DI 20/11 ALZHEIMERCAFÉ |
IMPROVISATIETHEATER

Door middel van improvisatietheater toont
Annemarie Troost situaties uit het dagelijks leven.
Troost laat zien hoe je met een andere manier van
kijken en reageren de kwaliteit van leven van
mensen met en zonder dementie kunt verbeteren. Deze informatie- en ontmoetingsavond over
dementie is bedoeld voor iedereen die meer wil
weten over het omgaan met dementie.
19.30 uur Toegang gratis

ZO 16/12 SCHUBERTS WINTERREISE |
MARC PANTUS & DAAN BOERTIEN

Na een opleiding als beeldend kunstenaar studeerde Marc Pantus zang in Utrecht, Den Haag en
Chicago. Daan Boertien studeerde piano bij David
Kuyken aan het Conservatorium van Amsterdam.
In Gasthuiskerk Doesburg brengt dit duo
Schuberts fameuze liederencyclus Winterreise.
15.00 uur Toegang c 15,00

ZA 22/12 CHRISTMAS SINGALONG |
ZWAAN STAM

ZO 23/12 GITARISTENPODIUM | HET
TOTAALPLAATJE VAN MART HILLEN

DO 06/09 DE PLOEG

Lezing door Maria Driessen

20.00 u

ZA 15/09 CRYSTAL TRIO,

MODERN KLASSIEK

10.00 u

20.00 u

Lezing over de bijna-dood
ervaring

ZO 04/11 CULTURELE ZONDAG

12.00 u

MA 05/11 JAZZCAFÉ

19.30 u

ZA 10/11 DOESBURG JAZZ

15.00 u

ZA 10/11 DOESBURG JAZZ

20.00 u

WO 14/11 LEESCAFÉ

10.00 u

Expositie | Live-muziek |
Stadsvertelling
4Jazz & Co
Diksie Krekkers

Boeken zijn yoga voor de geest

ZA 17/11 VOCAAL ENSEMBLE ZUTPHEN 20.00 u
19.30 u

Romancero Gitano | Mario
Castelnuovo - Tedesco

ZO 18/11 LA CHAMBRE DU ROI

15.00 u

Kamermuziek op authentieke
instrumenten

VR 21/09 KIKI SCHIPPERS

20.00 u

ZO 30/09 SONJA BAREND

15.00 u

DI 20/11 ALZHEIMERCAFÉ

19.00 u

MA 01/10 JAZZCAFÉ

19.30 u

VR 23/11 PETER BUWALDA

20.00 u

ZO 02/12 CULTURELE ZONDAG

12.00 u

Try-out cabaretprogramma
Een interview

Old Dutch & New Orleans,
Modern Mustard Jazz Band

WO 03/10 GASTHUISKERK SINGALONG 20.00 u
Nederlands repertoire

Improvisatietheater
Literatuur

Expositie | Live-muziek |
Stadsvertelling

ZO 07/10 CULTURELE ZONDAG

12.00 u

MA 03/12 JAZZCAFÉ

19.30 u

WO 10/10 LEESCAFÉ

10.00 u

ZA 08/12 REINIER BAAS &

20.00 u

WO 10/10 JULIKA MARIJN

20.00 u

ZO 14/10 LIEDERLIJKHEID ALS

15.00 u

Themadag: Kleur

Boeken zijn yoga voor de geest
Over Helene Kröller-Müller

AMOUREUS OORKUSSEN

WO 17/10 ÖZCAN AKYOL | EUS

20.00 u

ZO 21/10 GITARISTENPODIUM

15.00 u

Literatuur

The Diksie Krekkers

HELENA BASILOVA

Bloemlezing op piano
en gitaar

WO 12/12 LEESCAFÉ

Boeken zijn yoga voor de geest

10.00 u

ZO 16/12 SCHUBERTS WINTERREISE 15.00 u

Johannette Zomer

Four Aces Guitar Quartet

VR 26/10 FINALISTEN AMSTERDAMS 20.00 u
KLEINKUNST FESTIVAL
Eigenzinnig cabaret

Marc Pantus & Daan Boertien

ZA 22/12 CHRISTMAS SINGALONG 15.00 u
