCOAK
St. van de Sande
Frits van Lensvelt Stichting
St. Herason
SENA Performers Fonds
VSB Fonds
St. Pieter Bastiaan

1 t/m 10 juliStichting 
Kamermuziek 
Zeeland 
Stichting Vrienden Kamermuziek 
Zeeland organiseert 
kamermuziekconcerten en 
stimuleert de belangstelling voor 
klassieke muziek in kleine bezetting 
in de provincie Zeeland.

Donateur worden? 

Onze activiteiten kunnen niet 
bestaan zonder een stevig financieel 
draagvlak. Entreegelden, subsidies 
en sponsoring zijn onontbeerlijk. 
Maar onmisbaar zijn ook de 
donateurs. 

Nieuwe donateurs zijn van harte 
welkom. U wordt donateur door met 
ons contact op te nemen via 
secretariaat@kamermuziekzeeland.nl 
Donateurs ontvangen korting op de 
entreeprijzen tijdens ons festival en 
de concerten in de serie.

Wij vragen donateurs jaarlijks € 25,– 
over te maken naar NL16 RABO 0335 
0074 06 t.n.v. Stichting Kamermuziek 
Zeeland. 
 
Bedankt voor uw steun!

Partners 



Concerten 

Vrijdag 1 juli
15.00 uur 

Vrijdag 1 juli
20.00 uur 

Zaterdag 2 juli
13.00 uur & 
13.45 uur

Zaterdag 2 juli
20.00 uur

Zondag 3 juli 
15.00 uur

Maandag 4 juli 
15.00 uur 

Dinsdag 5 juli
11.00 uur

Dinsdag 5 juli
20.00 uur 

Woensdag 6 juli 
12.00 uur
Lunch + concert
15.30 uur
Concert + high tea

Donderdag 7 juli 
20.00 uur 

Vrijdag 8 juli 
20.00 uur

Zaterdag 9 juli 
15.00 uur

Zaterdag 9 juli 
20.00 uur

Zondag 10 juli
14.30 uur 

Oestertour Yerseke
Geniet van een rondvaart, een oesterproeverij en natuurlijk 
bijpassende muziek!

Belgian Brass De Mythe, Goes 
Dit Europees top koper ensemble komt naar Goes!

Centrum Middelburg  
Gratis muzikale wandelroute, waarbij u in de Adbijgangen, de 
Drvkkerij en de Doopsgezinde Kerk alvast een voorproefje hoort 
van al het moois wat tijdens het Festival te horen is!

De Duivelskunstenaar Zeeuwse Concertzaal, Middelburg 
De Duivelskunstenaar vertelt over leven, dood en nalatenschap 
van de geroemde en verguisde vioolvirtuoos Niccolò Paganini.

De kleine Zeemeerman (familieconcert) De Mythe, Goes
Een kindervoorstelling met voorafgaand een educatief 
programma.

Aan de overkant Watersnoodmuseum, Ouwerkerk 
Op verschillende locaties binnen het museum klinkt muziek. Op 
het programma onder andere: Samuel Barber – Dover Beach & 
Adagio for strings.

Landgoed Rijckholt Geersdijk 
Concert in Woonzorg complex Landgoed Rijckholt.
Verschillende concertjes, op de afdelingen, maar ook een 
openbaar concert.

Aan het meer van Thun Zeeuwse Concertzaal, Middelburg  
Als componist in focus is dit jaar gekozen voor Johannes Brahms.
De zomers aan het meer van Thun waren voor Johannes Brahms 
momenten van enorme creativiteit. Op het programma onder 
andere: Johannes Brahms Cello sonata no. 2 &  Violin Sonata no. 3. 

Als een vis in het water (lunchconcert en 
high tea concert) Slot Moermond, Renesse 
De onderwaterwereld heeft vele componisten geïnspireerd tot 
kleurrijke muzikale verhalen. Programma o.a.: Szymanowski – 
Mythen & Schubert – Forellenkwintet.

Hartenkreten van afscheid Grote Kerk Veere  
“With this letter you can bid farewell to my music, because it 
is certainly time to leave off…” Programma: Johannes Brahms, 
Strijkkwintet op. 111 & Klarinetkwintet op. 115.

Roaring Twenties Badpaviljoen, Domburg   
We laten het iconische Badpaviljoen van begin 20e eeuw 
herleven. Salonorkest van festivalmusici o.l.v. dirigent Ivo Meinen 
met zanger en stalmeester Morschi Franz. Programma: o.a. 
Gershwin Rhapsody in Blue en dansmuziek uit de roaring twenties.

Water Music Stadhuismuseum, Zierikzee    
Het bekende Water Music van Handel mag dit festival gewijd aan 
water natuurlijk niet ontbreken. Vandaag in een nieuw jasje door 
het Syrene Saxofoonkwartet in combinatie met muziek van de 
Zeeuwse hedendaagse componiste Celia Swart.

Visions at Sea Stadhuis Goes     
In Visions at Sea wordt de luisteraar op een gedroomde zeereis 
meegenomen langs allerlei herinneringen uit het Nederlands 
maritiem verleden. Festival musici ism prijswinnaars FZK Academy 
2021 en 2022. Programma: Roukens Visions of the Sea & 
Mendelssohn octet.

Koning van Hispanje Vaarwel Lasloods Vlissingen     
Herdenking 450 jaar opstand tegen Spanje. Het einde van de 
Spaanse onderdrukking brengt een ‘eigen’ muzikale cultuur in 
de Lage Landen tot bloei met speelse virtuoze muziek. Muziek 
van Cristobal de Morales, De Fesch, Locatelli en de Sarasate, 
met inleiding over de opstand en de betekenis daarvan voor 
Nederland door Otto van der Leer.

Tickets
Kaarten voor alle bovenstaande concerten bestelt u via onze website festivalzeelandklassiek.nl. 
Wij worden hierbij ondersteund door onze partner klassiekemuziek.nl.Alle programmaonderdelen onder voorbehoud.

De klank van water 
Water is op allerlei manieren vervlochten met het leven van en in onze provincie, zoals 
ook muziek in haar vele gedaantes door het leven stroomt, in wisselende gedaantes, 
alsmaar transformerend en tegelijkertijd herkenbaar en constant. Het veranderende en 
beweeglijke van water zien we ook terug in de variëteit van muziekstijlen en composities 
op het festival, het cross-over element in de voorstellingen en de samenstelling van de 
musici. Zoals het water stroomt door de provincie, zullen de concerten ook verspreid in 
de regio plaatsvinden. In de reguliere concertzalen, maar ook op unieke concertlocaties 
die aan het water gebonden zijn.


