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Jubilerend stemfestival Vocallis pakt uit 
met Ciurlionis, Zemlinsky en Diepenbrock 
 
16/9/2021 | Stemfestival Vocallis bestaat tien jaar en pakt van 22 oktober tot en met 7 
november 2021 groots uit met vijftig concerten en masterclasses op veertig locaties in 
Zuid-Limburg met ook enkele optredens in België en Duitsland. De stem staat centraal 
in de breedste zin van het woord: er wordt bovenal gezongen maar er zijn ook 
verhalen, gedichten en cabaretvoorstellingen. Het muziekprogramma is hoofdzakelijk 
klassiek van aard, ook singer-songwriters en jazz-musici maken hun opwachting. Met 
optredens van onder meer Het Collectief, bariton Raoul Steffani, de Vlaamse sopraan 
Katrien Baerts, violiste Lisanne Soeterbroek en het Ysaÿe Trio samen met pianiste 
Hanna Shybayeva. Het thema dit jaar is Liefde en er worden grote spotlights gezet op 
de componisten Ciurlionis, Zemlinsky, Diepenbrock en de honderd jaar geleden 
geboren Limburgse troubadour Harry Bordon. 
 
Het eerste weekend staat in het teken van de vooraanstaande Litouwse componist en 
kunstschilder Ciurlionis. Pianist Rokas Zubovas, achterkleinzoon van Ciurlionis, brengt 
samen met zijn vrouw, pianiste Sonata Deveikyté-Zuboviené, een eerbetoon aan zijn 
overgrootvader in een programma met muziek, foto’s en verhalen. Een dag later wordt 
Letters to Sofija vertoond. In deze biografische speelfilm over het leven van Ciurlionis speelt 
Zubovas de rol van zijn overgrootvader. De Koninklijke Harmonie van Thorn brengt in 
Theater Kerkrade het symfonisch gedicht In het woud van Ciurlionis.  
 
Litouwen 
“Ik ben in Litouwen geweest om het Ciurlionis Museum en het Ciurlionis Huis te bezoeken”, 
zegt Gert Geluk, artistiek directeur van Vocallis. “In de museumbibliotheek heb ik veel 
boeken en werken mogen inkijken. Ook kreeg ik de gelegenheid om uitgebreid met Rokas 
Zubovas te spreken. De basis voor Festival Vocallis 2021 was gelegd. Ciurlionis wordt door 
velen beschouwd als een van de eerste abstracte schilders. Als componist was hij 
traditioneler, hoewel je hem in de loop der jaren hoort opschuiven richting de moderne 
muziek.  
 
Avontuur 
Ook Leo Samama, als adviseur betrokken bij het festival, reisde af naar het land en de 
leefwereld van de Ciurlionis. “Hij schreef zo’n 300 composities, de meeste voor piano, maar 
ook enkele prachtige kamermuziek- en orkestwerken. Wat zijn muziek kenmerkt is een sterk 
‘natuurbeleven’, in dat opzicht is hij een typische fin de siècle-componist. Zijn muziek klinkt 
veelal sprookjesachtig, wat goed aansluit bij zijn minstens zo sprookjesachtige schilderijen. 
Luister maar eens naar In het woud en De zee. Zo’n dertig jaar geleden was er een korte 
opleving, tegenwoordig wordt zijn werk in Nederland nauwelijks gespeeld. Orkesten en 
musici lijken het avontuur steeds meer te schuwen. Doodzonde.” 
 
Alphons Diepenbrock 
Alphons Diepenbrock wordt alom beschouwd als de belangrijkste Nederlandse componist na 
Jan Pieterszoon Sweelinck. Dit jaar herdenken we zijn honderdste sterfjaar. Literatuur was 
de basis van al zijn werken. Hij werd geroemd om de wijze waarop hij poëzie en muziek met 
elkaar verbond, het woord werd nooit ondergeschikt aan de muziek. Diepenbrock schreef 
vooral vocale stukken. Het Ysaÿe Strijktrio brengt zijn Avondschemer en ook violiste Lisanne 
Soeterbroek, sopraan Daphne Ramakers en tenor Pascal Pittie brengen werk van de 
Nederlandse componist. 



 
Zemlinsky 
Arnold Schönberg kreeg les van Alexander Zemlinsky en was een groot bewonderaar van 
zijn leraar. Ze werden zelfs goede vrienden. Waar Schönberg in de jaren die volgden de weg 
van de atonaliteit koos bleef Zemlinsky trouw aan het laatromantische repertoire, hoewel hij 
wel graag de harmonische grenzen opzocht. Het Collectief en sopraan Katrien Baerts 
brengen zijn Entführung, Lisanne Soeterbroek and friends spelen van Zemlinksy het 
Allegretto uit zijn String Quartet no.1 op.4. 
 
Stoomtrein Schin op Geul - Simpelveld 
Voor kinderen is er onder meer een muziekworkshop in een stroomtrein. Opstapplaats is het 
station van Schin op Geul en al rijdend leren de kinderen liedjes, die ze op het eindstation 
Simpelveld samen met kinderkoor Tsjakka! zullen zingen. Vanzelfsprekend doet 
workshopleider Edith Rutten daar ook verslag van de avontuurlijke treinrit. 
 
Festival Vocallis 
vr 22 okt t/m zo 7 nov 2021 
50 concerten en masterclasses op 40 locaties in Zuid-Limburg, met ook enkele 
uitvoeringen in België en Duitsland 
Tickets & Info: www.festivalvocallis.nl 
 

 
Noot voor de redactie: voor meer informatie en/of een interview kunt u contact opnemen met 
Johan Kloosterboer van De Nieuwsmakelaar. Telefoon 06-52 626 907, email 
johan@nieuwsmakelaar.nl.  
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