Zwaan Stam

ZO 23/12 GITARISTENPODIUM
Mart Hillen

15.00 u

ZO 30/12 IRIS HOND, THEATERCONCERT 15.00 u
Boeiende en ontroerende
vertelling

De Gasthuiskerk is een half uur vóór aanvang van de voorstellingen geopend. Gereserveerde
kaarten kunnen worden afgehaald tot 20 minuten vóór de voorstelling. Jongeren tot 21 jaar
krijgen 25% korting op vertoon van hun ID en CJP-pas, studenten- of leerlingenkaart.

GASTHUISKERK DOESBURG

Gasthuisstraat 41 | 6981 cp Doesburg
Meer informatie: Teja Peters, zakelijk leider
06 52646984 of info@gasthuiskerkdoesburg.nl

PARKEREN

In de directe omgeving kunt u beperkt betaald
parkeren. U kunt gratis parkeren op parkeer
terreinen de Bleek en Turfhaven.

gasthuiskerkdoesburg.nl

programma sep-dec 2018

Kiki Schippers

De eigenzinnige pianiste Iris Hond heeft wereldwijd succes met haar album Dear World. Na de
release jubelde Leonard Cohen: ‘A great spirit
revealed’. Met haar nieuwe cd laat Hond blijken
niet alleen weergaloos te kunnen spelen, maar ook
een begenadigd componiste, schrijfster en zangeres te zijn. In het theaterconcert Bewogen vertelt
ze wat haar heeft geïnspireerd in een boeiende en
ontroerende vertelling over het leven van een
opmerkelijke vrouw.
15.00 uur Toegang c 15,00

15.00 u

Mooie liedjes met passie
en bezieling

Avondconcert

Piano en fluit

WO 19/09 EINDELOOS BEWUSTZIJN

ÍS MUZIEK!

Four Aces Guitar Quartet

uitgebreide info op de website
gasthuiskerkdoesburg.nl

Spannende
kindervoorstelling

ZO 28/10 ARISTAKES JESSAYAN

a

4Jazz & Co

Zie woensdag 12/9 voor de omschrijving.
10.00 uur Toegang gratis

15.00 u

d

Sonja Barend

WO 12/12 LEESCAFÉ | BOEKEN ZIJN YOGA
VOOR DE GEEST

WO 05/09 DE GRUFFALO

n

Mart Hillen

In 2016 won fingerstyle-gitarist Mart Hillen de theaterwedstrijd Rabo On Stage in Zutphen. Fingerstyle
betekent in het geval van Hillen dat hij basgitarist,
gitarist en drummer in één is. Hij bespeelt de snaren
en drumt tegelijkertijd op de klankkast van zijn gitaar.
Mart is daarmee in zijn eentje een volwaardige band.
De jury zag ‘een totaalplaatje dat helemaal klopte.
Virtuoos, het ziet er goed uit, en het klinkt goed.’
15.00 uur Toegang c 15,00

ZO 30/12 IRIS HOND, THEATERCONCERT |
BOEIENDE EN ONTROERENDE
VERTELLING
Componist en gitarist Reinier Baas en pianiste Helena
Basilova brengen hun verschillende achtergronden
samen in een bijzonder duo-programma. Daarin spelen ze een bloemlezing van muziek waar zij een speciale band mee hebben. Op het programma staat werk
van Alexander Basilov, de vader van Basilova, en stukken van Messiaen, Ravel en Scriabin. De verschillende
composities worden met improvisaties verbonden.
20.00 uur Toegang c 13,00

12.00 u

Opening cultureel seizoen

Boeken zijn yoga
voor de geest

MA 03/12 JAZZCAFÉ |
THE DIKSIE KREKKERS

ZA 08/12 REINIER BAAS & HELENA
BASILOVA | BLOEMLEZING OP PIANO
EN GITAAR

ZO 02/09 CULTURELE ZONDAG

WO 12/09 LEESCAFÉ

Zie zondag 4 november voor de omschrijving.
12.00 uur Toegang gratis

Zie zaterdag 10 november voor de omschrijving
19.30 uur Toegang gratis

e

Thema: In Europa
Afsluiting 17.00u

Lichtjes, warmte en gezelligheid: Kerstsfeer in de
Gasthuiskerk. Samen zingen, alleen of met familie
of vrienden, jong en oud. De Christmas Singalong
staat ook in 2018 onder leiding van Zwaan Stam.
De teksten van de liedjes leest u mee op grote
schermen. Mooi zingen is leuk, maar iedereen kan
meedoen. Voor de echte Kerstsfeer is er glühwein,
warme chocolademelk en oliebollen.
15.00 uur Toegang c 5,00

ZO 02/12 CULTURELE ZONDAG |
EXPOSITIE | LIVE-MUZIEK |
STADSVERTELLING

g

ZO 08/09 OPEN MONUMENTENDAG 10.00 u

VR 23/11 PETER BUWALDA | LITERATUUR
Journalist Peter Buwalda was medeoprichter van
het literaire poptijdschrift Wah-Wah en publiceerde in De Gids, Vrij Nederland en Hollands
Maandblad. In 2010 debuteerde hij met de bestseller Bonita Avenue. In september van dit jaar verschijnt zijn tweede roman, Otmars zonen. Buwalda
vertelt in de Gasthuiskerk over dit boek, het eerste
deel van een groots opgezette trilogie die de
komende drie à vijf jaar verschijnt.
20.00 uur Toegang c 13,00

a

RESERVEREN?
ZO 02/09 CULTURELE ZONDAG
OPENING CULTUREEL SEIZOEN

Op 2 september biedt Gasthuiskerk Doesburg
een uitgebreid programma ter gelegenheid van
de opening van het Culturele Seizoen 2018/2019.
Op andere eerste zondagen van de maand is er
een programma met exposities, live-muziek,
stadsvertellingen en culturele verrassingen.
12.00 uur Toegang gratis

DO 06/09 DE PLOEG
LEZING DOOR MARIA DRIESSEN

Honderd jaar geleden werd in Groningen het
kunstenaarsgenootschap De Ploeg opgericht.
De beweging omarmde het expressionisme
met fel kleurgebruik en een sterke lijnvoering.
Kunsthistorica Maria Driessen geeft tekst,
beeld en uitleg over de geschiedenis van De
Ploeg en de expositie in het Groninger
Museum, die te zien is tot en met 4 november.
15.00 uur Toegang c 10,00

WO 05/09 DE GRUFFALO
SPANNENDE KINDERVOORSTELLING

Een muis loopt door een donker bos en wordt
beslopen door drie dieren die hem willen
opeten. Gelukkig bedenkt de muis een list.
Maar wat gebeurt er als hij wordt geconfronteerd met zijn eigen verzinsels? Overwint hij
zijn angsten? 'De Gruffalo' is een spannende
en fysieke slapstickvoorstelling van hetzelfde
gezelschap als eerder De kleine Mol! Geschikt
voor iedereen van 3 jaar en ouder.
15.00 uur Toegang c 7,50

ZA 08/09 OPEN MONUMENTENDAG
THEMA: IN EUROPA

In het weekeinde van 8 en 9 september zijn veel
monumenten in Nederland gratis toegankelijk.
Het is dé kans om plekken te bezoeken waar je
normaal niet komt. Tijdens de afsluiting in de
Gasthuiskerk reikt burgemeester Van der Meijs
om 17.00 uur de Snappenburg de Vries prijs uit.
Daarna is er een optreden van het Koninklijk
Doesborgh’s Mannenkoor.
10.00 uur Toegang gratis

WO 12/09 LEESCAFÉ | BOEKEN ZIJN
YOGA VOOR DE GEEST

In het maandelijkse leescafé gaat het over
romans en gedichten, fictie en non-fictie, dagbladen, glossy’s en magazines. Boek en Buro
Doesburg presenteert de laatste literaire
oogst en wie wil kan vertellen over een boek
van zijn of haar keuze. Geen wonder dat steeds
meer lezers het Leescafé weten te vinden!
10.00 uur Toegang gratis

Helene Kröller-Müller, de vrouw die als een van
de eersten op grote schaal werk kocht van
Vincent van Gogh, Piet Mondriaan en Bart van
der Leck. Zij stond daarmee aan de wieg van
het Kröller-Müller Museum op de Veluwe. Voor
deze voorstelling kreeg Marijn toegang tot ruim
3000 brieven van Helene Kröller-Müller.
20.00 uur Toegang c 13,00

WO 24/01 CRYSTAL TRIO, MODERN
KLASSIEK | PIANO EN FLUIT

De nadruk van de muziek van het Crystal Trio
ligt op natuurimpressies van Nederlandse
componisten uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Het trio is ook gefascineerd door
de muziek van de Amerikaanse componist
Michael Daugherty, naar wiens compositie het
trio is vernoemd. De Oekraïense pianiste
Tatjana Bosman-Trubitsyna laat u proeven van
de muziek en de poëzie uit haar vaderland.
20.00 uur Toegang c 10,00

WO 19/09 EINDELOOS BEWUSTZIJN |
LEZING OVER DE BIJNA-DOOD ERVARING
In de hele geschiedenis zijn er meldingen van
mensen die zich een buitengewone ervaring
herinneren na een levensbedreigende crisis.
Tegenwoordig noemen we dit een bijna-dood
ervaring (BDE). Cardioloog Pim van Lommel
geeft een lezing over dit onderwerp en
vertelt over de continuïteit van ons bewustzijn, gebaseerd op recent wetenschappelijk
onderzoek.
19.30 uur Toegang c 10,00

VR 21/09 KIKI SCHIPPERS |
TRY-OUT CABARETPROGRAMMA

Eigenwijs, ontwapenend, kwetsbaar: met haar liedjes verovert Kiki Schippers ieder publiek. Ze kreeg in
De Slimste Mens zelfs Maarten van Rossem aan het
lachen! Met prijzen op het Cameretten, de Annie
M.G. Schmidtprijs en veel lovende recensies waagt
ze zich nu aan haar tweede voorstelling: Waar.
Zoekt Schippers het allermooiste lied, de treffendste metafoor, het grappigste verhaal of gewoon de
keiharde waarheid?
20.00 uur Toegang c 13,00

jonge jaren, haar loopbaan en haar televisiewerk. Zo komt Sonja Barend voor iedereen nóg
dichterbij.
15.00 uur Toegang c 13,00

MA 01/10 JAZZCAFÉ |
OLD DUTCH & NEW ORLEANS,
MODERN MUSTARD JAZZ BAND

Elke eerste maandag van de maand kunt u in de
foyer van de Gasthuiskerk luisteren naar, spreken over en genieten van jazz en … goed gezelschap. De entrée is gratis, de drankjes niet. U
bent van harte welkom onder het motto Pay
when you go away. Was u tevreden? Laat dat
dan merken. Reserveren is niet nodig!
19.30 uur Toegang gratis

WO 03/10 GASTHUISKERK SINGALONG
| NEDERLANDS REPERTOIRE
Opnieuw zo’n gezellige Gasthuiskerk Singalong
met Peter van den Broeke en Sander Spaan.
Deze keer kunt u in de Gasthuiskerk meezingen
met liederen en liedjes uit het Nederlandse
repertoire. Van Hazes tot Bløf en van Rob de
Nijs tot Corrie Konings; uw favoriet zit er vast
en zeker bij. Kom ook en zing mee!
20.00 uur Toegang c 5,00

Op de Doesburgse Culturele Zondagen biedt de
Gasthuiskerk van 12.00 tot 17.00 uur een programma met exposities, live-muziek, stadsvertellingen en culturele verrassingen. Op 7 oktober staat dat programma in het teken van de
Themadag van 2018 met als thema: Kleur.
Kunsthistorica Maria Driessen geeft een lezing.
12.00 uur Toegang gratis

WO 10/10 LEESCAFÉ |
BOEKEN ZIJN YOGA VOOR DE GEEST

Zie woensdag 12 september voor de omschrijving.
10.00 uur Toegang gratis

WO 10/10 JULIKA MARIJN |
OVER HELENE KRÖLLER-MÜLLER

Een leven voor de kunst en de kunst van het
leven. Daarover gaat de voorstelling van theatermaakster Julika Marijn over het leven van

VR 26/10 FINALISTEN AMSTERDAMS
KLEINKUNST FESTIVAL |
EIGENZINNIG CABARET

Op het Amsterdams Kleinkunst Festival worden kleinkunstenaars in alle fasen van hun
carrière gekoesterd en uitgedaagd. De finalisten van het festival, Michel & Tim, Glodi
Lugungu, Selma Visscher en Lars Visscher zijn
genomineerd voor de Sonneveldprijs 2018. In
de Gasthuiskerk tonen ze hun kwaliteiten en
hun eigenzinnige artistieke identiteit.
20.00 uur Toegang c 15,00

ZO 28/10 ARISTAKES JESSAYAN ÍS
MUZIEK! | MOOIE LIEDJES MET PASSIE
EN BEZIELING

Liederlijkheid als amoureus oorkussen is een
programma waarin de stem de ziel kan raken,
verleiden en vermaken. Die stem wordt ondersteund door twee instrumenten die dicht bij de
menselijke ziel staan: de fluit en de piano.
Ondersteund door Verduyn Lunel en Hans
Eijsackers brengt Johanette Zomer een gepassioneerd programma waarin de liefde wordt aangeraakt en de natuur verwoord.
15.00 uur Toegang c 15,00

WO 17/10 ÖZCAN AKYOL | EUS |
LITERATUUR

ZO 07/10 CULTURELE ZONDAG |
THEMADAG: KLEUR

ZO 30/09 SONJA BAREND |
EEN INTERVIEW

Sonja Barend was een van de meest vertrouwde gezichten op de Nederlandse televisie.
Haar betrokken manier van interviewen is een
inspiratie voor velen. In haar indringende
memoires is ze niet langer degene die vragen
stelt, maar zoekt ze ook de antwoorden. Peter
van den Brandhof interviewt Barend over haar

ZO 14/10 LIEDERLIJKHEID ALS
AMOUREUS OORKUSSEN |
JOHANNETTE ZOMER

GASTHUISKERKDOESBURG.NL

Özcan Akyol is schrijver, columnist en tv-persoonlijkheid. Ook publiceert hij in het literaire
voetbalblad Hard gras. In 2012 verscheen bij
Uitgeverij Prometheus zijn debuut Eus, een
semiautobiografische schelmenroman die voor
een hoop beroering zorgde. Akyol woont en
werkt in Deventer en is volgens Hugo Borst ‘een
van de beste verhalenvertellers van de
Nederlandse literatuur.’
20.00 uur Toegang c 10,00

ZO 21/10 GITARISTENPODIUM |
FOUR ACES GUITAR QUARTET

Een warme nazomeravond op een terras in het
Italiaanse Verona, vier mannen en evenveel glazen wijn. Meer was er niet nodig om het Four
Aces Quartet het eerste leven in te blazen. Bart,
Menno, Inti en Stein brengen gitaarmuziek van
de bovenste plank, in alle mogelijke stijlen en
speciaal voor het kwartet geschreven. Uit
Vlaamse klei opgetrokken, maar van wereld
formaat.
15.00 uur Toegang c 15,00

spelen akoestisch, met een uitzondering voor
de zang. Deze oude rotten in het diksie-vak
houden u op het puntje van de stoel met hun
geïmproviseerde oude-stijl jazzmuziek met
humoristische kantjes.
15.00 uur Toegang gratis

ZA 10/11 DOESBURG JAZZ |
AVONDCONCERT

Vanwege de maandelijkse jazzcafé’ s en de
frequente jazzconcerten is Gasthuiskerk
Doesburg niet meer weg te denken uit het
Doesburgse muziekleven. Tijdens Doesburg
Jazz is er na het middagconcert van de De
Diksie Krekkers ook een avondconcert. Kijk op
de website van Gasthuiskerk Doesburg of
Doesburg Jazz voor meer informatie over het
programma voor die avond.
20.00 uur Toegang gratis

WO 14/11 LEESCAFÉ | BOEKEN ZIJN
YOGA VOOR DE GEEST

Zie woensdag 12 september voor de omschrijving.
10.00 uur Toegang gratis
Aristakes Jessayan werd geboren in Athene, maar
is van Armeense afkomst. De pianovirtuoos
speelt vanaf zijn achtste levensjaar met veel passie, bezieling en vooral oprecht plezier. Aristakes
brengt een programma met covers van artiesten
als Neil Diamond, Charles Aznavour en Billy Joel
en speelt daarnaast eigen composities, veelal
met een bijzonder verhaal. ‘Aristakes speelt niet
alleen muziek; hij ís muziek!’
15.00 uur Toegang c 10,00

ZA 17/11 VOCAAL ENSEMBLE ZUTPHEN |
ROMANCERO GITANO | MARIO

ZO 04/11 CULTURELE ZONDAG |
EXPOSITIE | LIVE-MUZIEK |
STADSVERTELLING

CASTELNUOVO - TEDESCO

Op de eerste zondag van de maand, de
Doesburgse Culturele Zondag, biedt de
Gasthuiskerk van 12.00 tot 17.00 uur een programma exposities, live-muziek, stadsvertellingen en culturele verrassingen. Stads
vertellingen beginnen steeds om 12.30 uur. De
live-muziek start om 14.30 uur en bestaat uit
een open podium en soms een jamsessie.
12.00 uur Toegang gratis

MA 05/11 JAZZCAFÉ | 4JAZZ & CO

Elke eerste maandag van de maand kunt u in
de foyer van de Gasthuiskerk luisteren naar,
spreken over en genieten van jazz en … goed
gezelschap. De entrée is gratis, de drankjes
niet. U bent van harte welkom onder het
motto Pay when you go away. Was u tevreden?
Laat dat dan merken. Reserveren is niet nodig!
15.00 uur Toegang gratis

ZA 10/11 DOESBURG JAZZ | DIKSIE
KREKKERS

De Diksie Krekkers werden ooit opgericht na
een optreden in de Vrolijke Frans in Brummen.
De band speelt een repertoire met eigen arrangementen van bestaande stukken. De Krekkers

Romancero Gitano, zo noemde de Italiaanse
componist Mario Castelnuovo - Tedesco de
cyclus van 7 liederen voor koor met gitaarbegeleiding die de hoofdmoot vormt van het programma van Vocaal Ensemble Zutphen. De teksten van de Spaanse dichter Federico García
Lorca weerspiegelen een fascinatie voor de
Andalusische cultuur. Het koor staat onder leiding van Iassen Raykov. De instrumentale
begeleiding is van Rob Besselink op gitaar en
Marion Röber op piano.
20.00 uur Toegang c 15,00

ZO 18/11 LA CHAMBRE DU ROI |
KAMERMUZIEK OP AUTHENTIEKE
INSTRUMENTEN

Kamermuziekensemble La Chambre du Roi is
opgebouwd rondom violiste Esther Visser. De
muziek die wordt uitgevoerd stamt uit verschillende stijlperiodes en wordt gespeeld op authentieke instrumenten. De musici zijn internationaal
optredende specialisten die regelmatig deel uit
maken van ensembles als het Orkest van de 18e
eeuw, Bach Collegium Japan, La Petite Bande en
Combattimento Consort Amsterdam.
15.00 uur Toegang c 17,50

